
MERCADOS

Dow Jones 21/jun ......21445,31
Var Sem ................................0,35% 
Var 2017 ................................8,54% 

Nasdaq 21/jun .............6223,609
Var Sem ................................0,49% 
Var 2017 ..............................15,64% 

IBEX 35 21/jun ............ 10740,70
Var Sem ...............................-0,33% 
Var 2017 ..............................14,85% 

DAX 21/jun .................. 12774,26
Var Sem ...............................-0,25% 
Var 2017 .............................. 11,26% 

CAC40 21/jun ................ 5274,26
Var Sem ................................0,59% 
Var 2017 ................................8,47% 
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-0,83% Var. Semana

12,67% Var. 2017

SEXTA-FEIRA, 30 DE JUNHO 2017  39

Na Grã-Bretanha do Séc. 
XVIII e inícios do Séc. XIX, uma 
porção signifi cativa da economia 
era controlada pelos Quakers. Os 
Quakers detinham metade das 
fundições do país, eram protagonistas 
chave na banca (o Barclays e o Lloyds 
eram seus) e foram instrumentais na 
indústria e no comércio entre a Grã-
Bretanha e as Américas.

A prosperidade dos Quakers não 
passou despercebida ao mundo 
exterior. Eram famosos pela ênfase 
na honestidade absoluta e pelo rigor 
e cuidado nos registos comerciais. 
Introduziram inovações como 
os preços fi xos, o que reforçava a 
transparência, em detrimento de um 
regatear agressivo. Esta reputação 
tornou-os parceiros de negócio 
apetecíveis para fornecedores 
e vendedores. À medida que a 
prosperidade dos Quakers crescia, 
as pessoas faziam a ligação entre 
essa prosperidade e a reputação 
de confi ança e fi abilidade. No 
longo prazo, os negociantes astutos 
concluíram que ser de confi ança é 
mais lucrativo. A honestidade é a 
melhor política.

Ao longo dos tempos, a evolução 
do capitalismo foi na direção de 
maior confi ança e transparência 
e de um comportamento menos 
egoísta; não é coincidência que 
esta evolução tenha trazido consigo 
mais produtividade e crescimento 
económico. Esta evolução aconteceu 
porque os benefícios da confi ança – 
isto é, de confi ar e de ser de confi ança 
- são potencialmente imensos e 
porque um sistema de mercado 
com sucesso ensina as pessoas a 
reconhecerem esses benefícios. Está 
comprovado que as economias de 
sucesso exigem uma saudável dose de 
confi ança na fi abilidade e justiça das 

transações quotidianas.
Se assumirmos que todos os 

negócios potenciais são um roubo ou 
que os produtos/serviços que estamos 
a comprar/contratar não prestam, far-
se-ão muito poucos negócios. Mais 
importante, os custos de transação 
serão enormes, uma vez que teremos 
que investigar a fundo cada negócio 
e que usar constantemente ameaças 
legais para que os contratos sejam 
respeitados. 

O princípio regulador da mão 
invisível de Adam Smith, em “A 
Riqueza das Nações”, assegura que a 
prossecução do interesse individual 
promove o benefício global da 
sociedade:

“Cada indivíduo (…) não tem 
intenção de promover o interesse 
público, nem sabe o quanto o 
promove (…). Pretende apenas a sua 
própria segurança; ao liderar uma 
indústria de forma a que o produto 
tenha o maior valor, tem como 
objetivo o seu próprio ganho. Assim, 
como em muitos outros casos, guiado 
por uma mão invisível, promove um 
objetivo que não fazia parte da sua 
intenção.”

Acrescenta ainda: “(…) quando 
a maior parte das pessoas são 
comerciantes, trazem sempre 
probidade e pontualidade para a 
moda”. 

A corroborar a tese de Adam 
Smith, Daniel Defoe escreveu: “um 
comerciante honesto é uma jóia, 
prezada onde quer que se encontre.”

No entanto, foi apenas no séc. 
XIX – e, não coincidentemente, 
o momento em que o capitalismo 
fl oresceu – que a confi ança se 
institucionalizou. O historiador 
Richard Tilly, ao estudar as práticas 
de negócio na Grã-Bretanha e 
Alemanha, demonstrou que foi 

durante os anos 1800 que os homens 
de negócios concluíram que a 
honestidade poderia ser lucrativa. 
Na América, no fi nal do séc. XIX 
criaram-se instituições independentes, 
tal como Underwriters Laboratory e 
o Better Business Bureau, com vista 
à promoção de um clima geral de 
confi ança nas transações quotidianas. 

Estabelecer essa confi ança tem 
sido, assim, uma parte fundamental 
da história do capitalismo. 

No centro desta mudança estava 
uma maior ênfase na acumulação de 
capital no longo prazo em oposição 
a meros lucros de curto prazo, uma 
ênfase que é uma característica 
essencial do capitalismo moderno. 

Se a nossa prosperidade no longo 
prazo depende de múltiplos negócios, 
recomendações boca-a-boca e 
relações continuadas com clientes e 
parceiros, o valor do negócio justo 
aumenta. A lubrifi cação do comércio 
que a confi ança fornece torna-se 
muito mais que desejável, torna-se a 
sua essência.

Um novo tipo de capitalismo - 
o que correu mal?

Segundo John Bogle – fundador 
da gestora de fundos Vangard – no 
Livro “The Battle for the Soul of 
Capitalism” (“A Batalha pela Alma 
do Capitalismo”), a mudança do 
tradicional capitalismo dos donos 
para o novo capitalismo dos gestores 
está no centro do que correu mal na 
América. A riqueza foi transferida 
dos investidores particulares para 
os “insiders” e intermediários 
fi nanceiros. A remuneração dos 
gestores atingiu níveis extravagantes, 
principalmente através de “stock 
options”, apesar da produção de 
lucros, quando comparada com o 
crescimento da economia, ser menos 
do que ordinária. 

Nas últimas décadas, a ideia de 
que a fi abilidade e o sucesso nos 
negócios andam de mão dada parece 
quase dolorosamente ingénua, 
principalmente no sistema fi nanceiro 
e nas grandes empresas mundiais.

Estamos agora habituados ao 
espetáculo de CEO que saqueiam 

empresas e as abandonam com 
indemnizações de dezenas e centenas 
de milhões, enquanto os acionistas, 
colaboradores e credores fi cam de 
mãos a abanar. Esta ideia ganhou 
raízes: as Enron e WorldCom não 
são aberrações. São, isso sim, o 
resultado inevitável de um sistema 
que incentiva os piores impulsos das 
pessoas: ganância, cinismo e egoísmo. 
A grande crise fi nanceira de 2008 
revelou que estas práticas estavam 
muito mais generalizadas e o sistema 
fi nanceiro demonstrou ser o seu 
epicentro.

O mercado português é pródigo 
em exemplos de gestores de 
empresas cotadas que olharam 
mais para os seus interesses do que 
para os interesses dos acionistas 
que lhes pagavam o salário. Este 
comportamento teve como 
consequência a perda de milhares 
de milhões de euros para grandes 
e pequenos investidores e, mais 
importante ainda, a perda de 
confi ança num sistema económico 
que os devia proteger e defender.

O governo das empresas
Os melhores gestores são 

verdadeiros guardiões dos interesses 
dos acionistas, pensam como donos 
quando tomam decisões na gestão 
dos negócios e protegem os seus 
interesses no longo prazo.

Warren Buffett defende a candura 
e transparência na comunicação com 
os acionistas. O Relatório Anual da 
Berkshire é composto por palavras e 
números que qualquer pessoa pode 
entender e todos os investidores 
recebem a mesma informação ao 
mesmo tempo. Buffett evita fazer 
previsões, um mau hábito de gestão 
que, frequentemente, leva outros 
gestores a maquilhar os seus relatórios 
fi nanceiros.

Para além disto, Buffett dispensa 
fórmulas complexas de organização 
hierárquica nas suas empresas. O 
mais importante, segundo ele, é 
selecionar pessoas que são capazes, 
honestas e trabalhadoras.

Um princípio orientador esteve 

na origem da fundação da Casa de 
Investimentos: o alinhamento de 
interesses com os Clientes, com 
o objetivo de implementar uma 
estratégia de criação de riqueza a 
longo prazo. É nossa opinião que 
seguir a fi losofi a de Investimento 
em Valor é a chave para criar essa 
confi ança e investir com Margem 
de Segurança. Investimos o nosso 
dinheiro juntamente com o dos 
Clientes. Fazemo-lo de forma 
transparente, confi ável e com risco 
limitado. 

Comprometemo-nos ainda, com 
a “educação fi nanceira” dentro e para 
fora da CASA. Na nossa opinião, a 
transparência e a fi abilidade criam 
laços de longo prazo, enquanto o 
conhecimento cria competências e 
prepara-nos para defender melhor 
os interesses de todas as partes 
envolvidas: Clientes, Colaboradores 
e Acionistas, que, na CASA, são, 
também, os seus gestores.

Por isso, nos nossos Relatórios 
e Contas – disponíveis em www.
casadeinvestimentos.com – 
procuramos seguir também os 
princípios de Warren Buffett: 
dizemos as coisas como elas são, 
assumimos o que fazemos bem e o 
que fazemos menos bem. Explicamos 
os princípios subjacentes à fi losofi a de 
investimento, os investimentos que 
fazemos e o que nos motiva quando 
vendemos. 

Estamos conscientes do dever 
fi duciário que recai sobre nós e 
continuaremos a trabalhar para 
merecer a confi ança de um público 
investidor que partilha destes 
princípios. Temos merecido dos 
nossos Clientes este reconhecimento. 
Tal como refere David Swensen 
- gestor do Endowment da 
Universidade de Yale – no seu 
livro “Unconventional Success – A 
Fundamental Approach to Personal 
Investment”, o caminho menos 
percorrido é o que conduz ao 
sucesso.

O capitalismo saudável teve sempre 
como base a confi ança, a honestidade 
e a decência. É esta a única forma de 
assegurar o bem comum.

O dinheiro dos outros: a importância 
de prestar contas

EMÍLIA O. VIEIRA
Presidente do Conselho 
de Administração
www.casadeinvestimentos.com
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