
mercados

Irving Kahn fez ontem 108 anos.  Nasceu em 
19 de dezembro de 1905 em Nova Iorque, é o 
presidente da Kahn Brothers Group, a empresa 
de Gestão de  Patrimónios e consultoria fundada 
por ele e pelos seus filhos  em 1978. É o gestor 
de fortunas mais velho do mundo e é um dos 
primeiros investidores em valor do séc. XX, com 
mais de 8 décadas de atividade. 
É uma vez em Wall street

O seu primeiro emprego foi no nº 11 de Wall 
Street, que é o edifício da Bolsa de Nova Iorque, 
na empresa Hammerschlag, Borg, em 1928. 
O mercado de ações estava ao rubro e  depois 
da primeira semana, Kahn decidiu demitir-se 
porque achava que as pessoas que lá trabalhavam 
eram loucas. “Corriam e gritavam durante as 
horas de funcionamento do mercado. A empresa 
deu-lhe então a oportunidade de ser assistente de 
corretor”.

“Quando o Dow Jones caiu 85% - de 350 
para 50 pontos entre 1929 e 1933 – a Grande 
Depressão tornou-se verdadeiramente real para 
mim” recorda Irving Kahn. “Quando o meu 
patrão me reduziu o salário de 100 para 60 
dólares, perguntou-me porque estava a sorrir 
e eu respondi, pensei que me ia despedir”.  A 
taxa de desemprego atingiu os 25%. Kahn 
diz que apesar da dureza da vida na época,  o 
seu lema foi sempre “Há sempre algo para 
fazer. Só precisamos de procurar melhor, ser 
criativos e um pouco flexíveis”.  Conta que o 
momento de maior incerteza em mais de 85 
anos de investidor, ocorreu quando o Presidente 
Roosevelt decidiu impor o encerramento de 
todos os bancos americanos de 5 a 12 de Março 
de 1933: “foi um momento chocante para mim 
porque passados os oito dias muitos bancos não 
conseguiriam reabrir as portas. Lembro-me que 
os problemas começaram meses antes quando 
muitas pessoas iniciaram uma corrida aos 
bancos. Quando o Presidente Roosevelt tomou 
posse, anunciou o encerramento dos bancos de 
forma a paralisar o sistema financeiro. Nos oito 
dias seguintes, fez aprovar a Lei da Emergência 
Bancária e, com o objetivo de restaurar a 
confiança, garantiu os depósitos a 100%. Esta 
legislação foi bem recebida e assim, quando o 
mercado reabriu a 15 de Março, subiu 15%. 
Esses oito dias de incerteza foram os piores da 
minha carreira. A Depressão ensinou-me o que 
significa a frugalidade e a importância de não 
perder dinheiro”.
a importância do conhecimento na 
formação de um analista

Kahn ia diariamente à biblioteca para estudar 
o mercado financeiro e a sua história. Foi um 
dos primeiros alunos do curso de análise de 
títulos de Benjamin Graham, o chamado pai da 
análise financeira. Em 1931 tornou-se professor 
assistente de Graham, ano em que casou com 
Ruth (que conheceu quando frequentava o curso 
e com quem esteve casado até à morte desta em 
1996). Ao longo dos 25 anos seguintes, Kahn 
teve o privilégio de partilhar os conhecimentos, 
não só de Graham mas também de William 
Ruane, Walter Schloss, Charles Brandes e 

Warren Buffett.  Graham e Kahn ilustravam 
os méritos da análise financeira com exemplos 
atuais. Muitas das análises comparativas e 
estatísticas que Kahn preparou acabaram por 
ser utilizadas como exemplos no livro Security 
Analysis, de Benjamin Graham e David 
Dodd, publicado em 1934. Este livro seminal 
transformou o mundo das finanças ao apresentar 
a análise fundamental ao investidor comum. O 
livro valeu também a Graham o título de pai do 
Investimento em Valor.

Kahn é membro fundador da New York 
Society of Security Analysts (NYSSA) em 1937 e 
do Financial Analysts Journal em 1945. Tornou-
se um analista financeiro registado (CFA) em 
1963, quando fez parte do primeiro grupo de 
candidatos a fazer o exame CFA do Institute of 
Chartered Financial Analysts, o antecessor do 
atual CFA Institute. 

A sua reputação como discípulo de Graham 
e como forte defensor da análise fundamental 
grangeou-lhe apresentações a muitos homens 
de negócios bem sucedidos e clientes ricos. 
As recomendações de ações subvalorizadas a 
estes indivíduos fizeram-no ganhar comissões 
simpáticas. O crescente salário de Kahn não 
só lhe permitiu começar a gerir a sua própria 
fortuna mas também lhe deu a oportunidade 
de investir na Graham-Newman Corporation, 
a gestora de patrimónios gerida por Benjamin 
Graham.

No início dos anos 60, Kahn juntou-se a 
Abraham & Co como sócio. Manteve-se na 
empresa até 1978, data em que saiu para formar, 
juntamente com os filhos, a Kahn Brothers & 
Co. Ele explica, “em 1975, a Lehman Brothers 
adquiriu a Abraham & Co. A empresa tornou-
se demasiado grande e eu não gostava do 
ambiente. Os clientes também já não gostavam 
do serviço. Uma vez que os meus dois filhos, 
Alan e Thomas, e o meu colega Bill também 
trabalhavam na empresa e pensavam da mesma 
maneira, decidimos sair e começar algo nosso.”
o Investimento em Valor funciona  

Recentemente numa entrevista, Kahn 
recordava: “a Grande Depressão foi como uma 
tempestade que faz naufragar todos os navios.  
Algumas empresas de exportações não foram 
severamente afetadas pela Depressão mas as suas 
ações foram esmagadas e o dinheiro que tinham 
no balanço era superior à capitalização bolsista. 
Não era preciso ser muito inteligente para 
encontrar valor. Tudo o que era necessário era o 
modelo de investimento certo.” 

Quando compara estes tempos tão difíceis 
com os dias de hoje, assegura que atualmente 
existem tantos tipos diferentes de negócios em 
tantos países que os investidores conseguem 
encontrar oportunidades com facilidade. 
Para além disto, a internet fez com que mais 
informação esteja disponível. Se alguém se 
queixa que não consegue oportunidades, 
significa apenas que não procurou o suficiente 
ou não leu o suficiente!”
a disciplina gera pensamento 
independente.

Kahn gosta de investir em empresas que 
estão baratas: “os verdadeiros investidores 
nunca se devem sentir deprimidos porque a 
altura de comprar valor é quando os mercados 
caem!” Acredita que o sucesso no investimento 
requer paciência, disciplina e ceticismo. Uma 
vez que os investimentos subavaliados não 
são reconhecidos pelo mercado em geral, é 
necessário ter paciência para esperar pela sua 
evolução. A disciplina é crucial. O investidor 
inteligente deve ser suficientemente disciplinado 

para fazer o trabalho de sapa e estudar todos os 
números antes de tomar qualquer decisão de 
investimento. Desta forma, a disciplina gera 
pensamento independente.

Finalmente, o ceticismo pode ser útil porque, 
embora as ações baratas sejam reveladas pelos 
seus relatórios financeiros, esses números são 
reportados pelas administrações das empresas. 
Assim, exige-se sempre cautela e os investidores 
deverão olhar para lá dos números e avaliar  a 
qualidade dos gestores envolvidos.
Num artigo publicado no Financial 
analysts Journal (1977) , Kahn 
expôs as regras do investimento 
inteligente:
1. Não dependa de números recentes ou 

correntes para prever preços futuros; lembre-se 
que muitos outros já os sabem antes de si.

2. Os preços são constantemente formados pelos 
medos, esperanças e estimativas pouco fiáveis; 
o capital estará sempre em risco a menos que 
compre ativos acima da média.

3. Lembre-se que muitos fatores complexos 
– tais como escolhas contabilísticas 
e os problemas humanos dentro das 
administrações e com acionistas de referência 
– se escondem para lá dos números.

4. Ignore a concorrência por sua conta e risco – 
eles estão permanentemente a atacar a posição 
da sua empresa e os seus lucros.

5. Não confie nos números trimestrais. Os 
números podem mentir.
Acrescenta ainda, “O analista deverá praticar – 

e ao seu cliente aconselhar – paciência. Felizmente 
para nós, analistas, é muito pouco provável que, 
neste mundo sempre em mudança, alguma fórmula 
venha a substituir com sucesso o estudo e a análise 
objetiva de empresas individuais”.
Kahn acredita que Wall Street sempre foi um 
pobre juiz de valor: Em primeiro lugar, nunca 
aprende com o passado, repetindo vezes sem 

conta os mesmos erros. O crash de 1929, os 
nifty fifty dos anos 70, outubro de 1987, o 
colapso do Long Term Capital Management, 
a bolha tecnológica e a crise financeira de 
2008 têm todos enredos similares, ainda que 
com personagens e produtos de investimento 
diferentes.  Kahn acrescenta: “Se o mundo 
tivesse mais investidores em valor, estas confusões 
não aconteceriam!”

Segundo, as pessoas em Wall Street esforçam-
se tanto em fazer dinheiro que levam vidas 

stressantes e pouco saudáveis. Kahn questiona o 
valor de uma vida com riqueza mas sem saúde.
É bom para a saúde e é bom para a 
riqueza

Um centenário que trabalha no mundo do 
investimento há mais de 85 anos, Kahn aprendeu 
um pouco sobre como se manter rico e saudável: 
“Não fume nem beba. Siga uma dieta nutritiva. 
Não fique parado. Conheça pessoas de todo o 
mundo e inspire-se. Leia muito, desde notícias 
económicas a científicas, psicologia ou relatórios 
anuais, revistas financeiras ou história, e depois 
combine-as para gerar uma perspetiva vasta 
sobre o futuro. Leia acerca de coisas que são 
impossíveis hoje mas não no futuro. Desde que 
mantenha a sua mente aguçada e ocupada, verá 
que acontecerão coisas boas.” Costuma dizer que 
Investir em Valor é bom para a saúde e bom para 
a riqueza.

Recentemente Kahn comentava que “as 
pessoas estão sempre preocupadas com a 
economia e o mundo, especialmente desde 
a crise financeira de 2008 e a crise da dívida 
soberana na Europa de 2011. Acho que as 
pessoas deveriam aprender a ser otimistas  
porque a vida continua e, por vezes, surgem 
surpresas favoráveis do nada, quer devido a novas 
políticas ou devido a avanços científicos. Dito 
isto, o mundo está cheio de complicações e os 
media cheios de publicidade. Parem de comprar 
aquilo de que não precisam e preocupem-se 
com o essencial; desta forma, viverão mais e 
serão mais felizes. Na vida, o objetivo é atingir 
a felicidade, por isso comecem a pensar naquilo 
que realmente interessa!”

Em jeito de comentário à sua notoriedade 
no mundo do investimento, Kahn brinca: “Se 
vivermos o suficiente, acabamos por nos tornar 
famosos!”

Desejo a todos Festas Felizes.

(Bom para a Saúde e Bom para a riqueza) 
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Desde que nasceu Irving Kahn, em 108 anos, o Dow Jones valorizou-se de 95 pontos até aos 15.875 de hoje. 
Se incluirmos os dividendos distribuídos pelas empresas que compõem o índice, significa um rentabilidade de 
cerca de 10% ao ano. 


