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O çlue funciona
no rnvesflmento
o estudo concluiu guq o que funcionou é muito simples: as acções baratasconseguem consistentemente melhores retornos qüe as acçõe's caraõ

O POM

Entre 1929 e 1934, Benjamim Graham
e David Dodd testemunharam o melhor
e o pior nos mercados financeiros. Da
escalada até ao pico de 1929, atê ao
crash em Oufubro do mesmo ano e a
implacável Grande Depressão. Destâ
sua experiência no mercado financei-
ro e do vasto conhecimento da teoria
financeira, os dois professores <Ía Uni-
versidade de Columbia, em Nova lor-
que, construíram um. modelo com o
qual os investidores podiam filtrar cen
tenas ou até milhares de acções ordi-
nárias e preferenciais e obrigações e
identificar aquelas em que valia a pena
investir. A abordagem que fizeram na
aÌtura à avaliação de activos é essen-
cialmente a mesma que os investido-
res em valor utilizam actualmente.

Em L992, TWeedy, Brown Company
LLC, gestora muito conceituada que
segue a filosofia de investimento em
valor, publicou uma compilaçáo de 44
estudos intitulada "O que funciona no
investimento". O estudo concluiu que
o que funciona é muito simples: as
acções baratas (medidas pelo seus rácios
preço/valor contabilístico, preçoflucros
e taxa de dividendo) conseguem con-
sistentemente melhores retbrnos que
as acções caras; e as acções cujo pre-
ço teve pior performance (em. perío-
dos de três e cinco anos) conseguiram
melhores rentabilidades que as acções
cujos preços tiveram melhor perfor-
mance nos mesmos períodos. Poroutras
palawas, o investimento em valor fun-
ciona. Poucos investidores que aderem
aos seus princípios fundamentais aban-
donam esta abordagem.

Os investidores tendem a assumir que
o mercado de amanhã será muito seme
lhante ao de hoje, e, a maior parte das
vezes, têm razão. Contudo, de vez em
quando a sabedoria convencionat é pos-
ta em causa e o dia de hoje é muito dife-
rente do de ontem. Em tbmpos tumul-
tuosos, como os que üvemos, poucos
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investidores são suficientemente dis-
ciplinados para manter padrões rigo-
ro.sos de avaliação e aversão ao risco.

As vezes os mercados avaliam cor-
rectamente os activos, outras vezes
não. Acurto prazo os mercados podem
ser muito ineficientes e apresentar
grandes dewios entre o preço e ovalor
subjacente dos negócios. Desenvolvi-
mentos inesperadoü aumento da incer-
teza dos decisores políticos, fluxos de
capitais potenciam a volatilidade nos
mercados financeiros a curto prazo,
com os preços a vaiiarem muito em
ambos os sentidos.

É em tempos de grande incerteza e
cohjunturas tão negativas que a prá-
tica de um método de investimento
conservador e seguro, baseado num
racional económico forte - o investi-
mento em valor - é particularmente
importante.

O investidor emvaloré avesso ao ris-
co, e portranto a decisão de investimen-
to é um processo de avaliação profun-
do dos dadosfundamentais das empre-
sas e dos negócios que lhe estão
subjacentes, da sua capacidade de gerar
um rendimento crescente no futuro.

A partir dos balanços e das demons-
trações financeiras da empresa, a qua-
lidade do negócio é avaliada, as suas
margens operacionais, a evolução dos
lucros da empresa, as rentabilidades
dos capitais investidos, os níveis de
endiüdamento, as suas vantagens com-
peütivas dentro do sector e a sua capa-
cidade de iemunerar o accionista. Con-
tudo, o investimento em valor não se
resume à análise das demonstrações
financeiras.

Uma vez que nem todos os elemen-
tos que afectam o valor da empresa
são captados através do escrutínio das
demonstrações financeiras, a e4periên-
cia e a capacidade de julgamento são
fundamentais paralevaia cabo a deter-
minação do real valor da empresa.

Grande parte dos actores diários no
mercado financeiro tomam decisões
por razões emocionais, ignorando o
racional económico da avaliação.'A análise deve ser penetrante e não
profética", Benjamim Graham.
fuesidente do conselho de administração
Casa de Inz;esümentos - Gestão de patri-
mónios, S.A.
Escreve à sexta-feira
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O investidor em valor é avesso ao risco


