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A coisa mars rmportante é...
oV/\LOR
Os investidores que não conhecem ou nem se preocupam com os fundamentais do
negócio não têm a determinação necessária parafazer a coisa cefta na altura certa
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A regra mais antiga do investimento é
a mais simples: "Cornpre barato e ven-
da caro." Isto é óbüo. O que significa
rcalment€ estâ regra? Significa que deve
mos comprar a um preço baixo e ven-
dê{o a um preçq alto. Mas o que é urn
preçd baixo ou alto?

Devemos encontrar um padrão objec-
tivo para determinar o preço "baixo" e
"alto" e esse padrão é o valor intrínseco
do activo. Assim o significado de "com-
pre barato evenda caro" torna-se claro:
compre a um preço abaixo do valor
intrÍnseco e venda a um preço mais alto.
Parafazer isto, temos de ter uma boa
esümativa do valor inffínseco. Este é o
ponto de partida indispensável.

No investimento em valor, o objecti-
vo é comprar o que é born e barato. Os
investidores emvalor analisam os dados
financeiros das empresas, tais como
lucros, cash flows, diüdendos e acti-
vos e põem especial ênfase em com-
prar barato com base nestes indicade
res. O facto do investimento em valor
produzir bons resultados de forma con-
sistente, não significa que é fácil. Pri-
meiro, depende de uma estimativacsr-
recta do valor da empresa. Sem isso,
qualquer esperança de sucesso consis-
tente é apenas isso: esperança Se paga-
mos demais, precisaremos de uma
melhoria surpreendente no valor, de
um mercado forte ou de um compra-
dor menos exigente para nos salvar.
Segundo, é necessário o temperamen-
to àdequado.

É exffemamente dificil, como investi-
dores, fazer sempre a coisa mais certa"
É, no entanto, impossíveÌ fazer consis-
tentemente a coisa certa exactamente
na altura certa. O mais que os investi-
dores em valor podem esperar é estar
certos acerca do valor de um activo e
comprá-lo quando está disponível por
inenos do que essevalor. Masfazer isso
hoje não sigrrifica que começaremos a
ganhar dirtheiro amanhã. A convicção

no valor ajuda a fazer face a esta disso
nância. .

Imaginemos que determina que um
activo vale 80 e tem.a oportunidade
de o comprar a 60. Não espere suces-
so imediato, Verificará com alguma
frequência que comprou durante um
período de declínio nos mercados que
poderá continuar. Em breve, estará a
olhar para perdas potenciais na sua
carteira. Agora, a acção que vale 80 e
foi comprada a 60, está a cotar a 50.
O que faz?

A curva da procura diz que, à medi-
da que o preço sobe, a quantidade pro
curada diminui e vice'versa. É por isso
que as lojas fazem mais negócios quan-
do os bens que vendem estão em sal-
do. Na bolsa no entanto, quando o pre-

ço cai, os investidores gostam menos
da ação que compraram. Começam a
duüdar da decisão que tomaram.

Para a maioria dos investidores, com-
prar mais acções a preços mais bai-
xos, especialmente se o período de
queda dos mercados for extenso, é
dificil. Contudo, se gostámos da acção
a 60, deveríamos gostar mais a 50... e
muito mais a 40. Isto, porém, não é
fácil. Ninguém se sente confortável
com perdas e, eventualmente, o inves-
tidor começará a pensar, "será que
estou errado e o mercado é que está
certo?" O perigp é ampliado quando

começâm a pensar, "está a cair tanto,
é meìhor sair antes que chegue azero'.
Este é o raciocinio que grassa no fun-
do dos mercados e que causa vendas
desesperadas.

Os investidores que não conhecem
ou nem se preocupam com os funda-
mentáis do negócio não têm a deter-
minação necessária para fazer a coisa
certa na altura certa. Com um merca-
do em queda livre, não têm a confian-
ça de manter ou comprar mais acções
a preços reduzidos. Infelizmente, o
investimento é um concurso de popu-
laridade e a coisa mais perigosa é com-
prar aÌgo no pico da popularidade. Nes-
se ponto, todos os factos e opiniões favo
ráveis estão descontados no preço e
não existem novos compradores.

No curto prazo, a psicologia dos inves-
tidores (tema que tratamos com mais
profundidade na revista "Exame" de
Junho) pode fazer com que uma acção
cote a qualquer preço, independente-
mente dos seus fundamentos ecorìómi-
cos. Com horizonte de investimento ade
quado, uma carteira de l0 a 15 excelen-
tes acçõescompradas adesconto do seu
valorserá um investimento excepcio-
nal a médio e Ìongo prazo.
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Lojas Íazem mais negócios quando os bens que vendem est€io em saldo


