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Estudo de Caso 1 – Histórico Impressionante de Alto Crescimento e
Retorno sobre Capital 

Texto da série de estudos de casos do Valor Intrínseco . Tentem não usar o Google nem clicar
na  resposta,  logo  no  início  –  acho  que  o  exercício  será  mais  proveitoso  dessa  forma.
Lembrando que a ideia da série é se divertir, refletir e reforçar que os números e o futuro às
vezes são mais incertos que parecem, ou não. Tentamos escolher exemplos interessantes, que
nos fizeram pensar ao longo dos anos. Para a resposta, junto com um pequeno comentário,
basta clicar no link após o texto sobre a empresa.

A pergunta é: a companhia abaixo é um bom investimento, desastre prestes a acontecer ou
nenhum dos dois? 

Estamos falando de uma empresa fundada em 1969 com um histórico impressionante de sucesso até
nossa data de corte, que é o final de 2006. No período entre 1982-2003 suas ações subiram 230
vezes! Essa performance foi superior a do Walmart e da Berkshire Hathaway. Lucros subiram de $
13 milhões em 1990 para $ 2,6 bilhões em 2006, sem nunca terem ficado negativos de 1990 em
diante (período em que dispomos de dados). O ROE no período oscilou entre um pouco abaixo de
10% até um pouco acima de 30% nesse período. Receitas foram $ 104 milhões em 1990 para $ 11,4
bilhões em 2006, quando a firma atingiu por volta de 20% do seu mercado de atuação. ROE ficou
por volta de 20%+ entre 2002-2006. É certo que a inadimplência subiu um pouco no último ano,
mas ainda estava em valores abaixo dos obtidos em 2001. 2006 foi um bom ano para as ações, que
subiram 24% e agora negociam a $ 42,45 ($ 24,8 bi de valor de mercado), um pouco abaixo de 10x
o lucro de 2006 ($ 4,42 por ação). Em novembro de 2006 a companhia recomprou por volta de $ 1,5
bilhões de ações. Abaixo seguem algumas informações selecionadas do 10-K da empresa. 

Resposta:
https://www.valorintrinseco.com/Resposta%20Estudo%20de%20Caso%201.pdf
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