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Segurançanum mundo
mseguro
A poupançadeveser vistacomo uma indispensável
formade bem-estar.,
como reseruade valorou como garantiade um consumofuturo

EmíliaO.Vieira

nacional face aos principais parceiros europeus.Estesfactoresobrigamnos a pensar em programasde poupança individual que compensema
reduçãoviolenta das prestaçõesde
reforma.
A Poupançadeve ser vista como
uma indispensávelforma de bemestar,como reserva de valor ou como
garantia de um consumofuturo, permitindo maior controÌo sobre o nosso destino.
Contudo,tão importantecomo poupar é rentabilizar a poupançaO maior
risco que enfrentamosquantoà manu- "
tenção do estilo de vida no futuro, é
a possibilidadedasnossaspoupanças
não acompanharema subida do nível
de preçosdurante os anosou décadas que faltam para a reforma. Por
isso,a poupançaimplica um plano de
Iongo prazo para ser bem sucedida.
O investidor inteligente,ao investir
em acções,assegura-seque está a
investir em activosque produzemrendimentosao longo do tempo,tendo
semprepresenteo princípio da margem de segurança,isto é, garantindo
que está a comprar muito valor por
um preço baixo. Há inúmeros estudos que comparam o investimento
em diversasclassesde activosao longo de várias décadase as acçõessur-

gem consistentementecomo o activo
com melhoresrentabilidades.
Alguns pontospercentuaisde retornos superiorespodem ter um impacto enorme na riqueza que vai acumular ao longo do tempo. Suponhaque
investe10.000Euros na sua conta de
reforma e que essevalor rende 3%(a
taxa de inflação média das últimas 8
décadas)anualmentedurante 30 anos,
o tempo médio que se poupa para a
reforma. Quando chegar a altura de
se reformar, terá no seu pé-de-meia
cercade24.Z73
Euros,Uma somasimpática!Conhrdo,seos seus10.000Euros
renderem,no mesmoperíodode 30
anos,l0% anuais (a taxas de retorno
anual do mercado de acçõesnorteamericanono mesmoperíodo),o seu
pé-de-meiaatingiria os 174.494 Euros.
Isto faria uma diferença enorme na
forma como viveria os seusanos de
reforma. Tal como faz sentido comprar ioupas ou electrodomésticosem
saldo,também faz sentidocomprar
acçõesem saldo.As acçõesem saldo
darihe-ão maisvalor por menoseuros.
Tão importante como poupar é "dar
vida" à poupança.
hesidentedo ConselhodeAdrninistração
* GestãodePatiCasadeInaestimentos
mónú:s,S.A.
Escreveà sexta-feira

Ter o dinheiro seguro deixou de ser
um luxo para passarâ ser uma necessidadeabsoluta.Investidorese aforradores não podem agora contar com
"relaçõesde confiança",.comos mercadosa subir ou os estadospara os
proteger no futuro.
Nunca seouüu falar tanto da necessidadede estados,empresase,famílias
pouparem,equilibraremosseus'balanços" e criarem uma "almofada" para
a reforma,paraum imprevisto ou para
aeducaSo dosfiÌhos.No passadorecente, fomos todos incentivadosa coRsumir, a pedir ao futuro o mais possível
para usufruir no presente.Com muita frequência,um particular com alguma poupançaque entrassenum banco para pedir um crédito à habitação,
era aconselhadoa recorrer a financiamento para o valor total da casa.Muitas vezesera aconselhadoa aplicar a
poupançaque tinha acumuladoem
produtos estruturados, cuja matriz de
rentabilidadeestáenviesadapara o
lado do emitente,em obrigaçõesde
estadose empresas,em acçõesa qualquer preço. Frequentemente,endividavaseparacompraraindamaisacções.
O resultado?Carteirasde investimento extremamentedesvalorizadase um
endMdamento excessivoem relação
ao rendimento disponíveÌ,que entretanto, se reduziu devido ao aumento
da carga fiscal, à reduçãode salários
e até à perda de emprego.Apesardisto, há muitos que dizem que na Ásia
sepoupamuitomaiscommuitomenos.
A importância da Poupançaé reforçadapela cadavezmais certa decadênciado sistemade segurançasocial
em virtude da alteraçãoda estrutura
da pirâmide etária (aumentoda idade
média de vida, diminuição da natalidadee menor número de pessoasem
idadeactiva),doselevadosdéficesincorridos por sucessivosgovernos,pela
gravecrise financeira na Europa e pela
fraca competitividadeda economia Tão impoÉante como poupar é rentabilizar a poupança
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