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O medo e aganância
Quandoa conjunturaéfavorável
ou as notíciasparadeterminada
empresasão muito
positivas,é fácilo investidorcomumperdero bom sensoe seguira multidão

EmíliaO.Vieira

não somosinvestidores.Somosespeculadorese os nossosganhosfuturos
serãorefénsdasmaniasda multidão.
2. Devemoscompreendero Sr.Mercadoe os seuscomportamentos.Este
foi o nome que Benjamin Grahamdeu
àsvariaçõesde sentimentodosinvestidores.Grahampede-nosque imaginemosque somoso principal accionista de uma empresaprivada. Diariamente,um dossóciosnessenegocio,
o Sr.Mercado,vem bater-nosà porta. Umas vezesoferece-separa nos
vender a parte dele no negóciopor
um preço ridiculamente alto, outras
ofereceum preço irrisório para comprar a nossaparte.Faria negóçiocom
o Sr. Mercado apenasporque ele o
pediu?Ou dir-lhe-ia que náo estáinteressadoem transaccionara parte do
seu negócioa um preço demasiado
alto ou demasiadobaixo?
O Sr.Mercadoé mais que uma imagem ou uma metáfora.E a encarnaçãode centenasde milhõesde investidores e especuladorescujos caprichosfazem com que os preçosdiárigs
de uma acçãopareçamo eÌectrocardiograma de alguém que está a ter
um ataquecardíaco.Não somosobrigadosa negociar com estaspessoas
apenasporque elas querem que nós
o façamos.Não podemospermitir que
a nossavisão sobreuma cefta acçáo,
ou sobre o mercado em geral, seja
determinadapelo pessimismoou pelo

optimismo de milhões de estranhos.
De facto,a ânsiado Sr.Mercadopor
transaccionarconnoscoé o sinal de
que só devemosagir depoisde determinarÍhos de forma independente,
usandoo nossopróprio julgamento,
se o preço estácerto.
3. Devemosmanter sempre uma
margem de segurança.Finalmente,
preservaruma margem de segurança. Demasiadosinvestidores devotam toda a sua atençãoà probabilidade de estarem certos.Os investidores precisam também de pensar
acercada possibilidadede estarem
errados- e como minimizar as consequênciasdaí resuÌtantes.Devemos
questionar-nosconstantementesobre
quanto podemosperder se afinal estivermos errados e devemosinvestir
apenasnas oportunidadesque,a longo prazo,nos dão maiores probabilidadesde lucros que de perdas.
Devemostambém diversificar.Nunca concentrar demasiadodo nosso
capitalapenasnum investimento,por
mais confiantesque estejamosrxÌ segurança desseinvestimento.
Como diria Warren Buffett, "seja
gananciosoquandoos ouffos têm medo
e tenha medo qúando os outros são
gananciosos".
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O medo e a ganânciatêm separado
muitos investidoresdo seu dinheiro.
Quandoo mercadode acçõescai porque as notíciassãomás e a conjuntura macroeconómicadificil, os investidores vendem a qualquer preço activos de grandevaÌor.Do mesmomodo,
quando a conjuntura é favorávelou as
notíciaspara determinadaempresa
são muito positivas,é fácil o investidorcomumperdero bom sensoe seguir
a multidão.
Como devemosentão investir em
acções?
1.Não nos devemoscentrar no preço da acçãomas sim no valor do negócio subjacente.Os preçosdas acções
mudam de segundoem segundoao
Iongo da sessãode bolsa.Já o valor
do negóciomuda, quando muito, algumas vezespor ano.A curto prazo,o
preço da acçãoé afectadopor quase
tudo: se o sol brilha hoje, o que diz
um bloguista,algures,sobre a acção.
A longo prazo,o preço de uma acção
é determinado pelo dinheiro que é
gerado pelo negóciosubjacente.Sea
empresageracadavezmais dinheiro, torna-se mais valiosa e o preço
da acçãoacompanharáessasubida.
Se,peÌo contrário, o negócionão se
torna mais valioso,nadapoderámanter, a longo prazo, o preço da acção
em níveis eÌevados.
Paremosentão de olhar para o que
o preço da acçãoestáa fazer.Em vez
disso,aprendamoso mais possível
sobreo negócio.Osseusclientesmanter-se-ãofiéis se a empresaaumentar
preços?Gera mais dinheiro do que
consome?Conseguefinanciar a sua
expansãosem crédito?Osseusgestores sãoremuneradosjustamente,sem
exageros?
Secompramosum determinadoactivo somenteporque o seu preço tem
estadoa subir ou o vendemosmeramenteporqueo seupreçoestáa cair, Gomo diria Buffett, "seja ganancioso quando os outros têm medo"
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