
Todos os investidores sabem que comprar 
barato e vender caro é a fórmula segura para 
ganhar dinheiro. Então, que sentido faz 
querer vender quando o mercado cai e querer 
comprar quando sobe? 

Comprar num mercado a cair é muito 
difícil, não apenas para o comum dos 
investidores, mas sobretudo para os gestores 
de dinheiro. Primeiro, obriga a que se faça o 
contrário da maioria dos investidores, o que 
exige saber o que se está a fazer, disciplina para 
executar e firmeza de carácter para aguentar 
opiniões contrárias. Segundo, é muito provável 
que não se acerte nos mínimos das ações que 
queremos comprar e que, durante algum 
tempo, tenhamos que ver as nossas posições 
negativas, por vezes de forma substancial. 
Explicar aos investidores, que não gostam de 
ver o seu património financeiro desvalorizar, 
que esta é a melhor altura para adicionar 
novas posições agora baratas ou reforçar as já 
existentes, porque estão mais baratas, é ainda 
mais difícil. 

Por isso, a maioria das instituições 
financeiras não faz o esforço para contrariar as 
decisões, tomadas por impulso e medo, dos 
investidores. Estas instituições ganham mais 
quantas mais transações de compra e venda se 
fizerem. É fácil concordarem e aconselharem 
a vender e a regressar ao mercado quando 
as notícias forem boas e tudo estiver a subir. 
Nessa altura, os investidores pagarão mais 
por esse conforto. Esta não é uma estratégia 
de criação de valor consistente e com boas 
rentabilidades. 

Em 16 de outubro de 2008, Warren Buffett 
recomendou, num artigo no New York Times, 
que comprassem ações americanas e que ele 
próprio estava a comprar. Desde esse dia até 
aos mínimos de mercado, em 6 de março 
de 2009, o índice das maiores 500 empresas 
americanas recuou cerca de 26%. Durante 
este período, o melhor investidor de todos os 
tempos foi criticado nos canais de televisão, 
blogs etc. Na verdade, quem comprou quando 
Buffett aconselhou, teria ganho cerca de 22% 
até final do ano seguinte. Os investidores que 
ficaram de fora do mercado acionista porque 
investiram nos chamados investimentos 
“seguros” ou porque ficaram à espera de 
melhores notícias, estiveram sempre à espera 
do melhor ponto de entrada. Esses tiveram um 
custo de oportunidade muito grande porque 
quando tiveram conforto com as notícias 
positivas que surgiram, já o mercado tinha 

recuperado mais de 70% das perdas. Isto não 
aconteceu apenas aos pequenos investidores. 
Muitos estudos publicados em 2013 e 2014 
demonstraram que muitos investidores 
institucionais falharam o rally nas ações.

O que sabe o Mercado sobre o Valor 
dos ativos?

A história repete-se tantas vezes. Os 
investidores cometem sempre os mesmos erros 
e não conseguem ignorar o preço a que a toda 
a hora o mercado cota as suas ações. Quando 
vêm um imóvel a ser vendido por menos 20 
ou 30% compram-no e criam até uma tese, 
por vezes demasiado otimista, para o possível 
rendimento futuro. A grande diferença é que 
o mercado financeiro todos os dias apresenta 
uma cotação para essas ações. Na realidade, 
enquanto a sessão está aberta, o mercado 
apresenta muitos preços. A maioria dos 
investidores não diferencia o preço do valor. 
Preço é o que está a cotar em determinado 
momento. Valor é o que intrinsecamente 
resulta da capacidade da empresa ganhar 
lucros para o futuro. Não há dúvida que se o 
tal imóvel cotasse todos os dias num mercado 
muito líquido, teria variações muito maiores e 
veríamos a mesma volatilidade que vemos nas 
ações.

Ou seja, aquela que é uma enorme 
vantagem, a capacidade de tornar os ativos 
caros em dinheiro ou comprar ativos muito 
baratos que produzam bons rendimentos, 
torna-se para a maioria dos investidores 
numa enorme desvantagem, porque 
psicologicamente não conseguem aguentar o 
mercado a cair e querem “cortar as perdas”: 
“não vou ficar sentado a ver a carteira cair”. 
Nestas alturas, deviam aproveitar para 
comprar muito valor por pouco dinheiro. A 
maioria dos investidores no mercado têm um 
conhecimento muito limitado do que valem 
os ativos e, por isso, têm medo e ancoram-se 
no preço, considerando que o mercado está 
certo, sabe mais do que eles individualmente e 
é melhor vender. 

Na semana passada, em carta aos clientes, 
Howard Marks, conceituado investidor em 
valor, dizia o seguinte: “nestas correções, 
muito investidores imputam inteligência ao 
Mercado e esperam que ele lhes diga o que se 
está a passar e o que devem fazer. Este é um 
dos maiores erros que podem cometer. Tal 
como Benjamin Graham diz, o Mercado no 
dia a dia não é um analista fundamental; é um 

barómetro do sentimento dos investidores. 
Não devemos levá-lo muito a sério. Os 
agentes que participam no Mercado têm uma 
compreensão limitada daquilo que realmente 
se está a passar em termos de fundamentos 
económicos e qualquer inteligência que possa 
estar por trás das suas compras e vendas é 
anulada pelas suas variações emocionais. Seria 
errado interpretar as recentes quedas globais 
como um sinal de que o Mercado “sabe” que se 
avizinham tempos difíceis.”

O Mercado é o conjunto de pessoas que 
participam nele e do seu conhecimento 
coletivo. Todos os que transacionam no 
mercado votam na formação dos preços, 
pessoas de todos os níveis de conhecimento 
e habilitações juntam-se para formar o 
preço. Estas pessoas variam em termos de 
conhecimento, experiência e emoções. O 
Mercado não atribui peso superior a umas 
pessoas em detrimento doutras, especialmente 
no curto prazo. Quando milhares de pessoas 
entram em pânico é muito natural que 
influenciem muitas mais. Como comprar e 
vender está ao alcance de um telemóvel ou 
qualquer computador, é natural que não se 
reflita nas tomadas de decisão.

Sabemos todos que o Mercado é muito 
mais emotivo do que racional e que quando 
as notícias são adversas, o pessimismo é 
exagerado, os média procuram os profetas da 
desgraça e potenciam ainda mais as quedas.

Qual é o principal objetivo do 
investimento?

O principal objetivo do investimento 
deve ser a segurança do capital e obter um 
retorno muito satisfatório a prazo. Para isso, é 
preciso comprar barato, comprar coisas cujo 
preço subestime o valor dos ativos ou lucros 
subjacentes. Ou seja,  procuramos situações 
em que o Mercado está errado, não está a cotar 
o verdadeiro valor dos negócios subjacentes 
destas empresas. Já escrevemos aqui várias vezes 
que o investidor contrário deve fazer, em geral, 
o oposto do Mercado, especialmente  nos seus 
extremos. 

Charlie Munger, sócio de Warren Buffett, 
aconselha: “Procure mais valor, em termos de 
cash flow futuro, do que o que está a pagar. Aja 
apenas quando tiver uma vantagem. É muito 
básico. Tem que compreender as probabilidades 
e ter a disciplina de só investir quando as 
probabilidades estão a seu favor”. Hoje somos 
da opinião que as probabilidades estão muito 
favoráveis para o investidor de longo prazo. 

O que nos diz um Mercado em queda 
acerca do Valor?

As desvalorizações nos mercados financeiros 
dizem apenas o que aconteceu e como os 
investidores reagem, não o que vai acontecer. 
Não nos dizem nada acerca de eventos 
futuros. Seguir a opinião dos comentadores ou 
previsores também não ajuda a investir melhor. 
Muitas vezes o mercado não avalia bem os 
ativos e o seu preço difere muito do valor. O 

mercado avalia de forma diferente os setores e 
há os que estão a desfavor com os investidores. 
O que realmente nos diz o que valem os ativos 
é a análise profunda dos fundamentais das 
empresas, do seu modelo de negócio, das suas 
margens operacionais, da sua capacidade de 
fortalecer vantagens competitivas, da solidez 
dos seus balanços, da capacidade dos seus 
gestores a alocar capital e, consequentemente, 
da capacidade de gerar lucros para o futuro.

Os investidores médios não avaliam o 
valor intrínseco no dia a dia e fazem um 
trabalho pior em tempos de crise. Assim, os 
movimentos de curto prazo dos preços não 
nos dizem nada sobre os fundamentos dos 
negócios. Não se esqueça: os fundamentos 
económicos de uma empresa não variam 
muito de dia para dia. As variações diárias dos 
preços têm mais a ver com as variações nas 
emoções dos investidores.

Existe apenas uma forma inteligente de 
investir: saber o que algo vale e comprar abaixo 
desse preço. Vender porque está a cair não tem 
nada a ver com o valor do ativo – vende-se 
apenas porque se tem medo que o preço vá cair 
ainda mais. Seguir os conselhos do Mercado, 
do que a maioria está a fazer, não nos ajuda a 
conseguir resultados acima da média.

O que fazem os melhores 
investidores do mundo?

Os melhores investidores sabem que 
as flutuações de preço de curto prazo não 
são fundamentalmente significativas e que 
os melhores resultados serão atingidos se 
as posições forem mantidas ignorando a 
volatilidade. Ao contrário, a maioria dos 
investidores vendem pelas mais variadas razões: 
porque têm medo, porque estão alavancados, 
porque alguém os aconselha a isso. Vender 
nestas circunstâncias pode transformar uma 
flutuação temporária numa perda de capital 
permanente impedindo que a recuperação 
subsequente seja totalmente aproveitada. Este, 
na nossa opinião, é um grave erro que muitos 
investidores cometem.

Os movimentos futuros dos preços dos 
ativos só podem ser previstos com base na 
relação entre o preço e os fundamentais 
económicos da empresa – os lucros. Dada a 
volatilidade e a irracionalidade do Mercado 
no curto prazo, apenas podemos fazer isso 
no longo prazo.  

O verdadeiro investidor não vende nestas 
correções. Comporta-se como um dono do 
negócio e mantém a sua atenção no valor que 
estas empresas têm quando comparadas com 
o preço a que transacionam. Aproveitam, 
quando existe dinheiro disponível, para 
reforçar as suas posições que desvalorizaram 
e para adicionar bons títulos que recuaram 
muito de preço. É isso que também temos 
feito e continuamos a não ver alternativas de 
investimento tão seguras e rentáveis a prazo.

Desta vez não é diferente e o que realmente 
tem valor muito acima do preço, voltará a 
refleti-lo.
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