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Investidores conservadores
e garanüas
Se.compramos bons activos a um preço barato,
obter uma valorização desses actiúos ô um boó

garantimos certamente que vamos
retorno do nosso investimento

"Os portugueses são muito conserva-
dores." "Os investidores não gostam
de risco."'Acções, eu? Não. Só depósi-
tos a prazo, produtos garantidos ou
fundos."

Grande parte dos investidores, quan-
do aplicam o seu dinheiro, procuram
depósitos a prazo ou produtos de capi-
tal garantido. Infelizmente, os resulta-
dos dos investimentos feitos nesta úìti-
ma dúzia de anos üeram mosffar que:

1. Os depósitos apÍazo são garanti-
dos parcialmente porque houve um
movimento mundial ao nível dos gover-
nos em Outubro de 2008 para que aca-
basse a corridageneralizada aos levan-
tamentos da banca. Quanto à conser-
vação do capital investido, o cliente de
depósitos a prazo corre o risco real de
os seus rendimentos não acompanha-
rem a inflação e perder_assim poder
de compra. Este é o imposto escondi-
do que vai erodindo o património finan-
ceiro.

2. Os produtos de capital garantido
são criados e vendidos por grandes ins-
tituições financeiras para atrair os
investidores que gostam de garantias.
Primeiro, têm maturidades longas e
os valores são garantidos apenas no.
seu vencimento. Qualquer vicissitude
de curto pr€Lzo que obrigue o investi-
dor a vender implica assumir perdas
de capital, por vezes elevadas, depen-
dendo do momento de mercado. Estes
valores estão também investidos nos
mercados financeiros. Segundo, são
produtos opacos, dificeis de entender
e com tantos "ses" que aliciam o inves-
tidor para um rendimento potencial
condicionado por tantas variáveis que
diÍïcilmente se conjugam em slmultâ-
neo. Têm resultado em-rentabilidades
próximas de zero. Os bancos.que os
vendem aob seus clientes são meros
comissionistas da banca mundial de
investimento.

3. As obrigações de dívida'sobera-
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na, de empresas públicas, de insti-.
tuições financeiras e grandes empre-
sas foram orrffo investimento em que
muitas poupanças foram colocadas.
Erâ garantido e todos os seis meses
pagava um valor certo. Ora uma obri-
gação é uma promessa que o emiten-
te está afazer a quem a subscreve,
dando o direito a receber.juros nas
datas acordadas e a devolução.do
capital no vencimento.

As promessas valem o que vale quem
asfaze muitas não foram cumpridas.
O que mais chocou o investidor comum
nos últimos dois anos foi veriÍicaÍ que
as obrigações valem hoje muito menos
que o valor investido. Cotam diaria-
mente no mercado secundário. com
mais ou menos liquidez, e, se o inves-
tidor precisar do seu dinheiro rapida-,
mente, terá de vender com perdas,
em muitos casos substanciais.

Na semana passada, num leilão de
dívida alemã, os investidores aplica-
ram o seu dinheiro motivados pelo
medo. Por cada cem euros empresta-
dos à Alemanha irão receber no ven-
cimento, daqui a seis meses, 99,99
euros. Os investidores estão realmen-
te a pagar àAlemanhapara Ìhes "guar-
dar" o dinheiro. Considero que as
garantias, indep€ndentemente da qua-
lidade que possam ter, estão muito
sobrevalorizadas.

4. Os fundos de investimento apre-

sentam custos excessivos em comis-
sões de subscrição, resgate, gestão e
peiformance. Na maior parte dos casos,
os clientes não fazem a menor ideia
de onde estes fundos investem, das
percentagens que investem em cada
activo e dos custos associados. por
vezes têm investimentos fora da carac-
terização que âpresentam. As rentabi-
lidades são na maior parte dos casos
negativas ou próximas de zero.

5. Investimentos em'acções que, em
muitos casos, apresentam perdas de
600/o aT0o/o dos valores investidos. Tal-
vez o titulo com maior disseminação
pelos investidores, o BCP, tenha per-
dido nos últimos cinco anos cerca de
94%. Muitas acções foram vendidas
com crédito e em carteiras monotítu-
Io. Foi sem dúvida uma máquina de
destruição de dinheiro e sobretudo
uma máquina de destruição de con-
fïança. Hoje muitos destes investido-
res não querem ouvir falar em inves-
timentos em acções. Resta dizer que
esta actuação nada teve de investimen-
to, foi especulação ejogo,

Se garantirmos que comprâmos bôns
activos, que geram bons rendimentos
e estão baratos, com tempo teremos
garantido um bom retorno.
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Emília O. Vieira

Comprar activos pode ser seguro


