
Catól ica Porto Investment Club 

17  DE Mai  DE 2022

MOAT



Popularizado pelo Oracle of Omaha, Warren Buffet, a ideia de um Moat económico nasceu
de uma comparação com um termo militar medieval que representa um fosso à volta
de um castelo de forma a dificultar ataques de inimigos. 

Isto reflete-se na empresa como as vantagens específicas que esta tem em relação à
concorrência, permitindo-lhe proteger o seu mercado e a sua rentabilidade. 
Um Moat é, então, um conjunto de recursos e o modo como estes estão organizados que
conferem a uma empresa proteção e lucros elevados e sustentáveis. Isto assemelha-se a
uma vantagem competitiva, contudo, um Moat é uma vantagem mais duradoura. 

Um Moat pode ser largo, ou seja, uma vantagem competitiva extremamente forte que
deixa a empresa a operar praticamente sozinha no seu mercado, o que é um ótimo sinal
de prosperidade da empresa. Mas também pode ser estreito ou até inexistente,
significando que a empresa está vulnerável a futuros ou atuais concorrentes, podendo ser
uma bandeira vermelha para o investidor.

O que é um Moat? 
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Por norma, o investidor deve sempre fazer uma análise fundamental da empresa,
analisando a parte quantitativa do negócio através dos seus relatórios financeiros, mas
também a parte qualitativa, através do seu modelo de negócio, equipa de gestão,
produtos e Moat.

Certos tipos de investidores tendem a ter uma maior preferência por empresas
conceituadas, com grande reputação e com modelos de negócio que consigam obter
retornos superiores aos do mercado durante o maior período possível. Contudo, para
que tal aconteça, são necessárias vantagens competitivas duradouras, o Moat. Este Moat
deve ser o mais largo possível tal como referido por um dos maiores investidores em
valor, Warren Buffett:

Sem este tipo de proteção, novas empresas vão tentar entrar na indústria de forma a
captar o valor que nela existe, o que acabará assim por diminuir o retorno da empresa
e dos respetivos acionistas.  

"O mais importante para mim é descobrir o quão grande é um Moat em
torno de um negócio. O que eu gosto é claro, um grande castelo que tenha

um grande Moat com piranhas e crocodilos.”

Importância para os investidores

Warren Buffett
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Tipos de Moats

Neste tipo de Moat inserem-se grandes
empresas que conseguem fornecer os seus
produtos e serviços com um custo reduzido,
normalmente devido a economias de escala,
destacando-se da concorrência. Empresas
com custos mais baixos conseguem vender a
preços mais baixos que os seus concorrentes
ganhando quota de mercado, ou a preços
equivalentes, mas com uma margem de lucro
superior.
Um exemplo ilustrativo deste caso é o
Walmart. Sendo um dos gigantes do retalho,
consegue os melhores preços junto dos
fornecedores, traduzindo-se num preço ao
consumidor final que a concorrência não
consegue acompanhar. 
Outro exemplo, talvez menos conhecido, é a
Anheuser-Busch InBev - a maior produtora de
cerveja do mundo - que consegue utilizar a
sua dimensão para obter um custo de
produção muito baixo.

Um Moat pode tomar várias formas. De um modo geral, podemos considerar 4 tipos
principais de Moats baseados em diferentes características:

Neste Moat, as empresas colocam entraves à
saída do consumidor, impondo-lhe custos de
substituição. Os custos de substituição são
aqueles que o consumidor tem de suportar
quando muda de um produto para outro. Este
custo para além de monetário, pode ser de
conveniência. 
Um bom exemplo disso mesmo é a plataforma
contabilística Xero cujo software fica
intimamente ligado às operações diárias da
empresa e, por isso, a sua substituição por
outro serviço pode ser um processo moroso,
trabalhoso e dispendioso. É de realçar a baixa
tendência de substituição dos clientes da Xero
por outro serviço, tendo uma taxa de
abandono média mensal de 1% 

Outro tipo de Moat é o efeito network que
acontece quando os potenciais
consumidores beneficiam de uma grande
rede de consumidores antigos e vice-versa.
Alguns dos exemplos mais sonantes são o
eBay e a Uber. Nestes casos, os novos
utilizadores vão privilegiar empresas com uma
rede maior porque assim conseguem ter uma
oferta maior.
Um exemplo talvez menos óbvio, mas também
conhecido por todos é o da VISA que, ao
controlar mais de metade de todas as
transações de cartões de crédito do mundo
inteiro, obriga qualquer comerciante que opte
por ter método de pagamentos eletrónicos a
usar os seus serviços.

Custos Baixos Custos elevados de substituição 

Efeito Network

Ativos intangíveis
As empresas que beneficiam deste tipo de
Moat são aquelas que conseguem obter
grandes vantagens competitivas devido a
ativos intangíveis que englobam marcas,
trademarks e patentes. 
Marcas como a Coca-Cola e Apple são
altamente reconhecidas e fortemente
associadas ao seu produto. Esta forte
associação e reconhecimento por parte dos
consumidores, põe em desvantagem qualquer
concorrente que queira entrar nesse mercado.
A Eli Lilly - empresa farmacêutica - detém
várias patentes na produção de
medicamentos o que, naturalmente,
impossibilita a existência de concorrência em
alguns segmentos, sendo outro exemplo deste
tipo de Moat.
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Como encontrar e avaliar um Moat

Como é que a empresa cria valor?
Que produtos/serviços são as “cash cows” da empresa?
Em que indústrias é que a empresa opera?
Quais são os maiores agentes da indústria?
O que é que a empresa está a fazer atualmente para melhorar a qualidade do seu
produto/serviço?

Por vezes, o Moat de uma empresa é muito fácil de identificar. Alguns são óbvios, tais
como, a imagem de marca da Coca-Cola, ou ainda o domínio total do mercado dos
smartphones pela Apple com o icónico modelo ‘Iphone’. 

No entanto, o mais provável é que não seja tão claro discernir se uma empresa detém, ou
não, um Moat. Nesta situação, o investidor deve primeiro olhar para a empresa de forma
mais minuciosa, estudando a estratégia da empresa, os seus concorrentes, o seu
ambiente e até os seus produtos e serviços. 

É aconselhado ter certas perguntas em mente quando se disseca a empresa,
nomeadamente:

Estas perguntas ajudam o investidor a ter uma ideia do que procurar aquando da análise
da empresa.

Se não for possível encontrar um Moat, ou é feita uma nova análise ou a empresa
analisada é abandonada, passando a atenção para a dissecação de outra. Numa situação
em que é possível identificar um Moat, a próxima fase deve ser a sua verificação e
determinação do seu tempo de vida.
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Receita
Capital próprio dos acionistas (Stockholder’s Equity)
Fluxo de Caixa (Free Cash Flow)
Lucro por ação (EPS) ou Lucro líquido (Net Income)

O investidor deve começar por olhar para a evolução de alguns indicadores-chave de
desempenho e saúde financeira da empresa, sendo que estes relatam a capacidade da
empresa de gerar lucro.
Alguns exemplos de indicadores a ter atenção são:

Um Moat constitui uma vantagem consequente da empresa face aos seus concorrentes, o
que se traduz numa evolução constante e crescente destes indicadores num prazo
considerável (5 a 10 anos). O crescimento destes indicadores significa que os
concorrentes nada conseguiram fazer para impedir que a empresa estudada
continuasse a ganhar importância no mercado, o que comprova a existência de uma
ampla vantagem competitiva.

Para verificar esta análise, deve-se olhar para a evolução das quotas do mercado
examinado.

Em conclusão, um Moat é um conjunto de recursos e o modo como estes estão
organizados que permitem a uma certa empresa ter uma vantagem comparativa
duradoura face aos seus concorrentes. 

A identificação de um Moat é fundamental para o investidor pois requer um bom
conhecimento da empresa e do seu macro-ambiente. Este é um exercício no qual
devem ser destacadas as vertentes qualitativas de uma empresa com a ajuda de um
estudo de dados quantitativos. 

CONCLUSÃO 
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