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Investir é simples, mas não é fácil

Há apenas duas formas de perder peso: comer menos e Íazer mais exercício. Não
podia ser mais fácil. Mas é muito difícil num mundo cheio de bolos de chocolate
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Tal como fazer dieta investir é simples,
mas não é fácil. Hâ apenas duas formas
de perder peso: comer menos efazer
mais exercício. Não podia ser mais fácil.
No entanto. tal revela-se muito difïcil
num mundo cheio de bolos de choco-
late, de batatas fritas, de bons assados
ou bonsvirüios. Atentação estáem todo
o lado.

A chave para investir com sucesso
também é simples: comprar bons acti-
vos, que produzam rendimentos, quan-
do estão baratos e mantê{os; diversi-
ficar apenas o essencial e manter os
custos de transacção baixos. Infeliz-
mente este conceito tão simples não é
facilmente aplicável para os investido-
res que todos os dias são bombardea-
dos com a ideia "fique rico depressa",
avisos para saírem do mercado (ou
entrarem) antes que seja demasiado
tarde e comentadores de televisão que
gritam "dicas" de investimento como
se tivessem a roupa interior a arder.
Os investidores são muitas vezes "for-

çados" a tomar decisões motivados
pelo medo ou pela ganância. O objec-
tivo do meu artigo semanal é explicar
os princípios do Investimento emVaÌor
para que o leitor possa beneficiar da
estratégia de investimento que, con-
sistentemente, proporciona melhores
rentabilidades a médio a longo prazo.
É importante que compreenda os prin-
cípios de investimento e, sobretudo, é
fundamental a escolha do seu geqtor
ou conselheiro financeiro, que deve
ser pessoa capaz, honesta e indepen-
dente.

Chris Browne, conceituado investidor
em valor, conta um caso que se passou
consigo que realça bem essa importân-
cia. No início dos anos 80, uma cliente
de há muitos anos procurou-o para se
aconselhar na reestruturação dos seus
activos. O marido ünha falecido e dei-
xouìhe uma conta na gestora de patri-
mónios que Browne dirigia, com cerca
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de 4 milhões de dólares. A cliente tinha
ainda acções da Berkshire Hathaway
no valor de 30 milhões de dólares. O
seu marido tinha sido um dos primei-
ros investidores na empresa de War-
ren Buffett e manteve sempre todas as
acções da Berkshire. A üúva planeava
agora reformar-se e pretendia progra-
mar rendimentos futuros. Para man-
tero seu estilo deúda, confortável mas
relativamente modesto dada a sua for-
tuna precisava de cerca de 2@ 000,00
USD por ano.

O seu contabilista tinha-lhe propos-
to um plano que ia de encontro aos
seus desejos de rendimento; uma vez
que as suas acções daBerkshire tinham
um preço médio de compra de cerca
de 20 USD, sugeriu o estabelecimento
de uma fundação para fins de benefi-
cência, transferir para lá a posição da
Berkshire evendê-la sem pagar impos-
tos de maisvalias. Este valor seria rein-
vestido em obrigações, que garanti-
riam um rendimento regular. Browne
disse{he que a razão pela qual ela era
rica era porque estava muito bem inves-
tida em acções e questionou-a porque
motivo desejaria desistir de aprecia-
ções futuras. Corn base na longa üda
da sua mãe, a cliente, argumentou
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Browne, podia esperar viver mais 35
anos de üda.O seu contabilista respon-
deu que ela tinha todos os seus activos
no mercado accionistaque era, por defi-
nição, arriscado.

Browne argumentou que, mesmo que
o mercado caísse 50%, ela ficaria ainda
com dinheiro suficiente para üver até
à idade de Matusalém. A cliente deci-
diu confiar em Browne mantendo tudo
investido em acções e este garantiria
qualquer necessidade financeira com
o dinheiro que estava investido na sua'
Gestora de Patrimónios. Anos mais tar-
de, quando reuniram para rever o pla-
no, os seus investimentos em acções
valiam 180 milhões de dólares. Browne
voltou asugerirque o mantivesse inves-
tido em acções. Em 2007 Browne cal-
culava que a posição em acções vales-
se cerca de 300 milhões. Os invesüdo
res em valor são como agricultores.
Semeiam boas sementes em terra fér-
til e esperam que as colheitas cresçam.
Se o milhodemoraum pouco maisdevi-
do ao frio. não arrancam a sementei-
ra para fazer uma nova Esperam pacien-
temente pela colheita.

Votos de um Feliz Natal.
Presidente do .Conselho de Adm.Casa de
Itnxstimmns - Gatão de Patrimovúos,S.A.
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Emília O. Vieira

Ghave para investir com sucesso é simples: comprar bons activos


