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O çluefunciona
no rnvesflmento
o estudoconcluiuguq o quefuncionoué muitosimples:as acçõesbaratas
conseguemconsistentemente
melhoresretornosqüe as acçõe'scaraõ

EmíliaO.Vieira

investidoressãosuficientementedisciplinadospara manter padrõesrigoro.sosde avaliaçãoe aversãoao risco.
As vezesos mercadosavaliam correctamente os activos,outras vezes
não.Acurto prazoos mercadospodem
ser muito ineficientese apresentar
grandesdewios entre o preço e ovalor
subjacentedos negócios.Desenvolvimentosinesperadoüaumentoda incertezados decisorespolíticos,fluxos de
capitaispotenciama volatilidadenos
mercadosfinanceiros a curto prazo,
com os preçosa vaiiarem muito em
ambosos sentidos.
É em temposde grande incertezae
cohjunturas tão negativasque a prática de um método de investimento
conservadore seguro,baseadonum
racional económicoforte - o investimento em valor - é particularmente
importante.
O investidoremvaloré avessoao risco,e portrantoa decisãode investimento é um processode avaliaçãoprofundo dosdadosfundamentaisdasempresas e dos negóciosque lhe estão
subjacentes,
da suacapacidade
degerar
um rendimentocrescenteno futuro.

A partir dos balançose dasdemonstraçõesfinanceirasda empresa,a qualidade do negócioé avaliada,as suas
margensoperacionais,a evoluçãodos
lucrosda empresa,as rentabilidades
dos capitaisinvestidos,os níveis de
endiüdamento,assuasvantagenscompeütivasdentro do sectore a sua capacidadede iemunerar o accionista.Contudo, o investimentoem valor não se
resume à análisedas demonstrações
financeiras.
Uma vez que nem todosos elementos que afectam o valor da empresa
sãocaptadosatravésdo escrutíniodas
demonstraçõesfinanceiras,a e4periência e a capacidadede julgamento são
fundamentaisparalevaia caboa determinação do real valor da empresa.
Grandeparte dos actoresdiários no
mercadofinanceirotomam decisões
por razõesemocionais,ignorando o
racional económicoda avaliação.
'A análise
deveser penetrantee não
profética",Benjamim Graham.
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Entre 1929e 1934,BenjamimGraham
e DavidDoddtestemunharamo melhor
e o pior nos mercadosfinanceiros.Da
escaladaaté ao pico de 1929,atêao
crashem Oufubrodo mesmoano e a
implacávelGrandeDepressão.Destâ
sua experiênciano mercadofinanceiro e do vastoconhecimentoda teoria
financeira,os dois professores<ÍaUniversidadede Columbia,em Nova lorque,construíramum.modelocom o
qual os investidorespodiam filtrar cen
tenasou até milhares de acçõesordinárias e preferenciaise obrigaçõese
identificar aquelasem que valia a pena
investir.A abordagemque fizeram na
aÌtura à avaliaçãode activosé essencialmente a mesmaque os investidores em valor utilizam actualmente.
Em L992,TWeedy,Brown Company
LLC, gestoramuito conceituadaque
seguea filosofia de investimento em
valor,publicouuma compilaçáode 44
estudosintitulada "O que funcionano
investimento".O estudoconcluiu que
o que funcionaé muito simples:as
acçõesbaratas(medidaspeloseusrácios
preço/valorcontabilístico,preçoflucros
e taxade dividendo)conseguemconsistentementemelhoresretbrnosque
as acçõescaras;e as acçõescujo preço teve pior performance (em.períodosde três e cinco anos)conseguiram
melhoresrentabilidadesque asacções
cujos preços tiveram melhor performancenosmesmosperíodos.Poroutras
palawas,o investimento em valor funciona.Poucosinvestidoresque aderem
aosseusprincípiosfundamentaisabandonam estaabordagem.
Osinvestidorestendema assumirque
o mercadode amanhãserámuito seme
lhante ao de hoje,e, a maior parte das
vezes,têm razão.Contudo,de vez em
quandoa sabedoriaconvencionaté posta em causae o dia de hoje é muito diferente do de ontem.Em tbmpostumultuosos,como os que üvemos, poucos O investidor em valor é avesso ao risco
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