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Em 201 1 ignorou a multidão?

Não temos de fazer o que toda a gente está a tazer. Devemos investir com
inteligência. Comprar boas empresas abaixo do seu valor produz excelentes retornos

Durante 1987, o mercado de capitais foi
um local com muita excitação mas pou-
ca variação líquida: o Dow subiu 2,37o
no ano. O "Sr. Mercado" esteve numa
agitação frenética de compras até Outu-
bro, altura em que sofreu um súbito
colapso: no diaL9 cuu?Z,7o/o.

Os gestores profissionais de dinheiro,
aqueles que gerem biliões, mereceram,
quase na sua totalidade, a nossa grati-
dão por este turbilhão. Em vez de pres-
tarem atenção ao que os negóciosfarão
nos anos vindouros, concentraram-se
naquiìo que esperavam que os outros
gestores de dinheiro fizessem nos dias
seguintes. Venderam mais quando as
acções caíram mais. Para eles, as acções
são meramente peças num jogo, como
o dedal ou a bota no Monopólio.

Após comprar uma quinta, um pro-
prietário racional ordenaria ao seu agen-
te imobiliário que vendesse pequenas
parcelas de terrasempre queuma quin-
tavizinha fossevendida a um preço mais
baixo? Ou o leitor venderia a sua casa a
qualquer'comprador que estivesse dis-
ponível às 8h01, porque às 8h00 uma
casa semelhante à sua foi vendida por
menos do que valia no dia anterior?

Contudo, é esta a atitude que grandes
gestores têm relaÍiuamente às suas ac$es.
Quanto nìaisbaixo forovalorque o mer-
cado dá a estas empresas, com mais
úgor úo vendidas. O corolário "logico"
deste comportamento ordena que se
recomprem estas mesmas empresas -

e eu não estou a inventar isto - assim
que os seus preços tenham recuperado
signiÍìcativamente dos mínimos ante-
riores. Considerando as somas gigan-
tescas de dinheiro que são controladas
por gestores que seguem estas práticas
digrras daAlice no País das Maravilhas;
será surpresa que o mercado se com-
porte, por vezes, irracionalmente?

Muitos comentadores concluíram que
o pequeno investidor não tem hipóte-
ses de sucesso num mercado domina-
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do pelo comportamento errático dos
tubarões. Pelo conffário. estes mercâ-
dos são ideais para qualquer tipo de
investidor - pequeno ou grande -, des-
de que ele se mantenha fiel aos seus
princípios de investimento. A volatili.
dade, causada pelos gestores que espe-
culam irracionalmente com largas
somas. oferece ao verdadeiro investi-
dor mais oportmidades para fazer inves
timentos inteÌigentes. O verdadeiro
investidor só será prejudicado por esta
volatilidade se se ür forçado, por pres-
sões financeiras ou psicológicas, aven-
der em alturas desfavoráveis.

2011 foi, de certa forma, semelhante
a 1987. Até à 3.c semana de Julho. o
Dow-índice que agregaas 3O maiores
empresas americanas - subiu cerca de
10%. Nas duas semanas seguintes, caiu
177o. O S&P 500 - índice que agrega as
500 empresas de maior capitaliraçáo
bolsista-subiu no mesmo período cer-
cade 7% e nas duas semanas seguintes
caiu 18,22%. No ano, o Dowsubiu 5,5%
e o S&P 500 ficou a zero.

Conclusões: 1. Comprar boÍÌs empre-
sas, as máquinas de fazer dinheiro de
quefalei aqui asemanapassad4 e man-
tôlas dá seguramente bons resultados:
a Pfizer subiu, em 20LL,23,59'/, mais
um dividendo de 4,68%; a Johnson &

Johnson subiu 603% mais 3,697o de divi-
dendo;aGeneral Electric, que caiu 2,0870,
paggr um dividendo de 334%"; a WaLlMart
subiu 10,81% e pagou um dMdendo de
2,7%; aEp<onMobiÌ, que em 2011 subiu
L5,95Yo, pagou um diüdendo deZ,VoÂ;
e a McDonald's subiu 30,7lYo e pagou
um dividendo de 3,3%. Estes são apenas
alguns exemplos.

2. Se aproveitarmos avolatilidade para
investir quando estas empresas estão
muito baratas, como aconteceu na pri-
meira semanadeAgmto do ano que acâ-
bou; os resultados serão excelentes.
Quando todos tinham medo e os gran-
des gestores profissionais venderam,
muitas destas grandes empresas fize-
ram mínimos de vários pontos percen-
tuais face ao início do ano.

Na alturaescrevi aqui oprimeiro arti-
go com o útulo'ïgnore a multidão'. Não
temos de fazer o que toda agente está
a fazer. Devemos fazer o que está certo,
investir com inteligência Comprar boas
empresas muito abaixo do seu valor pru
duz excelentes retornos a médio e lon-
gppraTp.
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Emília O. Vieira

Grandes empresas são bons investimentos, mesmo durante a crise


