
INVESTIMENTOS EMVATOR

O "Sr. Mercado"

As variações de curto prazo devem
negocios: comprar barato e vender

O I

ser aproveitadas para a realizaçáo de bons
caro

O investimento em valor consiste em
comprar bons activos a preços subs-
tancialmente abaixo do seu valor jus-
to. Preço é o que.se paga, valor é o que
se recebe, e da diferença entre preço
e valor o investidor obtém a mârgem
de segurança, a "almofada" necessá-
ria para proteger os valores investidos

Quando é que o investidor consegue
comprar activos muito abaixo do seu
valoqcom margem de segurança?

A margem de segurança é consegui-
da graças a factores vários: resultados
trimestrais abaixo das expectativas; um
problema do sector- como o aumento
dos custos de matérias-primas;um pro.
duto defeituoso que obriga à retirada
do mercado; uma alteração legislativa
que afecta o negócio; oü uma recessão
que afecta o mercado em geral. Existi-
rá sempre algo que faz com que uma
acção, um sector ou o mercado no seu
todo se deprimam. Cabe ao investidor
em valor detectar essas oporhrnidades,
analisá{as e determinar, baseado nos
dados fr.rndamentais da empresa, o impac-
to que tais eventos possam ter nos resul-
tados e na capacidade de criar riqueza
pqra os accionistas no futuro.

E importante que o investidor em
acções e obrigações esteja preparado,
psicológica e financeiramente, para as
Ílutuações dos preços destes activos no
mercado. Ofacto de teremgrande liqui-
dez e de serem facilmente comprados
ouvendidos no mercado, onde milhões
devendedores e compradores se encon-
tram diariamente, torna estes activos
suscepúveis a variações, por vezes mui-
to significaüvas. O preço da acção pode
estar múto desfasado do íalor da empre
sa subjacente, do seu negócio e da sua
capacidade de produzir bons retornos
a médio e longo prazo.

Na bolsa, o "Sr. Mercado" está sempre
disposto a comprare avender; àsvezes
eufórico, oferece um preço muito aci-
ma do valor do negócio, e outras vezes,
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deprimido, oferece um preço muito
abaixo do valor. Quanto mais deprimi-
do estiver o "Sr. Mercado" (analogia
criada por Benjamin Graham para
explicar os movimentos dos merca-
dos), maior é a diferença entre preço
e valor e, por isso, melhores serão as
oportunidades de investimento e maior'
a margem de segurança conseguida
para o capital investido. Não somos,
no entanto, obrigados a transaccionar
diariamente com o "Sr. Mercado". O
investidor não é obrigado a comprar
ou avender. Deve fazê{o apenas quan-
do o preço lhe for conveniente.

Quando o investidor vê títulos que
tem em carteira a transaccionar a pre-
ços muito abaixo do seu valor não
deve, apenas porque existem opiniões
contrárias à sua ou porque alguém
lhe diz que o preço hoje é mais baixo,
vendêìos. Da mesmaforma que o pro-
prietário deum imóvel, quando abor-
dado por um potencial comprador
que lhe oferece um preço 2O ou3}o/o
abaixo do real vaÌor, recusa essa ofer-
ta, também o investidor em acções
deve aguardar que alguém esteja dis-
posto a pagar o preço que reflicta o

valorjusto do activo.
O investimento em valor pressupõe

que o investidorse mantenhafocado no
valor dos negócios das empresas que
tem em carteirae nasoportünidades de
investimento aprazo, consciente e fiel
aos seus princípios de investimento.

Actualmente, o investidor que possui
uma carteira diversificada e o horizon-
te de investimento adequado deve, caso
tenha dinheiro disponível, aproveitar
as quedas do mercado para reforçar
algumas posições que possam ter fica-
do ainda mais baratas. Só há uma altu-
ra em que devemos investir em acções
e essa altura é quando estão baratas.

As variações de curto prazo devem
ser aproveitadas para a realização de
bons negócios, tendo sempre presen-
te o sentido oporhrnista da regra "com-
prar barato e vender caro".

"Encare as flutuações de mercado
como amigas e não como inimigas;
lucre com a loucura em vez de parti-
cipar nela" - Warren Buffett
hesidente do C onselho de Adminisnação
Casa d.e Investimentos * Gestão de Patri-
mónios,S.A.
Escrezte à sexta-feira
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Emília O. Vieira

As flutuações no mercado podem ser suas amigas


