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"Compre acções como çluem
compra mercearia, em sald.os"

A frase que dá título a esta crónica é de Christopher H. Browne e foi extraída
de "O Livro do Investimento em Valor"
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O princípio central do investimento
em valor é a salvaguarda da margem
de segurança. Quanto mais baixo for
o preço de compra do activo em que
investimos, maior é a margem de segu-
rança que se consegue e, consequen-
temente, maior Será o retorno paxa o
investidor.

Nada no investimento surge de for-
ma fácil. Quando assim parece deve-
mos usar de grande cepticismo na sua
análise. A margem de segurança é con-
seguida devido a diversos fatores de
natureza negativa: a crise financeira
em què vivemos, abrandamento do
crescimento económico, problemas
com determinado sector, legislação
desfavorável, aumento dos custos de
matérias-primas em determinado sec-
tor, problemas que a empresa tem com
determinado produto ou mesmo alte-
rações na gestão. Todos estes factores
geram notícias negativas que, inde-
pendèntemente de serem comunica-
das de forma esclarecedora ou não,
geram um sentimento de pessimismo,
por vezes extremo, que depreciam os
preços dos activos.

Todos somos influenciados por notí-
cias que lemos nos jornais e vemos nas
televisões, ou pelo que ouvimos a ami-
gos e pessoas que julgamos especialis-
tas. No entanto, todos sabemos tam-
bém que a melhor altura para com-
prar aeções, uma quinta ou qualquer
outro activo, é quando estão baratas.
Contudo, quando as acções estão bara-
tas é muito fácil encontrar motivos
para não as comprar. É nestas alturas
que é muito dificil ser contrário e igno
rar o que a multidão está a fazer. É nes-
tas alturas que toda a gente vende e,
em qualquer conversa de circunstân-
cia em que o assunto possa surgir,
anuncia que já vendeu.

A experiência do passado recente da
maior parte dos investidores em Por-
tugal é de perdas muito significativas.
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Os títuÌos mais disseminados na bol-
sa portuguesa são dos que maiores
perdas acumulam. É compreensível
que os investidores estejam tão cép-
ticos e julguem que o futuro seja sem-
pre este. Esta atitude amplia ainda
mais a queda das cotações.

O investidor comum não está sozi-
nho. Este foi também o comportamen-
to dos grandes gestores de dinheiro a
nível mundial. Entre Outubro de 2008
e Junho de 2009, nos principais canais
de negocios e nas reüsta e jornais da
especialidade, com grande orgulho
aprgoavam C,ash is King; ou seja dinhei.
ro é rei. Muitos deles mantiveram esta
postura e previram a desgraça por mui-
to tempo. Não queriam desistir da sua
geniaÌidade de um dia para o outro.
Dos mínimos de Março de 2009 até -

fim de Junho, o principal índice ame-
ricano S&P500, subiu cerca de 44o/o.
Dinheiro, afinal, não era rei.

É claro que não sabemos quando o
mercado começa a subir e portanto,
não tentamos adivinhar o dia em que
deverèmos comprar. Estou aliás con-
vencida que ninguém sabe. Sabemos,
no entanto, o preço a que devemos
comprar para garantir uma margem
de segurança confortável é qu4ndo
nos vendem o valor de 1 euro por 60

cêntimos (nalguns casos os "saldos"
na bolsa são ainda maiores).

O futuro próxirno não d claro para
nós. As recuperações económicas não
se fazem de um dia para o outro e a
estrada apresentará sempre solavan-
cos. No entanto, sabemos que, a pra-
zo, os mercados acabarão por reflec-
tir o verdadeiro valor das empresas.
Sempre o fizeram no passado. Sabe-
mos também que quando as notícias
sobre a economia e as empresas forem
favoráveis o mercado já terá subido
substancialmente.

O verdadeiro investidor deve estar
preparado psicológica e financeira-
mente para, no curto prazo, ver gran-
des desvios entre valor intúnseco das
acções e preço a que estão a cotar no
mercado e aproveitar para fazer bons .
investimentos.

Uma carteira diversificada em acções
de boas empresas nacionais e estrao-
geiras que geram bons rendimentos
(nalguns casos com dividendos supe-
riores aos depósitos a prazo), compra-
das tão baratas, mantidas porum hori-
zonte de investimento adequado; pro-
porcionarão excelentes rentabilidades.
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De Março de 2009 até fim de Junho, o S&P50O subiu cerca de 44o/o


