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O horizonte do investimento

A diferença-chave entre investidores e
últimos é o dia, a semana, o mês. Já o

especuladores é que o
investidor pensa como

horizonte destes
um empresário
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A beleza do investimento em valor resi,
de na sua simplicidade lógica. É basea-
do em dois principios: quanto vale -
valor intrínseco do activo - e não per-
ca dinheiro - obtenha a margem de
segurança, um preço tão bom na com_
pra que uma venda ao valor justo pro-
duza um bom retorno.

O investidor deve ainda estar prepa-
rado, psicológica e financeiramente,
para as flutuações do preço do activo
no mercado. Isto acontece em qual-
quer classe de activos: acções, o.briga-
ções, imóveis, arte, etc. No caso das
acções e obrigações, porque transac-
cionam em mercados organizados e
onde há grande liquidez , cotam mui-
tos preços ao longo de uma sessão. No
caso de imóveis ou arte, mercados com
pouca liquidez, o preço será sempre
obtido sob consulta do possível com-
prador. Neste último caso, e porque
não há um mercado organizado a cotar
os activos, os seus detentores não têm
a percepção de perda de valor. prefe-
rem acredilar que o preço actual é igual
ao preço obtido numa conjuntura mais
favorável. Contudo, se tiverem neces-
sidade de vender de imediato, as varia-
ções podem ser maiores do que no
mercado de acções ou obrigações.

E pois fundamental, para além das
considerações acima, conhecer o hori-
zonte de investimento que cada inves-
üdor tem para aplicar as suas poupan-
ças. A prudência aconselha que os valo
res, necessários para fazer face às
necessidades do agçgado famiÌiar duran-
te um ou dois anos, sejam apücados, por
exempÌo, num depósito a prazo a seis
meses com flexibilidade de renovação
e consulta de tanas periodicas, No entan-
to, uma parte significativa do patrimô
nio deve ser investida em activos cujo
retorno a médio e longo prazo seja sigrri-
ficativamente acima da inflação, garan-
tindo o poder de compra no futuro e a
preservação do nível de vida.
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Para o investidor inteligente, a pou-
pança e o seu investimento devem
obedecer a uma atitude planeada e
consistente. Desenvolver um horizon-
te de investimento de médio e longo
prazo ê um hábito que necessita de
constante reforço. A volatilidade dos
mercados financeiros e as opiniões
diárias, muitas vezes contraditórias,
de comentadores e analistas acabam
por influenciar negativamente o hori-
zonte de investimento de quem inves-
te e deseja ver o seu património pro-
tegido e rentabilizado.

'A curto prazo, os mercados funcio-
nam com uma máquina de contâgem
de votos mas a longo prazo compor-
tam-se como uma balançat', Benjamin
Graham.

A curto ptazo, os mercados são
influenciados por muitos factores pon-
tuais, tais como resultados trimestrais
das empresas, dados macroeconómi-
cos ou acontecimentos politicos que
causâm grandes variações nos preços
das acções, que muitas vezes não se
justificam. É normal que os merca-
dos reajam exageradamente aos fac-
tores acima descritos. Cabe ao inves-

tidor em valor ponderar, com base na
sua análise, se essas variações sãojus-
tificadas.

A,prazo, os mercados acabarão por
reÍlectir o verdadeiro valor das empre-
sas nas cotações das acções em que
investe. A diferença-chave entre inves-
tidores e especuladores é precisamen-
te o horizonte de investimento. O espe-
culador quer o seu lucro o mais depres-
sa possível. O seu horizonte de inves-
tirnento é o dia, a semana ou o mês.
O investidor em valor pensa como um
empresário, entende que o seu esfor-
ço não dá frutos de um dia para o
oulro.

Actualmente, o investidor inteligen-
te, com um horizonte de investimen-
to de três a cinco anos, pode compraÍ
imenso valor por um preço muito bai-
xo. As acções que hoje estão subava-
liadas não têm, no entanto, uma data
exacta para atingir o seu valorjusto.
As vezes este processo é muito rápido,
outras vezes demora anos.
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