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Jason Zweig colaborou com a revista 
Money, a Time e a CNN. É colunista do 
Wall Street Journal desde 2008, autor 
de vários livros, e um acérrimo crítico 
da “indústria financeira”. O seu mais 
recente livro foi publicado no passado 
mês com o título “The Devil´s Financial 
Dictionary”.

Zweig, neste livro satírico, avisa que, 
se os investidores querem ser parceiros, 
em vez de alvos, terão que dominar a 
linguagem que a indústria financeira utiliza 
para esconder e não revelar informação. 
Virar as palavras ao contrário e fazê-las 
significar o oposto não é exclusivo da 
indústria financeira; esta é a imagem de 
marca de muitas atividades humanas, 
personificada pelo Ministério da Verdade 
no Livro de George Orwell, “1984”.

Mas raramente está tanto em jogo no 
claro entendimento da linguagem: se 
formos enganados pela algaraviada da 
indústria financeira e investirmos no 
produto errado, o nosso sonho de uma 
reforma próspera pode ser reduzido a 
cinzas.

Este livro procura destilar as 
complexidades, obscuridades e 
pomposidades da indústria financeira 
em “definições” que todos podem 
compreender. Deixo aqui uma pequena 
seleção de palavras e expressões a que a 
indústria financeira atribuiu significados 
muito peculiares:

Ação, o direito de propriedade de 
uma fração de um negócio; para muitos 
“investidores”, o direito de jogar um jogo 
de vídeo. A palavra “stock” (ação em 
inglês) tem origem no teutónico “stukko” 
que significa “tronco” – esta antiga 
metáfora perdeu-se nesta era em que a TV 
e a internet reduziram a ideia de ação a 
um símbolo e a uma torrente de cotações 
num ecrã. O tronco de uma árvore é uma 
sólida fundação para inúmeros ramos que 
crescem cada vez mais alto, a menos que 
sejam podados e, nesse caso, têm um novo 
impulso de crescimento. 

Analista, um suposto especialista 
que, em teoria, estima o valor de uma 
empresa através da avaliação das suas 
partes constituintes, mas que, na prática, 
funciona como um vendedor ou membro 
de uma claque.

Avesso ao risco, indisponível para correr 
riscos – para já. Quando o preço dos ativos 
dobra ou triplica, até o investidor mais 
avesso ao risco quererá tê-los em carteira. 
Tal como o historiador económico Charles 
P. Kindleberger escreveu no seu livro 

“Manias, Panics and Crashes”, “não há 
nada mais perturbador para o bem-estar e 
bom julgamento de alguém do que ver um 
vizinho enriquecer”.

Comportamento de rebanho, a 
tendência dos investidores para ignorar 
o que está barato e agir como ovelhas, 
movendo-se em rebanho, em vez de 
pensarem por si próprios. A multidão 
transmite segurança, por isso os 
investidores compram ativos, não porque 
estão subvalorizados mas porque toda a 
gente os está a comprar; e vendem-nos, 
não porque se verificou uma alteração 
nos fundamentos económicos da empresa 
mas porque todos estão a vender. O 
comportamento de rebanho é comum 
nos investidores individuais, nos analistas, 
nos “traders” de obrigações soberanas, nos 
“traders” de futuros, nos gestores de fundos 
de ações, nos gestores de “hedge funds” 
e nos grandes compradores de ETF; é 
comum em todos os setores do mercado de 
capitais e em todos os mercados de ações 
pelo mundo fora. 

“Compliance”, o conjunto de 
procedimentos através dos quais as 
instituições financeiras obrigam os seus 
colaboradores a respeitar a letra da lei e, 
simultaneamente, os libertam para violar 
o seu espírito. Os departamentos de 
“compliance” das instituições financeiras 
estão a abarrotar de pessoal. Pelo contrário, 
os departamentos de consciência, que 
fazem respeitar o espírito da lei, sofrem 
de uma perene falta de recursos humanos. 
Tal como Warren Buffett notou: “Aqueles 
que seguem a estrada moral, na indústria 
financeira, encontram muito pouco 
trânsito”.

Confiança, uma qualidade, semelhante à 
crença religiosa mas baseada em evidências 
menos fiáveis, que tende a ser elevada 
quando devia ser baixa e baixa quando 
devia ser elevada. Períodos de confiança 
elevada tendem a ser perniciosos; quanto 
melhor se sentem os investidores hoje, 
mais se vão lamentar mais tarde. Nessas 
alturas, poucos conseguem, no entanto, 
tomar consciência desse facto.

Consultor, na indústria financeira, 
um especialista que cobra comissões 
elevadas para aconselhar os clientes a 
investir em estratégias de investimento 
que estão na moda e que em breve ficam 
“ultrapassadas”. De forma a gerar mais 
comissões, o consultor aconselha também 
os clientes a abandonarem estratégias 
ultrapassadas que estão prestes a ficar na 
moda. Os clientes, ano após ano, aceitam 
de boa vontade estes conselhos, uma vez 
que, desta forma, têm sempre alguém a 
quem culpar pelos resultados abismais.

Fundo de investimento, fundo em 
que os investidores partilham os riscos 
equitativamente e os gestores partilham as 
comissões.

Frugalidade, a prática, hoje obsoleta, 
de gastar menos do aquilo que se ganha; 
outrora considerada uma virtude, agora 
é encarada como um perturbador desvio 
comportamental.

Longo prazo, na indústria financeira, 
uma expressão utilizada para descrever um 
período de tempo que terá início daqui a 
trinta segundos e terminará, no máximo, 
dentro de algumas semanas.

Maturidade, aquilo que todas as 
obrigações têm e que à esmagadora maioria 
dos “traders” em obrigações faz falta.

Obrigação, um compromisso contratual 
em que o devedor se obriga a pagar uma 
dívida com juros. Os credores que não 
prestam atenção ao seu investimento 
arriscam-se, no entanto, a não reaver o seu 
dinheiro. “Bond” (obrigação em inglês), 
um termo de provável origem teutónica, 
veio a simbolizar um compromisso. 
Shylock, da peça “O Mercador de Veneza” 
de Shakespeare, concordou em emprestar 
a António 3000 ducados por três meses 
se, nas palavras de Shylock, António 
fosse ao notário e selasse a sua obrigação. 
António declarou: “Em dois meses, um 
mês antes de este empréstimo ser devido 
– espero ganhar mais de três vezes o valor 
desta obrigação”. Embora António não 
estivesse a pensar apenas nas recompensas 
financeiras, a sua declaração torna claro 
que as obrigações estão, desde há muito, 
associadas a expectativas pouco realistas.

Paciência, qualidade aparente em 
formas de vida inferiores, como tartarugas 
e caracóis, mas rara entre humanos que 
investem em ativos financeiros. Cada 
compra ou venda de um ativo financeiro 
acarreta custos de transação e, a maioria, 
impostos. Numerosos estudos comprovam 
que, quanto mais transações os investidores 
fazem, menor é o seu retorno. Mas a 
vontade de enriquecer depressa é tão 
visceral que apenas os investidores 
mais disciplinados conseguem cultivar 
suficiente paciência para atingir os seus 
objetivos. Os outros conseguirão apenas 
empobrecer mais depressa. Tal como Ralph 
Waldo Emerson escreveu no seu ensaio 
“Prudência”: “Se a colmeia é perturbada 
por mãos estúpidas e apressadas, em vez de 
mel, oferece abelhas”. 

“Performance”, um espetáculo montado 
para entreter a audiência e satisfazer os 
egos dos “artistas”. Há muito tempo e, por 
certo, não por coincidência, a indústria 
financeira escolheu esta palavra para 
descrever aquilo que procura para os seus 
clientes. Infelizmente, os membros da 
audiência sentir-se-ão entretidos enquanto 
os seus portfólios perderão dinheiro. Os 
egos dos gestores, pelo contrário, não 
sofrerão qualquer dano.

Preço, um número que frequentemente 
é uma ilusão e, quase sempre, uma 
distração. O preço dado a uma ação ou 

outro ativo financeiro muda com uma 
velocidade frenética – milhares de vezes 
ao dia –, causando danos intelectuais 
corrosivos. Frequentemente tem pouco 
a ver com o valor, embora seja mais 
interessante e mantenha os “media” 
financeiros bastante ocupados. O fluxo 
contínuo e a precisão espúria do “preço” 
provoca uma ilusão de certeza.

Produto estruturado, produtos de 
investimento especialmente estruturados 
para serem lucrativos para os emitentes e 
incompreensíveis  para os clientes.

Risco, a probabilidade de um investidor 
não saber o que está a fazer, mesmo que 
pense que sabe; pré-requisito para perder 
mais dinheiro num período de tempo 
mais curto do que alguma vez imaginaria 
possível. Elroy Dimson, professor de 
finanças da London Business School, 
definiu filosoficamente o risco desta forma: 
“Risco significa que mais coisas podem 
acontecer do que aquelas que realmente 
acontecem”. No fim de contas, o risco 
é a diferença entre o que os investidores 
pensam que sabem e o que acabam por 
aprender – sobre os seus investimentos, 
sobre os mercados financeiros e sobre si 
próprios.

Rumor, na indústria financeira, o 
equivalente a um facto.

Seguro, um termo utilizado para 
promover um investimento que está prestes 
a explodir.

Valor, uma fonte de enorme confusão, 
tal como quando os jornalistas escrevem: 
“A ação perdeu 20% do seu valor na sessão 
de hoje...”. Na realidade, não perdeu 20% 
do seu valor; perdeu sim 20% do seu 
PREÇO. O valor do negócio subjacente 
variou, com certeza, muito menos – se é 
que variou. O preço é medido momento a 
momento; o valor desenvolve-se ao longo 
de meses e anos. Tal como Benjamin 
Graham ensinou Warren Buffett: “Preço é 
o que paga, valor é o que recebe”.

O valor é o que um ativo vale para um 
comprador sensato com acesso a toda a 
informação necessária para a avaliação, 
com base no dinheiro que o ativo gerará ao 
longo de toda a sua vida. O valor de uma 
ação depende do potencial de criação de 
dinheiro do negócio subjacente, que pouco 
varia de trimestre para trimestre e muito 
menos de dia para dia. 

Valor intrínseco, o que uma ação 
vale com base no valor presente de todo 
o dinheiro que se espera que o negócio 
subjacente irá gerar no futuro, levando em 
conta quanto o seu dinheiro renderia nesse 
período de tempo e o facto incontornável 
que esses “cash flows” futuros estarem 
envoltos em incerteza. Uma vez que o 
valor intrínseco é apenas uma aproximação 
e deverá ser visto como um intervalo de 
estimativas, a maioria dos investidores 
prefere focar-se no preço que, minuto 
a minuto, é absolutamente preciso – e 
muitas vezes errado.

Desejo um Próspero Ano Novo e mais 
Investidores em Valor.
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