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“O futuro nunca éclaro e paga-se um preço muito
elevado por um consenso alargado. Aliás, a in-
certeza éamiga do investidorde longo prazo”

Warren Buffett

nvestir dinheiro que custou a
ganhar, sobretudo em ações, é
um enorme desafio para a
maior parte das pessoas. Inves-
tir é o processo de alocar di-
nheiro hoje que deverá permi-
tir receber mais no futuro.

Como o futuro é incerto, procuramos pre-
ver o que pode acontecer e valorizamos mui-
to mais alguém que nos diz exatamente o
que vai acontecer – e que inevitavelmente
estará errado – do que alguém que objetiva-
mente diz que não sabe.

A certeza é um estado imaginário de clare-
za e previsibilidade em assuntos económicos
que todos os investidores dizem ser indis-
pensável – ainda que não exista, nunca exis-
tiu e nunca existirá. O atributo mais impor-
tante dos mercados financeiros é a incerteza.

Quando pensamos que sabemos o que com
certeza vai acontecer, os mercados financei-
ros rapidamente provam que estamos erra-
dos.

No entanto, sempre que o tumulto e a tur-
bulência se tornam óbvios, os “comentado-
res especialistas” proclamam que “os investi-
dores odeiam a incerteza”. O inesperado
acontecerá sempre – uma e outra vez. Os
“especialistas” tentarão sempre prever o que
acontecerá. Mas se alguém o conseguisse
prever, não seria inesperado.

É natural que os investidores procurem
evitar dias maus de mercado. O que real-
mente acontece é que evitam muitos dias
bons. Tal como os agricultores, os investido-
res querem “sol na eira e chuva no nabal”:
querem estar no mercado quando ele sobe e
estar fora quando cai. Esta é a grande ilusão.
O verdadeiro investidor tem assento perma-
nente no mercado, caso contrário, é especu-
lador.

Uma vez que a mente humana odeia admi-
tir a verdade que o mundo é, em larga medi-
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nhum outro desfecho era possível, mas tam-
bém que sabíamos exatamente o que iria
acontecer.

Entre finais de 2007 e início de 2009, o
maior índice de ações do mundo, o S&P 500,
teve uma queda de cerca de 57%. O mercado
caiu com tal velocidade e volume que muitos
investidores, mesmo institucionais (cuja
principal preocupação é manter o seu posto
de trabalho) mantiveram-se fora do merca-
do durante anos – em 23 de junho de 2014,
foi publicado um artigo do “Wall Street
Journal”, com o título “Grandes investidores
falharam o rally desde 2009”. Sair do merca-
do durante esta grande correção e tentar adi-
vinhar o melhor momento para reentrar fez
com que muitos perdessem toda ou parte da
recuperação, de 300%, nestes dez anos.

“Não faças qualquer coisa. Fica parado!”
Historicamente, os mercados americanos – e
mundiais – sobem com mais frequência do
que caem – e quando sobem, sobem muito
mais. Nos 93 anos desde 1926, o S&P 500 su-
biu em 68, mais de 73% das vezes. Assim, o
custo de oportunidade de sair das ações ex-
cede em média as perdas resultantes de estar
investido enquanto elas caem. Por outras pa-
lavras, ao tentar evitar as perdas, poderemos
estar a abdicar de lucros muito maiores. Tal
como diz Jason Zweig no “Dicionário Finan-
ceiro do Diabo”: “MarketTiming é a tentativa
de evitar perder dinheiro em bear markets; o
resultado habitual é, no entanto, deixar de
fazer dinheiro em bull markets”. Numa en-
trevista em setembro, John Bogle, fundador
da Vanguard, dizia que “nos anos maus, anos
de crise, o Dow caiu cerca de 50%. As pes-
soas entraram em pânico e venderam tudo,
mesmo fundos de investimento e ETF’s (Ex-
change Traded Funds), nos mínimos.

“Mantenham o rumo, não deixem que as
variações do mercado os desviem do cami-
nho. Nunca fique completamente fora do
mercado à espera de uma melhor oportuni-
dade para reentrar porque as suas emoções
vão derrotá-lo em toda a linha.

A regra para a maior parte das coisas na
vida é, “Não fiques parado. Faz qualquer coi-
sa!” Mas, para o investidor de longo prazo, a

regra deveria ser, “Não faças qualquer coisa.
Fica parado!”

O triunfo dos otimistas
No livro “Triunfo dos Otimistas”, Elroy
Dimson, Paul Marsh e Mike Staunton de-
monstram que, independentemente da geo-
grafia mundial, a classe de ativos que melhor
rentabilizou o capital foram as ações. Os
chamados ativos de taxa fixa (obrigações de
empresas e de governos), embora aparente-
mente mais seguros, fizeram os investidores
perder dinheiro para a inflação. É verdade
que estes ativos têm menor volatilidade. No
entanto, são, no longo prazo, muito mais ar-
riscados devido à desvalorização monetária.
A aposta nas empresas, na sua capacidade de
incorporarem os avanços tecnológicos e
conquistarem ganhos de produtividade, o
alinhamento de interesses entre quem as
gere (gestores) e quem as detém (os acionis-
tas) faz com que estas continuem a benefi-
ciar de ventos favoráveis.

Apesar de o período estudado (de 1898 a
2017, atualizado em Credit Suissse Global
Investment Returns Yearbook 2017) com-
preender duas guerras mundiais, a grande
depressão, uma série de recessões e conflitos
regionais, a crise petrolífera e a grande re-
cessão de 2008, o investimento em ações foi
de longe a melhor aposta, com ganhos de
cerca de 10% ao ano. Neste período, o dólar
perdeu 95% do seu valor. O imobiliário valo-
rizou em linha com a inflação. Passando por
períodos dramáticos e de grande incerteza,
os otimistas triunfaram.

Mesmo assim, as pessoas gostam de ouvir
que o mundo está cada vez pior. Apesar de
todas as estatísticas que demonstram que o
mundo está cada vez melhor para a maioria
das pessoas – tal como Hans Rosling prova
no seu livro, “Factfulness” – o pessimismo,
não apenas é mais comum, mas também soa
mais inteligente. O pessimista é intelectual-
mente cativante e o otimista é visto como
ingénuo.

Quer estar certo ou ganhar dinheiro?
Por que motivo, dadas as evidências, conti-
nuam as pessoas a tentar adivinhar o merca-

PETER LYNCH:
“NÃO VALE A PENA
O ESFORÇO”

Entre 1977 e 1990, Lynch geriu o
Fidelity Magellan Fund e conseguiu
retornos anualizados de 29,1%.
Apesar destes resultados
excecionais, a Fidelity concluiu que
o investidor médio perdeu dinheiro
neste período de 13 anos. Como foi
isto possível? Segundo a Fidelity,
os investidores vendiam as suas
posições após períodos de fraca
performance e compravam após
períodos de subida.
Em entrevista à PBS, Peter Lynch
explica: “As pessoas gastam
imenso tempo a tentar adivinhar
em que altura do ano devem
investir; quando devem investir.
Levei a cabo um estudo fantástico,
um exercício espantoso: nos 30
anos entre 1965 e 1995, se tivesse
investido 1.000 dólares – e teve
imensa sorte, investiu sempre no
dia em que o mercado registou o
valor mais baixo do ano, o seu
retorno teria sido de 11,7% por ano.
Pelo contrário, um investidor
“azarado” investiu sempre os seus
1.000 dólares no dia em que o
mercado atingiu o máximo do ano.
O retorno conseguido: 10,6% por
ano. Essa é a diferença entre o
máximo e o mínimo do ano. Um
outro investidor escolheu investir
sempre no primeiro dia do ano e
conseguiu um retorno anual de
11%.
As pessoas gastam uma
quantidade inacreditável de
energia mental a tentar adivinhar o
que o mercado vai fazer e a tentar
escolher a melhor altura para
comprar. Simplesmente, não vale a
pena o esforço”.

da, aleatório e imprevisível, os “videntes” te-
rão sempre procura, independentemente da
sua futilidade. A indústria financeira – que é
muito mais capaz a vender do que a gerir di-
nheiro – os media, os comentadores e espe-
cialistas, alimentam-se disso. A tecnologia e
a “informação” disponível (ruído) tornam o
trabalho do investidor mais difícil ao poten-
ciarem os vieses comportamentais de que
todos sofremos.

O viés do retrovisor
Em retrospetiva, era fácil imaginar que po-
díamos ter vendido em setembro, evitando a
queda do último trimestre de 2018 e recom-
prado no final de dezembro, mesmo no mí-
nimo. Este é um exemplo de como os nossos
vieses causam o caos no nosso processo de
tomada de decisões. O viés do retrovisor faz
com que pensemos, após o facto, que os
eventos eram muito mais previsíveis.

Quem de nós, ao relembrar os eventos que
levaram à crise financeira de 2008/2009, não
tem a certeza absoluta que sabia que a bolha
de crédito subprime estava prestes a rebentar
e que as consequências para economia mun-
dial, e para os mercados financeiros, seriam
catastróficas?

O psicólogo Baruch Fischoff demonstrou,
numa série de experiências brilhantes, que
quando temos conhecimento do desfecho
dos eventos, não apenas sentimos que ne-

do? A tentar vender antes de uma queda e a
tentar acertar no mínimo para comprar?
Quando os mercados estão em mínimos, os
receios dos investidores estão em máximos e
se não estiverem treinados para controlar as
suas emoções e não tiverem um processo
objetivo de tomada de decisões, não investi-
rão.

Nós, investidores em valor, não sabemos o
que o mercado vai fazer amanhã, daqui a um
mês ou um ano. No entanto, sabemos que o
longo prazo e a filosofia de investimento em
valor são a maior vantagem que o investidor
pode ter. Comprar uma coleção de fatias de
negócios extraordinários a desconto do que
valem, ser disciplinado e ter paciência para
esperar pelos resultados funciona.

Centramos a nossa análise naquilo que
conseguimos fazer com competência: avaliar
a capacidade das empresas produzirem ri-
queza para os seus acionistas, as suas vanta-
gens competitivas, a capacidade e histórico
dos seus gestores e confrontamos com a co-
tação de mercado. Se a cotação de mercado
for substancialmente inferior ao valor que
consideramos justo, compramos. Quando
estes investimentos atingem o valor intrín-
seco, vendemos. Procuramos maximizar a
objetividade, mesmo sabendo que há perío-
dos em que esta filosofia fica para trás. Sabe-
mos que a prazo é a mais consistente e per-
mite investir com risco limitado. ●


