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que não conhecemou nemse preocupamcom os fundamentais
Os investidores
do
negócionãotêm a determinação
necessáriaparafazera coisaceftana alturacerta
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no valor ajuda a fazerfacea estadisso
nância..
Imaginemos que determina que um
activo vale 80 e tem.a oportunidade
de o comprar a 60. Não esperesucesso imediato, Verificará com alguma
frequência que comprou durante um
períodode declínio nos mercadosque
poderácontinuar.Em breve,estaráa
olhar para perdaspotenciaisna sua
carteira. Agora, a acçãoque vale 80 e
foi comprada a 60, estáa cotar a 50.
O que faz?
A curva da procura diz que,à medida que o preço sobe,a quantidadepro
curadadiminui e vice'versa.É por isso
que aslojasfazemmais negóciosquando os bensque vendemestãoem saldo.Na bolsa no entanto,quandoo preço cai, os investidoresgostammenos
da açãoque compraram.Começama
duüdar da decisãoque tomaram.
Paraa maioria dosinvestidores,comprar mais acçõesa preços mais baixos, especialmentese o período de
queda dos mercadosfor extenso,é
dificil. Contudo,segostámosda acção
a 60, deveríamosgostarmais a 50...e
muito mais a 40. Isto, porém, não é
fácil. Ninguém se sente confortável
com perdase, eventualmente,o investidor começará a pensar,"será que
estou errado e o mercadoé que está
certo?"O perigp é ampliado quando

começâma pensar,"estáa cair tanto,
é meìhor sair antesque chegueazero'.
Esteé o raciocinio que grassano fundo dos mercadose que causavendas
desesperadas.
Os investidoresque não conhecem
ou nem se preocupamcom os fundamentáis do negócionão têm a determinaçãonecessáriapara fazera coisa
certa na altura certa.Com um mercado em queda livre, não têm a confiança de manter ou comprar mais acções
a preçosreduzidos.Infelizmente, o
investimentoé um concursode popularidade e a coisamais perigosaé comprar aÌgono pico da popularidade.Nesseponto,todososfactose opiniõesfavo
ráveis estão descontadosno preço e
não existemnovoscompradores.
No curto prazo,a psicologiadosinvestidores (tema que tratamoscom mais
profundidade na revista "Exame" de
Junho) podefazer com que uma acção
cotea qualquer preço,independentemente dosseusfundamentosecorìómicos.Comhorizontede investimentoade
quado,uma carteirade l0 a 15excelentesacçõescompradas
adescontodo seu
valorserá um investimentoexcepcional a médioe Ìongoprazo.
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A regra mais antiga do investimento é
a mais simples:"Cornprebarato e venda caro." Isto é óbüo. O que significa
rcalment€estâregra?Significaquedeve
mos comprar a um preço baixo e vendê{o a um preçq alto. Mas o que é urn
preçd baixo ou alto?
Devemosencontrarum padrãoobjectivo para determinaro preço"baixo"e
"alto" e essepadrãoé o valor intrínseco
do activo.Assim o significadode "compre barato evenda caro" torna-seclaro:
compre a um preço abaixodo valor
intrÍnsecoe vendaa um preçomais alto.
Parafazer isto, temosde ter uma boa
esümativado valor inffínseco.Esteé o
ponto de partida indispensável.
No investimentoem valor,o objectivo é comprar o que é born e barato. Os
investidoresemvalor analisamosdados
financeiros das empresas,tais como
lucros, cash flows, diüdendos e activos e põem especialênfaseem comprar barato com basenestesindicade
res. O facto do investimento em valor
produzir bonsresultadosde forma consistente,não significaque é fácil. Primeiro, dependede uma estimativacsrrecta do valor da empresa.Semisso,
qualquer esperançade sucessoconsistente é apenasisso:esperançaSepagamos demais,precisaremosde uma
melhoria surpreendenteno valor, de
um mercado forte ou de um comprador menos exigente para nos salvar.
Segundo,é necessárioo temperamento àdequado.
É exffemamentedificil, como investidores,fazer semprea coisamais certa"
É, no entanto, impossíveÌfazer consistentemente a coisacerta exactamente
na altura certa. O mais que os investidores em valor podem esperar é estar
{
certos acerca do valor de um activo e
comprá-lo quando está disponível por
o
.s
inenosdo que essevalor.Masfazer isso
hoje não sigrrificaque começaremosa
ganhar dirtheiro amanhã.A convicção Lojas Íazem mais negócios quando os bens que vendem est€ioem saldo
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