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Investidoresconservadores
e garanüas
Se.compramos
bons activosa um preçobarato,garantimoscertamenteque vamos
obterumavalorizaçãodessesactiúosô um boó retornodo nossoinvestimento

EmíliaO.Vieira

na, de empresaspúblicas,de insti-.
tuiçõesfinanceirase grandesempresasforam orrffo investimento em que
muitas poupançasforam colocadas.
Erâ garantido e todos os seis meses
pagavaum valor certo. Ora uma obrigaçãoé uma promessaque o emitente está afazer a quem a subscreve,
dando o direito a receber.juros nas
datas acordadase a devolução.do
capital no vencimento.
As promessasvalemo quevale quem
asfaze muitas não foram cumpridas.
O quemaischocouo investidorcomum
nos últimos dois anosfoi veriÍicaÍ que
asobrigaçõesvalem hoje muito menos
que o valor investido.Cotam diariamente no mercado secundário.com
mais ou menosliquidez,e, seo investidor precisardo seudinheiro rapida-,
mente, terá de vender com perdas,
em muitos casossubstanciais.
Na semanapassada,num leilão de
dívida alemã,os investidoresaplicaram o seu dinheiro motivados pelo
medo.Por cadacem eurosemprestados à Alemanhairão receberno vencimento, daqui a seismeses,99,99
euros.Osinvestidoresestãorealmente a pagaràAlemanhapara Ìhes"guardar" o dinheiro. Consideroque as
garantias,indep€ndentementeda qualidade que possamter, estãomuito
sobrevalorizadas.
4. Os fundos de investimentoapre-

"Osportuguesessãomuito conservadores." "Os investidores não gostam
de risco."'Acções,eu?Não.Sódepósitos a prazo,produtosgarantidosou
fundos."
Grandeparte dos investidores,quando aplicam o seu dinheiro, procuram
depósitosa prazo ou produtos de capital garantido.Infelizmente,os resultadosdosinvestimentosfeitosnestaúìtima dúziade anosüeram mosffar que:
1.Os depósitosapÍazo sãogarantidos parcialmenteporque houve um
movimentomundial ao nível dosgovernos em Outubro de 2008 para que acabassea corridageneralizadaaoslevantamentosda banca.Quantoà conservaçãodo capitalinvestido,o clientede
depósitosa prazo corre o risco real de
os seusrendimentosnão acompanharem a inflação e perder_assimpoder
de compra.Esteé o imposto escondido quevai erodindoo património financeiro.
2. Os produtos de capital garantido
sãocriadose vendidospor grandesinstituições financeiras para atrair os
investidoresque gostam de garantias.
Primeiro, têm maturidades longas e
os valores são garantidos apenasno.
seuvencimento.Qualquervicissitude
de curto pr€Lzoque obrigue o investidor a vender implica assumir perdas
de capital,por vezeselevadas,dependendodo momento de mercado.Estes
valores estãotambém investidosnos
mercadosfinanceiros.Segundo,são
produtosopacos,dificeis de entender
e com tantos "ses"que aliciam o investidor para um rendimentopotencial
condicionadopor tantas variáveis que
diÍïcilmenteseconjugamem slmultâneo.Têm resultadoem-rentabilidades
próximasde zero.Os bancos.queos
vendemaobseusclientessãomeros
comissionistasda banca mundial de
investimento.
3. As obrigaçõesde dívida'sobera- Comprar activos pode ser seguro
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sentam custosexcessivosem comissõesde subscrição,resgate,gestãoe
peiformance.Na maior partedoscasos,
os clientesnão fazem a menor ideia
de onde estesfundos investem,das
percentagensque investem em cada
activo e dos custos associados.por
vezestêm investimentosfora da caracterizaçãoque âpresentam.As rentabilidades são na maior parte dos casos
negativasou próximas de zero.
5. Investimentosem'acçõesque,em
muitos casos,apresentamperdas de
600/o
aT0o/o
dosvaloresinvestidos.Talvez o titulo com maior disseminação
pelos investidores,o BCP,tenha perdido nos últimos cinco anoscerca de
94%.Muitas acçõesforam vendidas
com crédito e em carteirasmonotítuIo. Foi sem dúvida uma máquina de
destruiçãode dinheiro e sobretudo
uma máquina de destruição de confïança.Hoje muitos destesinvestidores não querem ouvir falar em investimentos em acções.Restadizer que
estaactuaçãonada tevede investimento, foi especulaçãoejogo,
Segarantirmosque comprâmosbôns
activos,que geram bonsrendimentos
e estãobaratos,com tempo teremos
garantido um bom retorno.
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