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hrvestimento emValor.
Ignore a Multidão
Demasiadas pessoas investem no mercado accionista com o obiectivo de qanhar
dinheiro rápido. Esta orientação envolve especulação e não inveétimento

CHEG

Nas últimas semanâs, os mercados
fi nanceiros mundiais sofreram correc-
ções significativas motivadas pelos
receios de alastramento da crise de
dívida soberana europeia e pelas:demo
radas negociações sobre o alargamen-
to do tecto da dívida americana, A
agência S&P veio, dias depois, cortar
o rating americano de AAA para AA+,
justificando esta medida com a difi-
culdade dos políücos americanos se
entenderem em matéria fiscal. Surgi-
ramtambém receios de abrandamen-
to económico mundial.

Apesar disto, a economia americana
continua a indicar crescimento eco-
nórnico e criação de emprego. No últi-
mo trimestre, T5% das empresas âme-
ricanas apresentaram resultados que
superaram as expectativas. Em mui-
tos casos, os resultados foram os melho

res de sempre. Não menos importan-
te,.é o facto das empresas americanas
terem enormes reservas de dinheiro
e pouca dívidà nos seus balanços, o
que lhes perrnite reforçar os seus inves-
timentos, nomeadamente através de
fusões e aquisições. Na sequência des-
tadewalorização das acções, as empre
sas estão a aproveitar também para
recomprar acções próprias e os seus
gestor€s ainvestirnas aqões das empre
sas que administram.

Demasiadas pessoas investem no
mercado accionista com o objectivo
de ganhar dinheiro rapido. Esta orien-
tação envolve especulação e não inves-
timento. As acções das empresas são
üstas como papeì para ser comprado
e vendido repetidamente recorrendo
aos mais variados instrumentos Ílnan-
ceiros, muitos deles alavancados. Este

. Pode-se aproveimr a
cnse para c0mprar

acções apreço de saldo
efaz,et disso um bom

investimento

tipo de actuaçãonão se baseiaem qual-
quer racional económico, mas antes
procura adivinhar a tendência dos mer-
cados. Este é o maior erro de muitos
investidores.

Ou seja, o mercado financeiro está
cheio de indMduos que sabem o pre-
ço de tudo e o valor de nada.

Investir em acções deve ser entendi-
do como o investimento racional em
negócios que devem ser cuidadosa-
mente avaliados e acompanhados.
Investir é comprar bons activos (sejam
eles acções, irnóveis, terra..) a preços
substancialmente inferiores ao que
realmente valem, ou seja, a desconto
do seu valor intrínseco.

Este método de investimento é conhe
cido como Investimento em Valor, e o
seu mais conceituado praücante é War-
ren Buffett, um dos mais bem sucedi-
dos investidores de todos os tempos,
que ao longo dos últimos 45 anos, obte
ve retornos de 20,2o/o ao ano. Recente-
mente entreüstado na CNBC, afirmou
que tem estado a comprar acções por-
que gosta de comprâr em saldos.

Para Warren Buffett, , "as preüsões
políticas e económicas de curto prazo
são uma distrâcção muito cara para
investidores. A prazo, as notícias sobre
os mercados financeiros serão positi-
vas. Durante o século )O(, os Estados
Unidos passaram por duas Guerras
Mundiais e outros conflitos militares
dispendiosos, uma grande depressão,
uma dúzia de recessões e pânicos finan-
ceiros, choques petrolíferos, etc... No
entânto, o Dow Jones subiu dos 66
para os 11497 pontos,

Num mercado catacterizado pela
excessiva volatilidade, é fácil, ao inves-
tidor comum, perder a calma e come-
ter erros dispendiosos. A postura cor-
recta de investimento passa por o inves-
tidor concentrar-se no valor d,as
empresas que tem em carteira, segu-
ro que a prazo obterá bons retornos.

Comprar boas empresas mundiais,
com posìções competítivas foÍtes, com
balanços com Douca dívida. seridos
por genteTal-ffi] quando
estão baratas, é a melhor forma de pre.
servar e valorizar o património a médio
e longo prazo.
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A bolsa está em crise BRENDAN MCDERMID / REUTERS


