
Sem saber quanto vale uma 
empresa, como pode o investidor 
saber o que deve pagar por cada 
ação?

Na Casa de Investimentos, acreditamos 
que as ações devem ser compradas apenas 
quando transacionam a desconto signifi-
cativo do seu valor intrínseco e os negó-
cios que lhes estão subjacentes têm vanta-
gens competitivas que permitem compor 
retornos de longo prazo acima da média.

Por isso, sem sabermos quanto vale uma 
empresa, não sabemos o que devemos pa-
gar pelas suas ações.  

Muitos intervenientes nos mercados fi-
nanceiros compram e vendem ações sem 
saber o seu valor intrínseco, sem saber se 
estão a comprar caro ou a vender barato. 
Motivados, muitas vezes, pela ideia que 
alguém pagará mais por essas ações no 
futuro. Esta atuação é, na sua essência, es-
peculativa. É entregar-se à sorte ou, como 
na maioria dos casos acontece, ao azar.

Ter uma estimativa do valor intrínseco 
mantém-nos focados no valor do negócio 
e não no preço da ação – e isto é o que 

pretendemos uma vez que, como inves-
tidores, estamos a comprar uma pequena 
parte desse negócio. A avaliação intrínseca 
força-nos também a pensar nos cash flows 
que a empresa está a gerar hoje e no di-
nheiro que poderá gerar no futuro, assim 
como nos retornos no capital que a em-
presa consegue produzir. Faz-nos questio-
nar: se pudesse comprar a empresa toda, 
quanto pagaria?

Uma estimativa do valor intrínseco dá-
-nos uma base mais sólida para a tomada 
de decisões de investimento. Sem anali-
sar as verdadeiras fontes de valor, como 
os cash flows e o retorno no capital, não 
temos qualquer forma de avaliar se uma 
PER de, por exemplo, 15 ou 20 é muito 
baixo, muito alto, ou adequado. No fim 
de contas, uma empresa com um PER de 
20 pode ter necessidades de capital muito 
mais baixas e um negócio menos arriscado 

do que a empresa com um PER de 15. 

Quanto Vale a TESCO?

Há quem diga que um ativo vale o que 
o mercado está disposto a pagar por ele. 
Quando o mercado está deprimido paga 
muito pouco por ativos de grande valor. 
Devemos comprar. Quando o mercado 
está exuberante e os investidores acreditam 
que o céu é o limite, estão dispostos a pagar 
preços extraordinários. Devemos vender.

O investidor em valor está disposto a 
pagar o preço que lhe garante um descon-
to significativo do valor justo da empresa. 
O conceito mais importante no investi-
mento é a Margem de Segurança, ou seja, 
a diferença entre o valor justo do ativo e o 
preço a que o compra.

A Tesco PLC opera vários formatos de 
retalho no Reino Unido, Europa, Ásia e 
Estados Unidos. A empresa é líder no reta-
lho alimentar no Reino Unido com 2.700 
lojas e uma quota de mercado de 30%, 
quase o dobro dos seus concorrentes. No 
total, a empresa tem cerca de 6.200 lojas.

A Tesco expandiu o seu negócio alimentar 
para o não-alimentar através dos  hipermer-

cados e operações online. A empresa tem 
uma presença significativa em países do leste 
da Europa e nalguns países asiáticos.

Nos últimos 10 anos, o negócio cresceu 
a uma taxa anual superior a 10%, tendo o 
lucro por ação passado de 0,12 pence em 
2002 para 0,35 pence em 2012. Neste pe-
ríodo a empresa manteve uma rentabili-
dade média dos capitais próprios de 17%, 
e margens operacionais de 5,59%. Um 
negócio muito rentável, com um balanço 
conservador onde a dívida representa ape-
nas 72% dos capitais próprios.

O triunfo do curto prazo

Em janeiro deste ano, a empresa anun-

ciou que esta trajetória de crescimento 
iria ser interrompida e os lucros do ano 
corrente não iriam crescer. As vendas do 
último trimestre tinham recuado devido a 
promoções agressivas dos seus concorren-
tes.  Entenderam ser necessário investir na 
rede de lojas do Reino Unido para melho-
rar estruturas, atendimento e preços. As 
ações recuaram mais de 16% nesse dia. A  
capitalização bolsista da empresa recuou 5 
mil milhões de libras.

A empresa reagiu rapidamente com 
o objetivo de defender a sua quota de 
mercado no Reino Unido, baixando se-
letivamente os preços de alguns dos seus 
produtos e concretizando investimentos 
nas suas lojas. O negócio do retalho ali-
mentar é um excelente negócio, sendo 
muito mais rentável para a empresa com 
a maior quota de mercado, na medida em 
que pode diluir a sua estrutura de custos 
fixos por uma base de vendas superior 
obtendo, assim, vantagens competitivas 
de escala. Também não é um negócio cí-
clico, pois os produtos vendidos são de 
primeira necessidade. O negócio não ali-
mentar já é mais variável de acordo com 
o poder de compra dos consumidores e, 

no contexto atual de austeridade a nível 
europeu, o negócio está mais fragilizado.

Warren Buffett, que detinha uma po-
sição de 3% na empresa, aproveitou este 
recuo na cotação para reforçar para 5%. 
O CEO da Berkshire Hathaway gosta da 
empresa  e teve uma boa notícia na sema-
na passada quando a Tesco anunciou que 
deve abandonar o negócio nos Estados 
Unidos, a rede de lojas “Fresh & Easy” 
que Warren Buffett sempre defendeu não 
seria rentável para a empresa.

Deste modo, a empresa pretende con-
centrar-se no desenvolvimento das suas 
unidades em mercados emergentes onde 
têm mais hipóteses de se impor e de se-
rem mais rentáveis. Na Coreia do Sul e 
Tailândia, as unidades da Tesco são líde-
res com rentabilidades elevadas. Noutros 
países, como China, Índia, ou na Europa 
de Leste, ainda estão a ganhar escala ne-
cessária para tornar estes negócios gera-
dores de valor para os acionistas.

A Tesco pretende igualmente manter 
uma presença muito relevante no negó-
cio online, com as marcas “Tesco.com” e 
“Tesco Direct” – os seus sites para venda 
de produtos alimentares e não alimenta-
res – e o conceito “Click & Collect” – em 
que os clientes podem encomendar onli-
ne e depois passar por um ponto de reco-
lha da Tesco para levantar a encomenda, 
sem ter de suportar custos de transporte. 
O negócio online possui margens de lu-
cro superiores ao tradicional.

A Tesco tem no balanço um portfólio 
de investimentos imobiliários, relativos às 
suas lojas, avaliado em 32 mil milhões de 
libras. É das maiores detentoras das suas 
próprias lojas de entre os maiores retalhis-
tas mundiais, sendo uma fonte de valor 
no balanço da empresa. A empresa tem 
vindo a vender algumas destas unidades 
fazendo contratos de venda e aluguer, de 
forma a gerar capital que pode ser reinves-
tido na expansão de outros negócios ou 
para reduzir dívida. Este ano realizou duas 
operações de venda de património imobi-
liário na Coreia do Sul e Tailândia avalia-
das em mais de 700 milhões de libras. 

Os dividendos

A Tesco mantém um dividendo bruto 
de 4,9%, estando a cotar a cerca de 10 
vezes os resultados atuais por ação. O po-
tencial de crescimento das unidades pre-
sentes nos mercados emergentes e a ex-
ploração de novos meios de venda como 
o online, suportados por um negócio 
maduro e rentável no Reino Unido e por 
um portfólio de investimentos imobiliá-
rios que podem ser monetizados, fazem 
da Tesco, aos preços atuais, um investi-
mento com valor: vale consideravelmente 
mais do que o preço a que está a cotar.

AVISO: Esta não é uma recomen-
dação de compra. A recomendação 
depende da situação financeira de 
cada investidor, da composição do 
seu património financeiro, do tem-
peramento adequado para suportar 
a volatilidade nos mercados finan-
ceiros e da capacidade de manter 
os investimentos o tempo necessá-
rio para que a oportunidade se ma-
terialize, ou seja, para que o preço 
seja igual ao valor.
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TESCO - Se comprasse a empresa toda, 
quanto pagaria por ela?

O potencial de crescimento 
das unidades presentes nos 
mercados emergentes e a 
exploração de novos meios 
de venda como o online (…) 
fazem da Tesco, aos preços 
atuais, um investimento com 
valor

Muitos intervenientes 
nos mercados financeiros 
compram e vendem ações 
sem saber o seu valor 
intrínseco, sem saber se estão 
a comprar caro ou a vender 
barato (…) É entregar-se à 
sorte ou, como na maioria 
dos casos acontece, ao azar
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Evolução histórica da cotação, resultados por ação (EPS) e Price Earnings Ratio (PER) da Tesco. 
Fonte: Bloomberg.


