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"A Catta"

Deixo-lhe o resumo de uma carta que o conceituado gestor de fundos americano
Jeremy Grantham dirigiu recentemente ao seus clientes
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Caro leitor.
Venho trazer ao.seu conhecimento o
resumo de uma carta que o conceitua-
do gestor'de fundos americano Jeremy
Grantham dirigiu recentemente ao
seus clientes. Tçnho a certeza, porque
os sigo, que estes princípios lhe serão
muito úteis. Recomendo que a guar-
de e de tempos a tempos a releia.

Acredite na história. No mundo dos
investimentos, Santayana está certo:
'A história repete-se e esquecer o pas-
sado é estar condenado a repeti-Io."
Todas as bolhas rebentam e todas as
manias passam. Devemos, em absolu-
to, ignorar os interesses escondidns da
indústria fïnanceira e as clâques ine-
vitáveis que asseguram, de tempos a
tempos, que desta vez é diferente e'que
vivemos um novo paradigma. O mer-
cado é gloriosamente ineficiente e afas-
ta-se, por vezes muito, do seu preço
justo, mas por fim, após partir o seu
coração e esgotar a sua paciência [...],
regressará ao valor justo. Eis como
deve acfuar.

Não empreste nem peça empresta-
do. Se pedir emprestado para investir,
está a interferir com a sua sobreüvên-
cia. Os portefólios alavancados podem
ser destruídos por ordens stop. O endi-
vidamento reduz o activo crítico de
qualquer investidor: a paciência.

Não ponha todos os seus tesouros
num único barco. Este é o mais óbvio
de todos os conselhos sobre investi-
mento. Foi uma Ìição que os antigos
mercadores aprenderam literalmen-
te há milhares de anos. Vários inves-
timentos diferentes darão resistência
ao seu portefólio e a capacidade de
resistir a choques inesperados.

Seja paciente e esteja centrado no
longo prazo. Espere por uma boa mão
de cartas. Se esperou e esperou mais
um pouco até que o mercado esteja
muito baráto, essa sèrá a sua margem
de segurança. Só tem de ter coragem
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de c'omprar. As acções habitualmen-
te recuperam, os mercados recupe-
ram sempre. Se seguiu as regras ante-
riores, conseguirá aguentar as más
notÍcias.

Reconheça as suas vantagens face
aos profissionais. O maior problema
para os investidores profissionais é
lidar com o risco de carreira, isto é,
proteger o próprio posto de trabalho.
O segundo maior problema é o exces-
so de transacções causado pela neces-
sidade de aparentar estar ocupado
para merecer o salário. O investidor
individual está muito mais bem posi-
cionado para esperar pacientemente
a altura certa enquanto ignora o que
os outros estão fazer. Isto é quase
impossível para os profissionais.

Tente conter o optimismo. O opti-
mismo é provavelmente uma carac-
terística positiva de sobrevivência. A
nossa espécie é optimista e, de uma
forma geral, as pessoas de sucesso são
mais optimistas que a média. Mas o
optimismo tem uma desvantagem,
principalmente para os investidores:
não gosta de más notícias.

Em raras ocasiões, tente ser corajoso.
O investidor indMdual pode investir
uma maiorparte do seu portefólio quan-
do surge uma oportunidade única. O
maior risco para o investidor profissio
nal - perda de comissões e de clientes

- não existe para o investidor individual.
Resista à multidão: os números são

mais importantes. Este é o conselho
mais dificil de seguir: é difícil resistir
ao entusiasmo de uma multidão. Ver
osvizinhos aenriquecer no fim de uma
bolha enquanto estamos fora do mer-
cado é pura tortura. A melhor manei-
ra de resistir é calcular o valor do mer-
cado, cenffar-se nestes números e igno
rar tudo o resto. Ignore especialmente
as notícias de curto prazo: o vaivém
das notícias económicas e políticas é
irielevante. O valor das acções assen-
ta no valor futuro total dós lucros e
dividendos que a empresa vai gerar
nas próximas décadas.

Seja verdadeiro consigo próprio. É
imperativo, para ter algum sucesso
nos investimentos, que conheça as suas
próprias limitações. Se consegue ser
paciente e ignorar a multidão, prova-
velmente terá sucesso. Mas pensar que
o consegue e depois adoptar uma esffa-
tégia que lhe permite ser seduzido ou
intimidado pela multidão é uma ga.ran-
tia de desastre. Se não consegue resis-
tir à tentação, simplesmente não deve
investir na bolsa.

Pres'ìdente do conselho de adtninistração
dn Casa de hruestimenns - Gestãa de Patri-
mónios, S.A.
Escreae à sexta-feira
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Emília O. Vieira

Seja paciente e esteja centrado no longo prazo


