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Destavez (não) e diferente
No mundodo investimento
tudo o que é óbvioé questionável
e nadado que é
importanteé intuitivo

EmíliaO.Vieira

tónica no investimento,é um bom
exemplo.A baseera a seguinte:
1.Setemilhõesde accionistastinham
abandonadoo mercadode acçõesdesde 1970;
2. As insütuiçõesque geriam fundos
de pensõesforam autorizadasa investir nouffos activosque não acções;
3. Os fundos de investimento,até
então com cerca de 80%investidos
em acções,estavamabaixode 50%;
4. Poucasempresasencontravam
comprador para as suasacções.
O artigo era tão negativoque,quem
pensassesó por si, diria: istojá não
pode piorar mais. A verdade é que
marcou a mudança:o início do maior
bull market da história,
'Yogf'Berra, famosojogador
de base
bol dos New Youk Yankees,também
fiôou na história por proferir frases
sem lógica "não chegaao fim enquanto não acaba","quando chegaresa
uma bifurcação,segue.a","déjà vu
outra vez"ou "na verdade.eu não disse tudo aquilo que disse"
O autordo artigo'Amorte dasacções"
não lhe fìcavaaffás. No artigo justificavao título dizendo:"...como preço
do imobiliáriô semprea subir [...]a
terra é uma garantia contra perdas"
ou "paraos investidores[...]os preços
baixosdasacçõescontinuam a ser um
desincentivoao investimento" e "seria
necessárioum bull market sustentado durante um par de anospara atriúr
uma basealargadade investidorese

restaurar a confiança",
Ora quando os preçosestãotão baixos as acçõespodem começara subir
sem a ajuda de um bull market. Da
mesmaforma, quando as acçõesestão
caras,os preçospodem ruir sobo seu
próprio peso.
A conclusãoé simples:o bognsenso
não é comum. A multidão está invariavelmente errada nos extremos do
mercado.No mundo do investimento,
tudo o que é óbvio é questionávele
tudo o que é importante é contra-intuitivo. Osinvestidoresprovam repetidamente que conseguemser menoslógicos que Yogi.
Quandoos preçossobempara níveis
estratosféricos,quer no mercado de
acçõesquer no imobiliário ou noutro,
reina o optimismo...Do mesmomodo,
quandoos preçoscaem para níveistão
baixosque as empresastransaccionam a 60%do valor de substituição
dos activossubjacentese o pessimismo estáem máximos,é comum aparecer um novo paradigma:as velhas
regrasjá não se aplicam.
O que é que, consistentemente,forneceas fundaçõespara estainsistência de que o jogo mudou para sempre?
As quatro palawas mais perigosasdo
mundo do investimento:"destavez é
diferente".
hesidentedo conselho
de administação
- GestãodePatriCasadeImtestimèntos
mónìos,S.A.
Escreveà sexta-feira

Incluo com frequêncianos meus artigos,citaçõesfamosasque resistem à
passagemdotempo exactamenteporque sãorelevantes,eloquentese cheias
de sabedoria.
De Santayana,"a história repete-see
esquecero passadoé estar condenado a repeti-lo". DeWinston Churchill,
"para quanto mais longe no passado
olhares,mais longe no futuro conseguirás ver". De Mark Twain, "a histórianão se repete,rima", De que serve
a história? No fim de contas,a história é passado.
Li por estesdias mais uma carta a
investidoresdigna de nota,destavez,
de Howard Marks. com referências
que também já aqui lembrei: 'A verdade é que a história pode ser uma
grande ajuda...no investimento e na
vida. Na quinta décadada minha carreira como investidor sinto que muita da minha capacidadede adicionar
valor tem origem na história que testemunhei e no significadoque dela
conseguiextrair."
ComoTwain disse,os eventosda história não se repetem exactamente.
Raramentese passaa mesma coisa
uma e outra vez. No mundo dos investimentos,por exemplo,a duraçãoe a
amplitude das flutuaçõesraramente
se mantêm de ciclo para ciclo. Mas,
como Twain disse,a história rima. É
aquilo a que chamo tendências ou
padrõescomportamentaisque apresentaas liçõesimportantes.
A tendênciados investidorespara
ignorar ou esqueceropassadoé notável.Assimcomo o hábito de sucumbir
parà emoção.As.pessoas
esquecem-se
ticularmente da natureza cíclica das
coisas,extrapolam até ao excessoa
partir das tendênciaspassadase ignoram a probabilidade da reversãopara
a média.
'A morte dasacções'f,
um artigo publiA
cado na "BusinessWeek" em Agosto
de 1979sinalizandouma mudançatec- As multidões estêio normalmente erradas e nos exEemos dos mercados
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