
A incerteza e as previsões

Defende o multimilionário Wanen Buffett que "o futunr nunca é darc e paga-se'um preço
muito elevado por um consenso alargado. Aliás a incer.teza é amiga do investido/'
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O investimento em valor é uma Íìloso
.fia de investimento intuitiva e com
grande racional económico, que enfa-
tiza a necessidade de levar a cabo uma
análise muito detalhada dos funda-
mentos das empresas, a busca de resul-
tados a médio e longo prazo, com ris-
co limitado e capacidade para resistir
à psicologia da multidão.

No último ano e meio os mercados
mundiais têm sido muito influencia-
dos pela resolução da crise da díúda
na Grécia e pelo seu.cont'ágio a outros
países. Depois do acordo conseguido
a semana pâssada, em que a banca foi
forçada a assumir uma perda de 50%
dos valores que detinha em obrigações
da Grécia, ninguém previu que o pri-
meirominisffo grego viesse agora, pas-
sados 18 meses do início da crise e
depois de assinar o acordo com aunião

Europeia e o FMI, referendar o acor-
do.

Temos portanto condições para que
os analistas, os comentadores e osjor-
nalistas se entusiasmem a analisar, a
escrevêf e a prever o que possa ser o
futuro próximo, sobredimensionan-
do aquele que pode ser o verdadeiro
impacto que este importante evento
possa ter na vida das pessoas e das
empresas. A verdade é que condicio-
nam a tomada de decisões de consu-
mo, de investimento e de poupança
dos agentes económicos.

No final dos anos 90 as previsões dos
analistas e dos especialistas em estra-
tégia tornaram-se mais importantes
do que nunca nos mercados financei-
ros. Infelizmente não se tornaram
mais precisas, e os exemplos são imen-
sos. Hoje há preüsões sobre a varia-
ção futura de todo o tipo de indicado-
res, de inÍlação a ta:<as de juro e desem-
prego ou resultados trimestrais das
empresas, passando por preços dos
mercados de acções e de obrigações
e matérias-primas, etc. Quando os
números reais observados são divul-
gados, e raramente coincidem com
as previsões, estão automaticamente
justificadas as condições para que se
cômportem com grande volatilidade.

Ora isto náofaz sentido algum. A ori-
gem das pfevisões, ou a necessidade
de conforto de algum conhecimento
do que possa ser o futuro, vêm limitar
a capacidade de tomar decisões assen-
tes num racional económico.

"O futuro nunca é claro e paga-se um
preço muito elevado por um consen-
so alargado. AIiás, a incerteza é ami-
ga do investidor de longo prazo", War-
ren Buffett.

O investidor em valor aproveita as
alturas de grande incerteza, em que o
medo leva a uma desvalorização gene-
ralizada dos activos, que apesar de
baratos ficam ainda mais baratos, e,
consciente do valor das empresas, dos
seus negócios, da sua capacidade de
produzir lucros e de os aumentar ao
longo do tempo, tem o conhecimento,
a coragem e a experiência para com-
prar acções cujo preço hoje no mer-
cado é muito inferior ao seu valor. A
incerteza é pois uma das razões pelas
quais conseguimos uma margem de
segurança maior e uma taxâ de retor-
no superior quando procedermos à
venda do activo.
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O investidor aproveita a incerteza da crise para enriquecer
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