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Fundos de investimento -
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Os investidores são incentivados a não meter todos os ovos no mesmo cesto e os
fundos de investimento proporcionam umA enorme variedade de investimentos
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Na semana passada fiz aqui um sumá-
rio do aparecimento, do crescimento
e da transformação da':indústria dos
fundos de investimento". A perspecti-
va apresentada nesse artigo é apenas
do lado da oferta: os volumes extraor-
dinários em gestão e a procuru de lucros
crescentes passaram a ser os objecti-
vos das instifuições financeiros.

Navenda dos fundos de investimen-
to, a banca recorre sempre a argumen-
tos a que os investidores são sensíveis:

1. Vantagens na diversificação de
investimentos - os investidores são
incentivados a não meter todos os ovos
no mesmo cesto e os fundos de inves-
timento proporcionam uma enorme
variedade de investimentos ern diver-
sas classes de activos. De fundos mobi-
liários compostos por acções, gbriga-

ções ou contratos de futuros a fundos
sectoriais, de matérias-primas, de índi-
ces, fundos imobiliários, e até fundos
de fundos, existe uma imensidão de
variantes para todos os gostos e per-
fis inventados pela indústria financei-
ra. Infelizmente, aquilo que évendido
como uma vantagem torna-se a sua
mâior desvantagem: excesso de diver-
siÍïcação e falta de transparência. Um
fundo de acções com 300 ou rl00 empre
sas terá certamente retornos seme-
lhantes ou piores que os dos índices.
Os retornos das boas empresas são
diluídos pelas empresas medíocres e
menos boas.

Porquê este excesso de diversifìca-
ção? Õs gestores dos fundos, por res-
trições legais, interpas à própria ins-
tituição financeira e até para protege-
rem o seu emprego, enveredam por
uma diversifìcação que tende a reflec-
tir as variações dos índices de merca-
do. Se tiverem performances (ainda
que más) que reflictam o mercado, o
seu lugar está a salvo. Por outro lado,
os gestores e os seus fundos são cons-
tantemente avaliados pela performan-
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ce do trimestre, e portanto vendem
quando todos vendem e compram
quando todos compram, centrados
apenas no curto prazo.

2. Possibilidade de investir montan-
tes reduzidos - um bom princípio para
quem temvalores mais reduzidos. No
entanto, verificamos que a banca gere
patrimónios financeiros relevantes,
com uma grande dispersão por mui-
tos fundos de investimento. Uma diver-
sificação sem sentido e propósito, que
tem apenas subjacente o comissiona-
mento na venda.

3. Acesso a uma gestão "profissio-
nal" - até Junho de 2009, os bancos
aconselhavam os investidores a apli-
car o seu dinheiro em depósitos a pra-
zo: "Fique conservador e lápara Junho
fique mais agressivo." Em Junho, os
jornais noticiavam que os gestores de
fundos estavam naquela data mais
receptivos à compra de acções. O mer-
cado já tinha subido 40%. Em Agosto
de 2011, em duas semanas, o merca-
do americano recuou 20%. Nos míni-
rnos desta correcção, as grandes ges-
toras mundiais anunciavam nos canais
de teleüsão, CNBC e Bloomberg, que
estavam em dinheiro porque o futu-
ro era incerto. Desde essa altura, o
mercado americano subiu 24%.

4. Custos de transacção baixos. Este
argumento é falso na esmagadora
maioria dos casos. Os fundos de inves-

timento têm comissões de subscri-
ção, de resgate, de gestão, de perfor-
mance e custos de transacção. O comis-
sionamento é tão elevado que os retor-
nos só podem ser rnedíocres. Estas
comissões não são comunicadas com
transparência, são escondidas aos
clientes nas cotações das unidades
de participação.

John Bogle, fundador da gestora de
fundos Vanguard, resume muito bem
o melhor"caminho a seguir: "É funda-
mental que as gestoras sejam detidas
pelos gestores e que sejam indepen-
dentes dos grandes grupos financei-
ros. Só assim actuam como guardiões
dos donos do dinheiro."

Warren Buffett,diz-nos como inves-
tir com sucesso: devemos comprar
acções de empresas com negócios
excepcionais, geridos por gente capaz
e honesta, quando os seus preços estão
a desconto substancial do seu valor
justo. Assim, o investiclor diversifica
apenas o essencial e concentra os seus
investimentos eÍn dez ou l2boas empre
sas que conhece muito bem e nas quais
se sente inteiramente confiante. Este
investimento é completamente trans-
parente. Só devemos investir naquilo
que entendemos.
ftresidente do conselho de administação
Casa de Investimentos - Gestão de Pati-
mónios,S.A.
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E

.9s

3.
vÈÈ

Ernília O. Vieira

Deve-se comprar acções de eín;resas geridas Bor gente capaz


