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Grande parte das pessoas toma decisões de poupança e investimento
sem o conhecimento claro do valor que está a comprár

O PONT(

-'Preço é o que paga, valor é o que recsSs",
Warren Buffen.

O investimento em valor é um méto-
do de investimento completo, intuiti
vo e com um racional económico for-
te, cujo princípio central é a compra
de bons activos a preços substancial-
mente abaixo do seu valor. A ênfase é
colocada na necessidade de levar a
cabo uma análise profunda do activo
para determinar o seu valor. limitar
os riscos e resistir à'psicologia da mul-
tidão" na procura de resultados do
investimento a médio e longo prazo.
O preço é a cotação do mercado a dado
momento,

Grande parte das pessoas toma deci-
sões de poupança e investimento sem
o conhecimento claro dovalor que está
a comprar. Grande parte destas deci-
sões são influenciadas pelo amigo, por
um primo do cunhado que percebe
"umas coisas", ou pelo senhor do ban-
co que, em princÍpio, sabe mais que
os clientes. As vezes porque "tive um
palpite" e...

Quando temos um problema sério
de saúde, procuramos um bom médi-
co da especiaÌidade, alguém recomen-
dado e com provas dadas: Quando que-
remos fazer uma casa, procuramos a
arquitecta cuja obra feita nos dá algu-
mas garantias de ür a construir a casa
que pretendemos. Do mesmo modo,
quando investimos o nosso dinheiro
devemos ter a certeza de que o faze-
mos com especialistas. O investimen-
to bem sucedido deve assentar em qua-
tro pilares: 1. o domínio da teoria finan-
ceira,2. o conhecimento obtido pela
experiência, 3. ter consciência da psi-
cologia financeiia e 4. um sólido enten-
dimento de como a indústria Íinancei-
ra opera e se comporta nos momen-
tos bons e maus da economia. Não é
necessário um QI excepcional. É pre-
ciso bom sensô.
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O investidor deve certificar-se da
qualidadq de quem o aconselha, da
sua honestidade e capacidade para
levar a cabo uma análise profunda do
valor dos activos (sejam acções, um
terreno ou uma casa) e da sua capa-
cidade para produzir valor ao longo
do tempo e criar riqueza para quem
investe.

Como um médico lê os exames de
um paciente para chegar a um diag-
nóstico, o gestor de patrimónios deve
analisar o balanço e deúgnstração de
resultados da empresa para descobrir
a sua saúde económica. O balanço é,
efectivamente, um gráfico médico,
uma fotograÍïa da condição Íïnancei
ra dà empresa num determinado
momento. Mostra o quão solvente é
uma empresa e a situação exacta -
boa ou má-em que se encontra. Aqui
é onde começamos aformarumaideia
concreta do que re4lmente vale uma
empresa, quanto deve e que recursos
tem à sua disposição para sobreviver
no futuro. É basicamente o mesmo
impresso que se preenche quando nos
estamos a candidatar a um emprés-
timo bancário.

A verdade é que; na maioria dos
casos, o investidor não resiste a espe-
cular, a tentar adivinhar o que o mer-
cadó vai fazer amanhã, a investir na
"última moda" de que toda a gente

faÌae que lhe permitinificarrico depres-
sa. Ao mínimo contratempo, assume-
-se como um azarado e desfaz-se do
activo a qualquer preço. Em alturas
de grande incerteza, como a que vive-
mos, vende e diz-se avesso ao risco.

Há dias encontrei um amigo que tra-
balha no sector financeiro. Disse-me'que 

agora os clientes só querem inves-
tir em Bunds (Obrigações do Tesoure
Alemão), que estão a render 2,34%
(abaixo da inflação). Perguntei-lhe
quem é afïnal o "médico especialista',
é o cliente ou somos nós? Nós que todos
os dias avaliamos activos e sabemos
que háváriaqdécadas que não se con-
seguiam tão bons negócios a transac-
cionar tão a desconto.do seu valor.
Grandes empresas mundiais que con-
ünuam a aumentâr os seus resultados
e a reinvestir os lucros estão a pagar
diüdendos, em muitos casos, superio-
res às taxas dos depósitos apÍazo.

Quem tem a experiência de estar no
mercado há 20 anos, sabe avaliar os
negócios e produtos financeiros e con-
segue ignorar o comportamento da
"multidão" deve aconselhar o cliente
no seu melhor interesse. Deve acres-
centar valor.
Presid,ente do Conselho de Administração
Casa de Inaesümentos - Gestão de Pani-
mónios, S.A,
Es'creve à sexta-feira
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Na maioria dos casos, o investidor não resiste a especular


