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acções, por vezes comprando toda a empresa,
ern bolsa, o'fatias" de bons negócios

Einstein terá dito um dia que o juro
composto é a mais poderosa força do
universo. De Warren Buffett ouvimos
falar do efeito bola de neve, de como
uma pequena bola vai aumentando de
tamanho à medida que vai rolando,
resultando na segunda maior fortuna
do mundo. Desde 1965. com a Berkshi-
re Hathaway, Warren Buffett investe
em acções, por vezes comprando toda
uma empresa, muitas vezes compran-
do, em bolsa, fatias de bons negócios.
Buffett, nestes 46 anos, ganhou para
os seus accionistas 2O,2o/o ao ano.

Vejamos então o efeito bola de neve.
Quem tivesse em 1965 aplicado l0 mil
dólares em produtos de muito curto
prazo, teria ganho aproximadamente
a taxa média de inflação no período, ou
seja,3% ao ano. O resultado desta apli-
ca$o seria hoje de 38 950 dólares. Quem
tivesse investido em obrigações do Tesou-
ro americano de longo prazo, que no
período renderam cerca de 5,5%, obte-
ria 117 385 dólares, ou seja, consegui
ria cerca de três vezes mais. Warren
Buffett, investindo em acções, conse-
guiu compor estes retornos a uma mfiia
de 2o,2o/o ao ano. Os mesmos 10 000
dólares resultariarn em 49 228 755 dóla-
res. Exactamente. Leu bem. Quarenta
e nove milhões duzentos e ünte e oito
mil setecentos e cinquenta e cinco dóla-
res. É uma rentabilidade excepcional e
Warren Buffett é um investidor excep-
cional. Este é o efeito bola de neve. A
taxa à qual conseguimos compor os
retornos do nosso património financei-
ro. A força mais poderosa do universo.

Quarenta e seis anos é muito tempo,
sem dúvida, e 2O,2% é uma taxa excep-
cional. Contudo, alguém que entra no
mercado de trabalho com 25 anos e se
reforma aos 65 descontou para a sua
reforma cerca de 40 anos. Se durante
este período, além dos descontos que
fazpara a segurança social, fizer indi-
vidualmente o seu plano para a refor-
ma, poderá. passados 30 ou 40 anos,
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acumular uma soma muito satisfató-
ria para acomodar a subida do custo
de úda e üver com maior tranquilida-
de.

No início da década de 90, muitos
aforradores portugueses, motivados
pelos beneficios fiscais, constituíram
PPR - planos de poupança reforma.
Nos últimos 20 anos, estes PPR ganha-
ram em média 3,8% ao ano, o que, num
investimento iniciaÌ de 100 mil euros,
sem qualquer reforço adicional, teria
resultado em 210 837 euros. Sensivel-
mente no mesmo período, o Fundo de
Pensões da Holanda ganhou 7,I% ao
ano, ou seja, o mesmo investimento
teria resultado em394266 euros, qua-
se o dobro do caso português.

Este exemplo pretende tornar claro
para o leitor que tão importante como
poupar é dar üda à poupança. É essen-
cial assegurarmonos de que ela é bem
gerida é aplicdda e capitalizada a taxas
satisfatórias que incentivem os inves-
timentos a longo prazo, mas com ren-
tabilidades muito superiores àquiÌo
que tem sido oferecido pelas institui
ções financeiras através de produtos
estruturados-.complexos, seguros de
capitalizaçáo e mesmo depósitos a
prazo puros.

Um investidor com 60 anos tem uma

esperança de vida de mais 25 ou 30
anos. Se durante este período investir
todo o seu património financeiro em
depósitos a prazo ou produtos de segu-
ros de capitalizaçáo, obtém rentabili-
dades brutas de cerca de 3,5% aíÕ/o ao
ano. No passado dia 16 de Dezembro
esçreú nesta página'A longa curva da
prosperidade". Apresento aí as várias
aÌternativas de investimento em dif'e-
rentes classes de activos e concluo que
investir em empresas com negócios
excepcionais, geridos por gente hones-
ta e capaz, comprados a preços sensa-
tos, permitir-nos-á compor o retorno
dos capitais investidos a taxas de ren-
tabilidade excelentes.

Quando deveríamos estar a ensinar
aos nossosjovens universitários a inves-
tir a longo prazo e a magia do juro com-
posto, osjogos da bolsa que são orga-
nizados pelas universidades e corre-
toras estão, na realidade, a ensiná-los
a especular e a reforçar uma mentaÌi-
dade de curto prazo. Um horizonte de
investimento de três a cinco anos é
essencial para conseguir retornos satis-
fatórios.
Presidente do conselho de administação
Casa de Inaestimentos - Gestão de Patri-
mónir:s, S.A.
Escreae à sexta-feira
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