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Todos os dias, os investidores podem.
comprar e vender milhares de empre-
sas cotadas nas boÌsas mundiais. obri-
gações de governos e empresas no mer-
cado secundário; inúmeros produtos
derivados e estruturados. fundos de
investimento, hedge funds Warrants,
ETF's, etc.. Estes activos são "criados"
por instituições financeiras mundiais
com dois objectivos: criar a ilusão aos
inves,tidores de que podem enrique-
cer da noite para o dia e gerar comis-
sões. Os investidores são "incentiva-
dos" a ter uma carteira muito diversi-
ficada de produtos financeiros para
reduzir os riscos. O pretexto é "não
ponha os ovos todos no mesmo cesto".

Aprendemos com Beqjamin Graham
e Warren Buffetque a chave para inves-
tir com sucesso é a compra de acções
de empresas com negócios fabulosos,
geridos por gente capaz e honesta,
quando os seus preços estão a descon-
to substancial do seu valorjusto.

Seguindo este critério, o investidor
inteligente vê o universo de empresas
e activos em que deve investir o seu
dinheiro muito reduzido. Atendendo
que os seus recursos, quer de tempo,
para levar a cabo umâ análise profun-
da e posteriormente acompanhar estes
negócios, quer de capital para inves-
tir, são escassos; o investidor deve con-
centrar os valores a investir em l0 ou
12 boas empresas que conhece muito
bem, que se encontram dentro do seu
círculo de competências e possuem as
características apresentadas acima.

Se considerarmos, primeiro, avaÌiar as
perspecüvas económicas de longo pra-
zo das empresas e as suas,vantagens
competitivas; segundo, avaliar a quali-
dade das pessoas encÍuregues de asgeri-
rem; e terceiro, tentar compra"r algumas
destas empresas a preços' sensatos, acre-
ditamos que apolítica de concenffação
do património financeiro num conjun-
to limitado deboas empresas, reduz mui-
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too risco do investimento. O investidor
sabe muito mais acerca de cada um dos
negócios e tem muito maior conforto
com as suas perspectivas económicas
para o futuro. Isto permiteìhe adoptar
umapolíticade comprare manter, em
vez de estar sempre a comprar e a ven-
der, incorrendo em comissões exagera-
das e perdas de capital.

Quando o investidor sabe a qualida-
de dos activos que tem em carteira,
mais facilmente resiste a opiniões con-
trárias àsua, ignora a"multidão" e todo
o comportamento emocional que o "Sr.
Mercado" vai apresentando diariamen-
te. Este método de invesfimento, quan-
do comparado com um fundo "diver-
sificado de acções", produz retornos
superiores ao longo do tempo. Os ges-
tores de fundos de investimentos acre-
ditam que se.alocarem os capitais dos
investidores por itm grande número
de acções de empresas, muitas vezes
300 ou 4O0 útulos diferentes. incoÍrem
num risco menor. Côntudo, ao mesmo
tempo que têm algumas boas empre-
sas no portfólio, também têm um con-
junto significativo de acções cujos negô
cios subjacentes são medíocres e não

têm capacidade de gerar retornos excep
cionais a médio e longo prazo. Há tam-
bém a necessidade, por parte destes ges-
tores de se compararem com o merca-
do e, assim, incorrem nos mesmos eÍïos:
tentam adiünhar os movimentos diá-
rios do mercado e compram e vendem
com muita frequência.

John Malmard Keynes que, além de
um economista brilhante, foi também
um investidor astuto, escreveu: "Estou
cada vez mais convencido que o melhor
método de investimento é colocar uma
percentagem muito considerável de
capital em empresas.que acreditamos
conhecer muito bem e em cujos ges-
tores confiamos. É um erro conside-
rar que o investidor reduz o risco espa-
lhando o seu dinheiio pormuitas acções
acerca das quais sabe pouco e não tem.
motivos para confiar. O conhecimen-
to e a experiência de cada um são limi-
tados e raramente existem mais do
que duas ou três empresas, em deter-
minado momento, em que eu me sin-
ta inteiramente confiaíte."
Presidente do Conselho de Administração
Casa de Investimentos - Gestão dp Patri-
mónios,5.A., esueae à sexta-feira
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Emília O. Vieira
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