
No final de 2008 e início de 2009, ouvíamos mui-
tas vezes a expressão “cash is king” . De forma gene-
ralizada, para comentadores, analistas, jornalistas e 
até investidores institucionais, o dinheiro era rei e os 
riscos de investir - com as bolsas mundiais a baterem 
mínimos consecutivos - eram enormes para os investi-
dores. Nada de mais errado. Essa era a altura em que o 
dinheiro devia ser investido e não guardado, tal como 
na altura escrevemos em vários artigos publicados no 
Diário do Minho e que estão disponíveis no nosso site.

 (http://www.casadeinvestimentos.pt/arq/fich/Inves-
timento_em_Valor_Diario_Minho_2009-03-17.pdf ). 

Nessa ocasião, os investidores que precisavam do 
consenso da multidão para agir pagaram muito caro 
por esse conforto.

A crise de baixos retornos

Não é exagero dizer que os investidores enfrentam 
uma crise de baixos retornos: menores do que querem 
ou esperam e menores do que alguns precisam. Os in-
vestidores veem-se obrigados a escolher de entre duas 
alternativas. Uma é investir em ações e obrigações que 
transacionam a preços historicamente altos e garantir 
retornos abaixo da média. Se os preços não baixarem, 
esta será uma boa decisão. Contudo, se os preços recu-
arem, os investidores sofrerão perdas potenciais subs-
tanciais e conseguirão retornos muito piores do que se 
tivessem sido mais pacientes.

A alternativa é permanecer em liquidez, desafiar as 
pressões da performance de curto prazo e esperar que 
os preços de pelo menos algumas ações recuem. Esta é 
para nós, investidores em valor, a decisão acertada. A 
grande vantagem de um investidor em valor é que não 
precisa que o mercado no seu todo fique barato para 
investir uma parte significativa do capital, precisa ape-
nas de um número limitado de títulos de grande qua-
lidade. Esta estratégia tem também os seus riscos uma 
vez que não sabemos quando este recuo irá acontecer; 
na realidade, os preços das ações podem continuar a 
subir tornando a decisão de manter dinheiro em car-
teira ainda mais dolorosa. 

Embora tenhamos fortes suspeitas, não podemos de-
clarar com certeza absoluta qual alternativa será a mais 
sensata. O que é absolutamente claro é que a maioria 
escolherá a primeira, ou seja, investir independente-
mente do valor subjacente. Os agentes envolvidos 
no negócio do investimento competem com base na 
performance relativa (e não absoluta) de curto prazo 
e preferem seguir o rebanho (garantindo a mediocrida-
de) em vez de se destacarem da multidão. Esta postura 
significa, no caso de um empresário ou CEO de uma 
empresa, que é preferível investir o capital, mesmo que 
os investimentos sejam medíocres, do que tê-lo parado. 
Os funcionários estão ocupados e os clientes confun-
dem decisões com diligência, atividade com sucesso e 
uma postura de capital totalmente investido com uma 
carteira de títulos bem construída.

A maioria dos investidores fariam a mesma escolha. 
Todos nós, no fim de contas, temos uma dose de paci-
ência limitada. Poucos são capazes de olhar para além 
dos retornos de curto prazo e, atualmente, quase tudo 
parece oferecer melhores retornos que o dinheiro. A 
orientação para a performance relativa e a sua natureza 
competitiva, leva os investidores e gestores de dinheiro 
a detestarem estar fora de campo à espera de melho-
res oportunidades; eles acham melhor estar sempre em 

jogo (a menos, claro, que o mercado caia). No espectro 
das emoções, quando os mercados sobem, os investi-
dores estão sempre altamente enviezados para quanto 
podem ganhar e negligenciam quanto podem perder. 
Por isso, procuram retornos sem prestar atenção à pro-
babilidade de os conseguir ou do risco incorrido no 
processo.
“Preferimos o risco de perda de oportunidades 
ao risco de perda de capital”

Seth Klarman, na sua carta aos acionistas de 2004, 
escreveu: “preferimos o risco de perda de oportunida-
des que o risco de perda de capital. Os nossos esforços 
estão concentrados na minimização da perda perma-
nente de capital e não prometemos ganhar o máximo 
de dinheiro possível no menor espaço de tempo”.

“Um investidor em valor com sucesso deve focar-se 
no longo prazo e ignorar a tentação de perseguir resul-
tados de curto prazo”. Se quisermos tirar partido do 
Sr. Mercado e das suas emoções, só o podemos fazer 
no longo prazo, o que implica remar contra a maré no 
curto prazo.

Apesar da sua abordagem aparentemente tímida, 
Klarman e o seu Baupost Fund conseguiram perfor-
mances extraordinárias: entre 1998 e 2008, o fundo 
que gere ganhou 15,9% ao ano contra uma perda anual 
de 1,4% do S&P 500. Ao longo da história de 31 anos 
do Baupost Fund, Klarman consegiu retornos anuais 
de quase 20% - quase o dobro do que conseguiu o S&P 
500 no mesmo período.

 “Prefiro perder metade dos meus clientes do 
que metade do dinheiro deles”.

A prudência pode parecer imprudente quando os 
mercados sobem. Na realidade, pode parecer absolu-
tamente estúpida. A carreira de Jean-Marie Eveillard é 
um bom exemplo - a desvantagem de exercer prudên-
cia quando os preços atingem níveis estratosféricos e a 
satisfação de exercer essa prudência o tempo suficiente 
para ser compensados por isso. 

“Um bom gestor em Valor aceita que existirão perí-
odos de dor de curto prazo” Eveillard declarou. “Esta 
é uma das razões porque existem tão poucos gestores 
em Valor”. 

Durante a primeira década ao leme do First Eagle 
Global Fund, Eveillard bateu com facilidade todos os 
índices de referência. O fundo teve início em novem-
bro de 1986 e, até 31 de março de 1997, o First Eagle 
Global Fund conseguiu um retorno total de 236%, 
contra 133% do MSCI World Index.

A partir de 1997 e à medida que a bolha tecnológica 
enchia, Eveillard foi aumentando o nível de liquidez 
no seu fundo. Como consequência destas cautelas, 
o seu fundo conseguiu retornos muito inferiores aos 
benchmarks relevantes nos três anos seguintes. Entre 
março de 1997 e março de 2000, First Eagle valorizou 
28%, enquanto o MSCI World Index valorizou 75%. 
No mesmo período o Nasdaq triplicou de valor.

Eveillard manteve-se fiel ao processo de investimen-
to em valor e declarou: “Prefiro perder metade dos 
clientes do que metade do seu dinheiro”. Eveillard 
mais tarde confirmou que perderam na realidade me-
tade dos clientes mas não perderam metade do seu di-
nheiro”. Durante três longos anos, a ilustre carreira de 
Jean-Marie parecia ter chegado ao fim e o fundo esteve 
prestes a ser encerrado. 

No entanto, entre março de 2000 e de março 
de 2010, o S&P 500 Index e o MCSI EAFE Index 
conseguiram retornos totais negativos  e o Fundo de 
Eveillard mais que triplicou.

A decisão de investimento é baseada na 
diferença entre o que VALE e quanto CUSTA

A aposta que os mercados nunca reverterão para as 
médias históricas e que estamos numa nova era de pre-

ços de ações mais altos e retornos mais baixos acarreta 
o risco de significativa perda de capital. Apostar que 
os preços irão cair envolve custos de oportunidade in-
certos. Ao manter em carteira ativos caros com expec-
tativas de retorno baixas, as pessoas escolhem arriscar 
perdas reais. A história demonstra que é muito difícil 
recuperar de perdas: se comprarmos uma ação por 100 
e ela cai 40%, para 60, para voltar a cotar 100 precisa 
de subir 66%. 

Há quem argumente que manter elevadas quantida-
des de liquidez é o mesmo que tentar adivinhar o mer-
cado. Não será, no entanto, a decisão de dizer sim 
ou não a mais importante no investimento? Onde 
está escrito que investir significa comprar sempre 
qualquer coisa, mesmo a menos má de um lote me-
díocre? Um investidor que não consiga ou não queira 
dizer não renuncia à ferramenta mais valiosa que está 
à sua disposição.

Não sabemos hoje o que o mercado vai fazer da-
qui a um mês ou um ano. Existem razões pelas quais 
os investidores devem ter medo mas existem também 
algumas oportunidades que valem a pena aproveitar. 
Este conjunto limitado de oportunidades atuais signi-
fica que temos liquidez suficiente nas nossas carteiras 
para aproveitar as correções de mercado quando acon-
tecerem. 

O gestor de dinheiro, tal como o CEO de uma 
empresa, é um alocador de capital:

Os investidores esperam que as administrações das 
empresas tomem decisões cuidadosamente delibera-
das, tais como alocar capital para a construção de no-
vas fábricas, contratar mais pessoal  ou comprar uma 
empresa concorrente. A administração de uma empre-
sa, que investiu o seu capital com retornos esperados 
baixos apenas porque tinha os fundos disponíveis e 
nada melhor que fazer com eles, causaria a fúria dos 
seus acionistas. Porque razão deverá, então, um inves-
tidor investir sempre 100% do seu capital em ativos 
transacionáveis e não aplicar nenhum do rigor analí-
tico que exige dos administradores das empresas em 
que investe? Como já escrevi aqui no artigo “À espera 
de Pechinchas”, porque devemos considerar apenas 
as oportunidades que se apresentam hoje, quando as 
oportunidades do amanhã serão consideravelmente 
mais férteis?

Os investidores hoje não encontram rendimento 
com significado noutros investimentos alternativos: os 
investimentos de taxa fixa, que pagam um rendimento 
certo em determinada data, pagam quase zero e não 
estão isentos de risco. Certamente aparecerão “inova-
ções”, a que o sistema financeiro não resiste, que pro-
metem maiores retornos sem riscos. O mais provável é 
que sejam arriscadas e estejam isentas de retorno.

Ao contrário de 2008 e 2009, hoje achamos que 
“Cash is king”. Embora não sejamos adeptos de 
ter dinheiro parado, a estes níveis de mercado, ter 
liquidez significa poder aproveitar oportunidades 
de valor que surjam. A questão não é se, mas quan-
do.

O verdadeiro segredo do investimento é que não 
tem segredos. Todos os aspetos importantes do inves-
timento em valor foram publicados em 1934 na pri-
meira edição do Security Analysis. Que tanta gente fa-
lhe em seguir esta filosofia intemporal e quase à prova 
de bala permite aos que a adotam manter-se bem suce-
didos e ter retornos acima da média. As imperfeições 
da natureza humana que resultam da perseguição em 
massa da riqueza instantânea e do ganho sem esforço 
estarão connosco para sempre. Desde que as pessoas 
sucumbam a este aspeto das suas naturezas, o inves-
timento em valor permanecerá, como o fez ao longo 
dos últimos 80 anos, uma abordagem sensata e pouco 
arriscada ao investimento de longo prazo.
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