
mercados

Os mercados financeiros abrem 
portas todos os dias e todos os dias 
estão dispostos a cotar-nos um preço, 
quer quando queremos vender quer 
quando queremos comprar. Não quer, 
no entanto, dizer que os preços a que o 
mercado está disposto hoje a vender-nos 
ou a comprar-nos ações de determinada 
empresa sejam o preço justo, isto é, 
sejam o que as ações realmente valem. O 
importante é apenas fazer negócio com o 
mercado quando este nos cota o preço a 
que queremos comprar - e que deve ser 
a desconto substancial do valor justo – e 
o preço a que queremos vender – este 
preço deve ser pelo menos o valor justo 
do ativo. No resto do tempo, podemos 
ignorar as cotações.

O meu trabalho nestes artigos é dizer 
sempre a mesma coisa. Tento fazê-lo de 
maneira a que os leitores não sintam que 
me estou sempre a repetir. Não há um 
bom investimento se não houver cuidado 
com o preço a que o fazemos: esta regra 
aplica-se a qualquer classe de ativos: 
imóveis, obrigações, ações...

Deve ser já claro para os leitores que 
o sucesso no investimento não advém 
apenas de comprar bons ativos, mas sim 
de os comprar bem. Apesar de ser simples 
e intuitivo, para o investidor comum, 
há nesta abordagem várias questões 
pertinentes:

•	 Porque é que existem pechinchas 
apesar da presença de milhares de 
investidores prontos a fazer subir 
o preço de qualquer ativo que está 
barato demais?

•	 Se o retorno parece demasiado 
generoso relativamente ao risco, 
poderemos não estar a ver algum 
risco escondido?

•	 Porque é que o vendedor do ativo 
está disposto a vender a um preço 
que nos dará um retorno excessivo?

•	 Sabemos realmente mais que o 
vendedor acerca de determinado 
ativo?

•	 Se é, na verdade um grande 
negócio, porque mais ninguém 
compra?

Para nós, estas questões são respondidas 
quando analisamos profundamente os 
negócios subjacentes destas empresas, as 
suas demonstrações financeiras, os seus 
balanços, os seus processos de criação 
de riqueza, a qualidade dos seus gestores 
e a forma disciplinada como alocam o 
capital e reinvestem os lucros gerados. Os 
últimos 10 anos de atividade da empresa 
é o mínimo que precisamos para ter o 
conforto necessário para decidir ou não 
investir. Gostamos também de saber 
quem está a investir nestas empresas, o 
que delas dizem os melhores investidores 
do mundo. Este trabalho deve ser 
objetivo e muito rigoroso. Depois, é 
preciso disciplina e muita paciência.

 A COACH é fabricante, distribuidora 

e retalhista de malas e acessórios. A marca 
estabeleceu-se em 1941 na cidade de 
Nova Iorque e é hoje uma das marcas de 
luxo mais reconhecidas nos EUA, com 
uma quota de mercado de 30%. Para 
além dos Estados Unidos, tem também 
presença na Ásia, em forte crescimento, e 
nos mercados europeus, onde se começa 
a implantar.

A COACH fornece acessórios premium 
para uma clientela fiel e crescente 
e permite-lhes o acesso a produtos 
atraentes, inovadores e com muita 
qualidade, a preços sensatos. As suas 
malas e acessórios modernos e na moda 
usam uma ampla gama de couros, tecidos 
e outros materiais de alta qualidade, 
que lhe permite estar bem colocada para 
rivalizar com as marcas mais prestigiadas 
a nível mundial. Em resposta aos pedidos 
dos seus clientes por produtos de moda 
e funcionais, a COACH oferece estilos 
modernos e clássicos e várias categorias 
de produtos que abrangem uma 
componente cada vez maior do guarda-
roupa de acessórios dos seus clientes. É 
clara a aposta da empresa na expansão da 
marca para outras categorias de produtos.

Os seus produtos oferecem a qualidade 
das marcas de luxo mais destacadas, mas 
a preços mais acessíveis. Embora cerca 
de 60% das vendas venham das suas 
mais de 450 lojas norte-americanas, a 
COACH também vende os seus produtos 
através da sua presença em lojas de 
departamento, na Internet, por catálogo 
e através de rede de lojas próprias no 
Japão e na China. Este ano, iniciou a sua 
distribuição europeia com a aquisição 
de 20 lojas onde já estava em sistema 
de parceria comercial. Desta forma, 
a COACH afirma a sua estratégia de 
crescimento nos mercados europeus. 

A COACH criou nas suas lojas um 
ambiente sofisticado, moderno e convidativo 
para mostrar a sua gama de produtos e 
reforçar um posicionamento consistente 
da marca, onde o consumidor poderá fazer 
compras de produtos de excelente qualidade 
e na última tendência da moda: comprar o 
luxo a preços mais sensatos.

modelo de Negócio

A empresa usa um modelo de produção 
e aprovisionamento global extremamente 
flexível e económico, contratando 
fabricantes independentes para tratarem 
do fabrico dos produtos desenhados por 
estilistas internos da marca, permitindo-
lhes trazer a sua ampla gama de produtos 
para o mercado de forma rápida e 
eficiente.

A COACH diferencia-se da sua 
concorrência através de uma série de 
elementos únicos, que incluem: uma 
marca distintiva - a marca COACH 
representa uma mistura do estilo 
clássico americano com um distintivo 
espírito de Nova Iorque; um design 
que é reconhecido pela sua combinação 
singular de estilo e funcionalidade; 
produtos de luxo relevantes, 
extremamente bem feitos, e que são 
acessíveis, proporcionando imenso valor 
para o cliente.

2011 2012 2013

Distribuição Segmentos

Malas Mulher 63% 61% 58%

Acessórios Mulher 25% 24% 23%

Produtos Homem 5% 8% 11%

Outros Produtos 7% 7% 8%

Distribuição Geográfica

Estados Unidos 70% 68% 66%

Japão 18% 18% 15%

Outros 12% 14% 19%

Fonte: Relatório Anual 2013

O negócio da COACH fora dos 
Estados teve o seu começo em mercados 
asiáticos selecionados: primeiro o Japão e 
depois a China. A empresa tem observado 
enorme sucesso nesta expansão, que 
embora esteja ainda no início, mostra 
enorme potencial.

Fundamentais do modelo de 
Negócio

A COACH está cotada na bolsa de 
Nova Iorque desde 2000 e desde então 
tem apresentado resultados excelentes 
para os seus acionistas. Os seus lucros 
por ação multiplicaram-se 9 vezes nos 
últimos 10 anos. As margens operacionais 
médias da empresa são superiores a 31%. 
Nos últimos 10 anos os retornos que a 
empresa produziu para os seus acionistas 
(ROE) foram em média de 44%. Esta 
empresa não tem, nem nunca teve, 
endividamento.

 

Fonte: Bloomberg.

Estes dados soberbos são difíceis 
de replicar para os próximos 10 anos. 
No entanto, a COACH tem um 
negócio sustentável e oportunidades 
de crescimento que permitem aos seus 
gestores e acionistas estarem confiantes 
em relação ao futuro.

dificuldades de curto-Prazo

No ano corrente, a empresa tem 
enfrentado maiores dificuldades em fazer 
crescer o negócio. Nos Estados Unidos, 
o negócio tem sofrido nos últimos 
trimestres devido a uma concorrência 
mais intensa. No último trimestre, as 
vendas das lojas abertas há mais de 1 ano 
recuaram 6,8%. Internacionalmente, 
os resultados foram significativamente 
afetados pela forte depreciação do iene, 
registando uma queda de 0,5%. No 
global, a empresa apresentou vendas de 
1,15 mil milhões de dólares e lucros de 
218 milhões de dólares, menos 1,6% que 
no mesmo trimestre do ano anterior. A 
sua capitalização bolsista é de 14,2 mil 
milhões de dólares. 

oportunidades de crescimento

Na mais recente conferência de 
apresentação de resultados da empresa, 
Victor Luís, o português que no início 
do próximo ano assumirá a direção da 
empresa, voltou a enunciar a estratégia de 
crescimento de longo prazo da empresa:

“O nosso foco estratégico assenta 
em quatro pilares de crescimento. Em 
primeiro lugar crescer o negócio nos 
Estados Unidos e em todo o mundo 
transformando a COACH numa marca 
global de estilo de vida. Em segundo 
lugar, aproveitar a forte oportunidade 
global crescendo agressivamente o 
negócio internacional. Em terceiro 
lugar, alargar decisivamente a categoria 
dos acessórios de homem, onde já 
nos posicionamos. E em quarto 
lugar, aproveitar o crescente poder do 
mundo digital. Sempre centrada na 
produtividade, vamos seletivamente 
continuar a expandir a nossa 
distribuição.” 

remuneração ao acionista

A COACH tem evidenciado 
notáveis capacidades de alocação do 
capital, aproveitando oportunidades 
de crescimento orgânico do negócio e 
os excessos de capital para recomprar 
ações e distribuir dividendos. A empresa 
recomprou e retirou do mercado cerca de 
23% das suas próprias ações nos últimos 
10 anos, tendo iniciado a distribuição 
de dividendos em 2009. O dividendo 
representa 2,68% da cotação atual.

Ser acionista de uma empresa que 
em média paga aos acionistas 5% (3% 
de dividendos e 2% em recompras de 
ações), que apresenta boas perspetivas 
de crescimento, que não tem dívida no 
seu balanço e pagando apenas cerca de 
13 vezes os resultados atuais, é uma base 
forte e com grande margem de segurança 
para se obter excelentes resultados a 
prazo. A cotação subiu um pouco dos 
valores a que fizémos o investimento. Um 
correção permitirá uma entrada na ação 
com boa margem de segurança.

De todas as formas possíveis de ter 
sucesso no investimento, comprar barato 
é claramente a mais fiável. Contudo, 
mesmo essa não é garantida. Podemos 
estar errados quanto ao valor atual do 
ativo. Eventos futuros poderão reduzir 
esse valor. A deterioração de atitudes 
ou dos mercados podem fazer com que 
o ativo transacione a preços ainda mais 
baixos relativamente ao valor intrínseco. 
A convergência entre preço e valor pode 
demorar mais tempo do que o que temos 
disponível. Como Keynes dizia, “ o 
mercado pode manter-se irracional mais 
tempo do que nós nos podemos manter 
solventes”.

Tentar comprar um ativo abaixo 
do valor pode não ser infalível mas 
é a melhor opção ao nosso dispor. 
É sem dúvida a que tem produzido 
consistentemente melhores resultados.

AVISO: Esta não é uma recomendação de 
compra. A recomendação depende da situa-
ção financeira de cada investidor, da com-
posição do seu património financeiro, do 
temperamento adequado para suportar a 
volatilidade nos mercados financeiros e da 
capacidade de manter os investimentos o 
tempo necessário para que a oportunidade 
se materialize, ou seja, para que o preço seja 
igual ao valor.

coacH - o luxo acessível 
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