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Introdução 

A Comissão Europeia promoveu um estudo sobre literacia financeira 

em Portugal que revelou que 8,85% dos adultos detêm ações de 

empresas cotadas em bolsa. Isto dá um total de 766.166 portugueses 

que são investidores particulares em ações. Ainda somos bastantes! 

À pergunta sobre qual foi a fonte de informação em que basearam os 

seus investimentos, 54% respondeu que foi um conselho do seu gestor 

de conta no banco comercial, 41% que foi uma dica de um amigo, 

familiar ou conhecido, 22% referiu que recebeu uma indicação de um 

analista financeiro independente e apenas 3% revelou que tinha 

decidido por si próprio. O inquérito permitia selecionar várias 

respostas, o que explica o total ser superior a 100%.  

Naqueles 22% que receberam uma indicação de um analista 

independente estarão certamente os 1.086 subscritores do Borja on 

Stocks e do Investidor Prudente, que são serviços desenvolvidos pela 

nossa organização que se dedicam a analisar e selecionar ações de 

empresas cotadas em bolsa.  

Nas conversas informais que tenho tido com alguns recém-chegados 

ao Borja on Stocks a ideia que mais me têm transmitido é a seguinte: 
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“Atenção que eu não percebo nada de Análise Fundamental de 

ações!” 

Compreendo-os muito bem, porque nos meus primeiros dez anos 

como investidor também não entendia bem a Análise Fundamental. 

Era um mistério… e não conhecia ninguém que percebesse 

suficientemente do assunto para me ensinar. Tirei uma Licenciatura 

em Economia, que me deu boas bases, mas não ensinou Análise 

Fundamental de ações. A generalidade dos professores nunca tinha 

investido em ações, pelo que não sentiam essa necessidade.  

Os corretores também não sabiam nada de Análise Fundamental, ou 

se sabiam, não estavam interessados em partilhar esse conhecimento, 

porque o objetivo dos corretores é divulgar e promover estratégias que 

originem muitas transações.  

No período 1996 – 2004 investi em ações baseado principalmente na 

Análise Técnica – que consiste no estudo dos gráficos das cotações – 

e no Market Timing, que procura avaliar a tendência do mercado em 

geral.  

A Análise Técnica e o Market Timing causam incerteza, insegurança e 

um fenómeno que costumo apelidar de “mãos fracas”, que tem a ver 

com comprar e vender por motivos ténues e superficiais.  
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A partir de 2005 intensifiquei os meus esforços no research e 

investimento em ações americanas e já não podia mais viver sem a 

Análise Fundamental, que fui aprendendo através da leitura de muitos 

livros sobre o assunto, dos quais destaco os três que mais me 

marcaram e ajudaram: 

• One Up on Wall Street, de Peter Lynch 

• Como enriquecer na bolsa com Warren Buffett, de Mary Buffett 

• Mastering Fundamental Analysis, de Michael C. Thomsett 

Os dois primeiros são sobre as estratégias de dois dos melhores 

investidores em ações de todos os tempos, enquanto o terceiro explica 

pormenorizadamente como fazer Análise Fundamental. Foi o 

Mastering Fundamental Analysis que acendeu a luz e me explicou o 

mistério da Análise Fundamental de ações.  

Desde esse tempo li mais livros sobre este assunto e, talvez mais 

importante, publiquei mais de 2.000 análises fundamentais a ações 

específicas, pelo que estou unicamente posicionado para lhe explicar 

como é que se faz Análise Fundamental e quais são os seus 

benefícios.  
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Mas, antes disso, devo dizer que a Análise Fundamental não é para 

todos, porque exige tempo e trabalho. Muito trabalho. Provavelmente 

só uma pequena parte daqueles 3% que decidem por si próprios é que 

estará interessado em aprender a fazer Análise Fundamental, ou seja, 

será uma ínfima parte da globalidade dos investidores particulares em 

ações portugueses.  

A Análise Fundamental também não é para investidores ocasionais, 

daqueles que chegam à bolsa quando “está a dar” e que a abandonam 

após um período mais ou menos prolongado de descidas.  

Também não é aconselhável para investidores com uma mentalidade 

de curto prazo, ou que consideram que o longo prazo é a soma de 

muitos curtos prazos… não é, porque as estratégias que podem gerar 

sucessos ocasionais de curto prazo são as mesmas que causam o 

insucesso no longo prazo.  

Também não é para quem se contenta em ser um investidor médio, 

daqueles que investem na média, ou seja, nos ETFs dos índices.  

Então para quem é a Análise Fundamental? 

Para investidores sérios e dedicados que almejam obter, com 

segurança, retornos acima da média.  
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Há quem pense que obter um retorno médio anual de 15% é apenas o 

triplo de um retorno médio anual de 5%, mas em termos monetários 

não é o triplo. É muito mais. Vou explicar isto através de dois 

exemplos, o do investidor A e o do investidor B. 

Investidor A – Começa com um capital inicial de 100.000 € e não faz 

reinvestimentos. Investe durante 30 anos obtendo um retorno médio 

anual de 5%. No final tem 432.194 €; 

Investidor B – Começa com os mesmos 100.000 € e também não faz 

reinvestimentos. Investe durante 30 anos, mas obtendo um retorno 

médio anual de 15%. No final tem 6.621.177 €.  

Ainda que 15 seja o triplo de 5, o resultado final do investidor B é 15 

vezes superior ao do investidor A. Se existirem reinvestimentos a 

diferença será ainda maior.  

O estudo e prática da Análise Fundamental é o que permite passar de 

um nível médio, como o do investidor A, para um nível elevado como o 

do investidor B.  

Peter Lynch, nos 13 anos em que geriu o Magellan Fund da Fidelity, 

obteve um retorno médio anual de 29%. Warren Buffett, nos seus 

quase 60 anos de carreira à frente da Berkshire Hathaway, obteve um 

retorno médio anual de 20%. E nós no Borja on Stocks temos obtido, 
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nos nossos TOPs de ações selecionadas com base na Análise 

Fundamental, um retorno médio anual de 16%. 

Portanto, é efetivamente possível, através de investimentos numa 

seleção criteriosa de ações fundamentalmente atrativas, obter um 

retorno bastante acima da média.  

Mas, como é que se faz Análise Fundamental? 

É o que vou explicar-lhe, de forma simples e sucinta, neste pequeno e-

book.  
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O que é que a empresa faz? 

Uma ação não é um bilhete de lotaria, nem uma raspadinha, nem um 

boletim do Euromilhões. Também não é uma aposta desportiva.  

A generalidade das pessoas pondera e analisa bastante a compra de 

uma casa, de um carro, de um frigorífico e de um computador. Mas 

depois compra ações com a maior das ligeirezas, como se fosse 

indiferente escolher “à sorte” ou após uma análise cuidada do 

potencial de retorno e risco desse investimento.  

Não é indiferente. 

Uma ação é um título que representa a propriedade de uma empresa, 

um negócio. O investidor particular que adquire ações de uma 

empresa cotada em bolsa torna-se coproprietário dessa empresa.  

Portanto, é melhor que, antes de comprar as ações, no mínimo saiba o 

que é que a empresa faz.  

Que produtos/serviços vende? Em que setor/indústria se insere e 

quais são as particularidades desse setor/indústria? Qual é o seu 

mercado alvo e quota de mercado nos diversos segmentos? De que 
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tipo são os seus clientes (consumidores, outras empresas, governos, 

etc)? 

Outras questões que aprecio responder logo numa fase inicial da 

análise são as seguintes: 

• Qual foi o desenvolvimento da empresa em termos históricos? 

Em que ano foi fundada e onde? Teve uma estratégia de 

crescimento orgânico, ou através de aquisições de outras 

empresas? 

• Que empresas atuam na mesma indústria e mercado e 

concorrem diretamente com a que estamos a analisar? 

• Quais são as suas vantagens e desvantagens competitivas? 

• Quem são os 10 maiores acionistas? Fundos de investimento? 

Ou a empresa ainda é controlada pela família do fundador? A 

equipa de gestão tem uma participação acionista relevante? 

• Quem são os principais gestores, nomeadamente o CEO e o 

CFO? Qual é o seu currículo? 

Responder a estas e outras questões ajuda a entrar no contexto da 

empresa específica.   
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Sabendo o que é que a empresa faz e qual a sua posição no mercado, 

a segunda grande questão que devemos colocar é… 
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Quanto é que a empresa custa? 

A ação XYZ está cotada a 10 €, significa isto que a empresa custa 10 

€?  

É evidente que não.  

As empresas cotadas em bolsa são necessariamente sociedades 

anónimas cujo capital está dividido em ações. Quantas ações? 

Depende, podem ser por exemplo 1 milhão de ações, 17 milhões, 328 

milhões, 2.479 milhões, etc.  

Cada empresa terá o seu n.º de ações emitidas, ou seja, o n.º de 

partes em que o seu capital está dividido.  

A cotação que vemos nas fontes de informação financeira é o preço a 

que foi executada a última transação, o preço de 1 ação.  

Voltando ao exemplo da XYZ, que está cotada a 10 € e que, fomos 

averiguar, tem 176 milhões de ações emitidas. 

Então, afinal, quanto é que a XYZ custa? 

	  

Mistério da Análise Fundamental de Ações Revelado - César Borja	  11



Se a XYZ tem 176 milhões de ações emitidas e cada uma dessas 

ações custa 10 €, a empresa toda custa 176 milhões ações * 10 € 

cada = 1.760 milhões de €.  

A fórmula é muito simples, mas existem uma série de sinónimos: 

Custo da Empresa = Preço da Empresa = Valor de Mercado = Market 

Cap = Capitalização Bolsista = Cotação * N.º de Ações emitidas 

Atenção que todas as ações contam para o cálculo da capitalização 

bolsista e não só aquelas que estão dispersas em bolsa. As ações 

detidas por exemplo pelo fundador evidentemente também contam 

para o cálculo da capitalização bolsista. Referi este ponto porque foi 

um dos que me fez confusão no início da minha carreira. 

A cotação considerada isoladamente é praticamente irrelevante para 

quem faz Análise Fundamental de qualidade, porque se deve 

considerar sempre o valor da empresa como um todo, ou seja, a sua 

capitalização bolsista.  

Isto porque, do ponto de vista da Análise Fundamental, só será 

acertado comprar umas poucas ações se for acertado comprar a 

empresa toda. Se a empresa como um todo estiver subavaliada, fará 

sentido comprar 100 ou 200 ações, que será uma ínfima parte da 

empresa.  
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Por exemplo, consideremos a empresa A, que tem 8,7 milhões de 

ações emitidas. Se você comprar 870 ações da empresa A, qual é a 

sua percentagem do capital? É muito fácil, é 870 / 8.700.000 = 0,01%.  

Você só quer ter 0 ,01% de um negócio que considera 

fundamentalmente atrativo, porque são esses negócios que têm 

tendência a valorizar no futuro.  

Uma pergunta útil, para ver se você percebeu bem o conceito de valor 

de mercado: 

- É possível uma empresa que está cotada a 5 € efetivamente valer 

mais do que uma que está cotada a 50 €? 

Sim, é possível, se a empresa que está cotada a 5 € tiver mais de dez 

vezes o n.º de ações emitidas da que está cotada a 50 €, a que está 

cotada a 5 € terá um valor de mercado, uma capitalização bolsista, 

superior. 

Lembre-se: 

Capitalização Bolsista = Cotação * N.º de Ações emitidas 

É este o preço, ou custo, da empresa.  
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Quanto é que a empresa Vende? 

Depois de saber quanto é que a empresa custa, começará a pensar se 

é muito, ou pouco?  

Depende, mas depende de quê? 

Para começar depende de quanto é que a empresa vende por ano.  

As “Vendas” também podem ser apelidadas de “Receitas”, ou 

“Proveitos” e o seu valor aparece na primeira linha de um documento 

financeiro que se chama Demonstração de Resultados e que consta 

nos relatórios anuais das empresas.  

A Demonstração de Resultados mostra determinados valores obtidos 

num período, que pode ser um trimestre, um semestre ou um ano.  

Se uma empresa custa 5.400 milhões de € e no último ano (ou nos 

últimos quatro trimestres reportados) vendeu apenas 200 milhões de 

€, o que é que lhe parece? Que o custo da empresa é baixo, ou alto? 

Alto, certo? Então se a empresa custa 27 vezes mais do que aquilo que 

vende num ano, é porque o preço é alto, a ação está cara! 

Pelo menos considerando isoladamente este indicador, que se chama 

Price to Sales Ratio (PSR), ou múltiplo das vendas: 
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Price to Sales Ratio = Capitalização Bolsista / Vendas anuais 

Na Análise Fundamental começamos por estudar cada indicador de 

forma isolada e só depois é que formamos uma visão, uma opinião, do 

conjunto.  

E se a empresa que custa 5.400 milhões de € tiver Receitas anuais de 

35.000 milhões de €? Nesse caso custa apenas 0,15, ou 15%, daquilo 

que vende num ano, pelo que, segundo este indicador, está barata, ou 

subavaliada.  

Você já tem aqui qualquer coisa a que se agarrar, um indicador que lhe 

mostra uma situação de subavaliação ou sobreavaliação. É pouco, 

mas já é qualquer coisa e é mais do que muitos investidores utilizam 

para avaliar ações.  

Já não precisa de fazer um-dó-li-tá para escolher uma ação, já tem um 

critério objetivo.  

O PSR pode ser utilizado para comparar e ranquear várias ações e 

também pode ser calculado para uma ação específica em termos 

históricos: o PSR atual é acima ou abaixo da sua média histórica? 

Se for abaixo, a ação estará subavaliada e se for acima estará sobreavaliada, 

pelo menos tendo em conta este indicador e o seu nível em termos 

históricos. 
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Chegados a este ponto gostaria de lhe introduzir uma nuance, que também 

só aprendi bem quando li o Mastering Fundamental Analysis: 

• Mais do que o valor absoluto das Vendas anuais e do que o 

próprio PSR, é mais importante a tendência, o track record das 

Vendas anuais 

Simplificando, você prefere ser coproprietário da empresa A, cuja 

evolução das Vendas anuais foi a seguinte… 
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…ou da empresa B? 

 

Apesar de no último ano a empresa B ter vendido o dobro da empresa 

A, em princípio você terá preferência por ser coproprietário, ou seja, irá 

preferir comprar ações, da empresa A, porque essa exibe uma 

tendência de crescimento, enquanto a empresa B está a minguar ano 

após ano.  

Para calcular a taxa média anual de crescimento das duas empresas 

utilizo uma calculadora financeira que me acompanha sempre, a 

HP12c Platinum, mas o cálculo também pode ser feito no Excel.  

A empresa A cresceu à taxa média anual de 20,5%, enquanto a 

empresa B encolheu à taxa média anual de 15%, ou seja, “cresceu” 
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-15% ao ano. Se as tendências históricas continuarem, daqui por dez 

anos a empresa A terá Vendas anuais de 6.291 M€, enquanto a 

empresa B venderá apenas 382 M€.  

E as tendências têm esse nome porque costumam continuar. É por 

isto que em princípio deverá preferir investir nas ações da empresa A 

do que na B, apesar de atualmente a B vender o dobro da A.  

Resumindo, em relação às Vendas anuais, deverá ter presente dois 

indicadores fundamentais: 

1º - O Price to Sales Ratio da ação que está a analisar, em termos 

atuais e históricos e também o PSR de empresas concorrentes, para 

estabelecer comparações; 

2º - A tendência das Vendas anuais, que poderá ser medida de forma 

objetiva através da taxa média anual de crescimento.  

Deverá naturalmente preferir investir em empresas com um track record 

de crescimento. 

O estudo das Vendas anuais é bastante útil, mas manifestamente 

insuficiente, até porque as empresas valem muito mais por aquilo que 

lucram, do que por aquilo que vendem.  
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Quanto é que a empresa Lucra? 

Às Vendas, cujo número surge no topo da Demonstração de 

Resultados, são subtraídos uma série de custos, tais como as 

matérias-primas, salários, juros e impostos e no final, na linha de baixo, 

na bo/om line, aparece o Lucro do período.  

Você prefere investir numa empresa que lucra mais, ou que lucra 

menos? Mantendo tudo o resto constante, preferirá sempre investir na 

empresa que lucra mais.  

Isto porque o Lucro pertence à empresa e a empresa pertence aos 

acionistas, ou seja, se você for acionista, o Lucro pertence-lhe a si e 

quanto mais, melhor! 

E é um pouco indiferente se o Lucro fica retido na sua empresa ou se é 

distribuído pelos acionistas sob a forma de dividendos.  

Esta questão assemelha-se a perguntar se prefere ter dinheiro na 

conta bancária ou no bolso? É um pouco indiferente, ou paga com 

cartão ou com notas e moedas.  

Esta foi uma simplificação para demonstrar que, para a Análise 

Fundamental de qualidade, é mais importante saber quanto é que a 
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empresa lucra, do que aquilo que a empresa depois faz com esse lucro 

(reter ou distribuir).  

Em relação ao Lucro o indicador mais importante que podemos 

calcular é o PER: 

Price to Earnings Ratio = Capitalização Bolsista / Lucro anual 

Quanto mais baixo o PER, mais subavaliada, ou atrativa, estará a 

empresa. Uma empresa com um PER de 5 custa cinco vezes o seu 

Lucro anual, enquanto uma empresa com um PER de 40 custa 

quarenta vezes o Lucro anual.  

Se quiser pode inverter o PER e obter outro indicador valioso, 

normalmente expresso em percentagem, que é o… 

Earnings Yield = Lucro anual / Capitalização Bolsista 

Um earnings yield de 20% é alto, ou atrativo e um de 2,5% é baixo, ou 

insuficiente.  

Tal como aconteceu nas Vendas, a tendência histórica, o track record, 

pode ser mais importante que o nível absoluto e do que o PER, ou seja, 

o preço que vai pagar pelos Lucros.  

A empresa A… 
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…vai ser naturalmente mais valorizada pelos investidores do que a 

empresa B: 
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O mercado de ações é por natureza volátil e dificilmente previsível, 

pelo que os investidores apreciam todos os fatores de estabilidade 

que conseguirem encontrar.  

Uma empresa em crescimento, com consistência nos resultados 

positivos, normalmente transaciona com PSRs e PERs superiores à 

média. Se isso não acontecer é porque, mantendo tudo o resto 

constante, estaremos na presença de uma oportunidade óbvia.  

As Vendas e o Lucro são medidos num período e obtidos na 

Demonstração de Resultados, porém há outro documento financeiro 

que é essencial conhecer: o Balanço.  
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Como está a saúde financeira da empresa? 

Repare que uma empresa até pode vender e lucrar muito, mas se 

estiver a fazê-lo à custa da acumulação de uma dívida financeira 

astronómica, os investidores irão retrair-se e avaliá-la “por baixo”, por 

causa do risco que a empresa contém.  

Ao contrário da Demonstração de Resultados, o Balanço mede a saúde 

financeira da empresa num determinado momento, que pode ser o 

último dia de um trimestre, de um semestre ou de um ano.  

No dia 31 de dezembro de 2020 o Balanço mostra quanto é que a 

empresa tem no Ativo, no Passivo e no Capital Próprio. A equação 

fundamental do Balanço é: 

Ativo – Passivo = Capital Próprio 

Ou seja, o Capital Próprio é o que sobra quando ao Ativo descontamos 

o Passivo e, naturalmente, quanto mais alto, melhor.  

Como fizemos para as Vendas e o Lucro, podemos aqui calcular o Price 

to Book Value: 

Price to Book Value = Capitalização Bolsista / Capital Próprio 
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Repare que no numerador de todos estes rácios temos o Price, ou seja, 

a capitalização bolsista, ou valor de mercado.  

Em relação ao PBV, quando considerado isoladamente, quanto mais 

baixo, melhor. É preferível comprar uma empresa por metade do 

capital próprio (PBV de 0,5) do que por cinco vezes o Capital Próprio 

(PBV de 5).  

Por falar em Capital Próprio, tem uma série de sinónimos: valor 

contabilístico, shareholder’s equity, situação líquida, book value, etc. Isto 

é tudo a mesma coisa! 

No Balanço temos bastantes informações valiosas, mas neste e-book 

não queremos complicar, pelo que vou cingir-me às mais importantes: 

• No lado do Ativo temos uma rubrica que se chama Cash & 

Equivalentes 

• No lado do Passivo temos uma série de rubricas que somadas 

nos indicam qual é a Dívida Financeira, que é aquela sobre a qual 

se pagam juros 

• Se ao Cash & Equivalentes subtrairmos a Dívida Financeira, 

obtemos a Dívida Líquida, ou Net Debt, que é um dado sempre 

presente na Análise Fundamental 
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Se tiver de optar, considerando tudo o resto constante, você prefere 

investir na empresa A que tem uma Dívida Líquida de 1.300 M€, ou na 

empresa B que tem uma Dívida Líquida de 130 M€? 

A B será naturalmente preferida, pois deve um décimo da A. 

Mas, e se a A tiver um EBITDA (lamento o palavrão, significa Earnings 

Before Interest, Taxes, DepreciaDon and AmorDzaDon, ou seja, resultado 

antes de serem descontados os juros, os impostos, as depreciações e 

amortizações) de 650 M€ e a B de 6,5 M€? 

Pois é, nesse caso a situação fica mais duvidosa… um rácio muito 

utilizado pelos analistas é o… 

Net Debt to EBITDA = Dívida Líquida / EBITDA 

No caso da empresa A, que tem uma dívida líquida de 1.300 M€ e um 

EBITDA de 650 M€, o Net Debt to EBITDA é de 2.  

No caso da B, que tem uma Dívida Líquida de 130 M€ e um EBITDA de 

6,5 M€, o rácio Net Debt to EBITDA já é de 20! 

Ou seja, apesar da empresa A dever 10 vezes mais do que a B, 

também tem muito mais capacidade para honrar essa dívida, pelo que 

em princípio os investidores irão valorizar mais as ações da empresa A 

do que da B. 
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Quer saber mais? 

Este e-book, que não terá mais de 30 páginas, é uma simplificação da 

Análise Fundamental, que tem muito mais indicadores e nuances que 

as apresentadas.  

Do estudo desses indicadores e outras informações é construída uma 

visão de futuro para cada empresa, que poderá ser (ou não), 

suficientemente atrativa para justificar um investimento.  

O passado é conhecido e o seu estudo é absolutamente necessário 

para que se possa formar uma opinião fundamentada acerca do 

futuro.  

Mas as empresas valem muito mais por aquilo que poderão fazer, 

vender e lucrar no futuro do que por aquilo que fizeram no passado.  

E como é que se pode prever esse futuro?  

Em que condições objetivas é que devemos comprar uma ação?  

E vendê-la? 
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Se coloca a si mesmo estas perguntas e não tem obtido respostas 

satisfatórias, não desespere, eu tenho as respostas. Demorei muitos 

anos a encontrá-las, mas tenho-as aqui na minha cabeça.  

E vou transmitir-lhas. 

Fique atento ao seu e-mail nos próximos dias.  

Atenciosamente, 

 

César Borja 

www.borjaonstocks.com
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