
Foi publicado na passada segunda feira um excerto 
da carta aos acionistas da Berkshire Hathaway. Warren 
Buffett, que criou a terceira maior fortuna do mundo 
investindo em ações, mostra porque é um gigante do 
investimento; seja terra, um prédio ou ações, seguir 
os seus princípios é fundamental para ter sucesso no 
investimento. Passo a citar:

“Permitam-me contar-lhes acerca de dois pequenos 
investimentos que fiz (fora do mercado accionista) há 
muito tempo. 

Esta história começa no Nebraska. De 1973 a 1981, 
o Midwest testemunhou uma explosão nos preços dos 
terrenos agrícolas causada pela crença generalizada de 
que estava iminente uma inflação desenfreada e pelas 
políticas de concessão de crédito dos pequenos bancos 
rurais. A bolha rebentou, causando quedas superiores 
a 50% nos preços das quintas e a devastação nos 
agricultores endividados e banqueiros. No rescaldo 
dessa bolha, faliram cinco vezes mais bancos no Iowa e 
Nebraska do que na recente Grande Recessão.

Em 1986, adquiri uma quinta com 162 hectares, 
localizada a Norte de Omaha. Custou-me 280 mil 
dólares, consideravelmente menos do que um banco 

emprestou ao agricultor para a comprar alguns anos 
antes. Não fazia ideia de como gerir uma quinta. Mas 
tenho um filho que adora a agricultura e aprendi com 
ele quantas rasas de milho e feijão de soja podia a quinta 
produzir e quais seriam as despesas operacionais. Com 
estas estimativas, calculei que o retorno normalizado da 
quinta seria de cerca de 10% anuais. Pensei também que 
seria provável que a produtividade iria aumentar com o 
tempo e que os preços dos produtos agrícolas também 
aumentariam. Ambas as expectativas se cumpriram.

Não precisei de inteligência ou conhecimentos 
extraordinários para concluir que este investimento não 
tinha risco e tinha um potencial de lucro substancial. 
Aconteceriam, com certeza, colheitas más e os preços 
poderiam, por vezes, desapontar. E depois? Teríamos 
também anos excepcionais e nunca me veria obrigado 
a vender a propriedade. Hoje, 28 anos depois, a quinta 
triplicou os seus lucros e vale cinco vezes ou mais aquilo 
que eu paguei por ela. 

Em 1993, fiz outro pequeno investimento: uma 
propriedade adjacente à New York University (NYU) 
estava à venda. Mais uma vez, tinha rebentado uma 
bolha – esta envolvendo o imobiliário comercial.

Aqui a análise também foi simples. Tal como na 
quinta, a rentabilidade anual da propriedade era cerca 
de 10%. Mas o prédio estava a ser mal gerido e os seus 
rendimentos iriam aumentar quando as lojas vagas 
fossem alugadas. Ainda mais importante, o maior 
inquilino - que ocupava cerca de 20% da área disponível 
- estava a pagar rendas de 5 dólares por pé quadrado 
enquanto que os outros inquilinos pagavam uma média 

de 70 dólares. O fim deste contrato de arrendamento, 
dentro de nove anos, iria significar um aumento enorme 
nos rendimentos. A localização do prédio era excelente: 
a Universidade não saíria dali.

Juntei-me a um pequeno grupo de investidores e 
comprámos o prédio. À medida que os contratos de 
arrendamento expiravam, os rendimentos triplicaram. 
As distribuições anuais ultrapassam os 35% do nosso 
investimento inicial. A juntar a isto, o crédito inicial foi 
refinanciado em 1996 e em 1999, o que permitiu várias 
distribuições especiais que totalizaram mais de 150% do 
que investímos. 

Os rendimentos da quinta e do prédio provavelmente 
aumentarão nas próximas décadas. Embora os ganhos 
não sejam dramáticos, estes dois investimentos 
constituirão propriedades sólidas e satisfatórias para o 
resto da minha vida e, posteriormente, para os meus 
filhos e netos.

Estou a contar estas histórias para ilustrar certos 
princípios fundamentais do investimento:

1. Não precisamos de ser especialistas para conseguir 
retornos satisfatórios no investimento. Temos, 
no entanto, que reconhecer as nossas limitações e 
seguir um caminho que garanta que as coisas corram 
razoavelmente bem. Mantenha as coisas simples 
e não tente ganhar tudo de uma vez. Quando lhe 
prometerem lucros rápidos, responda com um 
rápido “não”.

2.  Concentre-se na produtividade futura do activo 
em consideração. Se não sentir conforto ao fazer 
uma estimativa “por alto” dos rendimentos futuros 
do activo, esqueça-o. Ninguém consegue avaliar 
todas as oportunidades de investimento. Mas a 
omnisciência não é necessária: só precisamos de 
compreender as ações que levamos a cabo.

3.  Se, pelo contrário, nos concentrarmos num possível 
futuro aumento de preço do ativo que estamos a 
pensar adquirir, estamos a especular. Não há nada 
de errado nisso. Eu sei, contudo, que não sou capaz 
de especular com sucesso e desconfio daqueles que 
dizem que o fazem com sucesso consistente. Metade 
dos lançadores de moedas ganham o primeiro 
lançamento; nenhum desses vencedores tem 
qualquer expetativa de lucro se continuar a jogar o 
jogo. E o facto de um ativo ter aumentado de preço 
no passado recente nunca é motivo para o comprar.

4.  Com os meus dois pequenos investimentos, 
pensei apenas no que eles iriam produzir e não me 
preocupei minimamente com as suas avaliações 
diárias. Os jogos são ganhos pelos jogadores que 
mantêm a sua atenção no campo de jogo - não por 
aqueles cujos olhos estão colados no marcador. Se 
consegue ignorar os preços das acções ao sábado e 
domingo, tente fazê-lo à semana.

5. Formar opiniões macroeconómicas ou prestar 
atenção às opiniões e previsões macroeconómicas 
de outros é uma perda de tempo. Na realidade, é 
perigoso porque pode baralhar a nossa perceção dos 
factos que são realmente importantes. 

Os meus dois investimentos foram feitos em 1986 e 
1993. O que a economia, taxas de juro ou o mercado de 
capitais poderia fazer nos anos seguintes - 1987 e 1994 
- não teve qualquer importância na minha estimativa do 
seu sucesso. Não me recordo das manchetes dos jornais 
ou do que os comentadores diziam na altura. Qualquer 
que fosse o ruído, o milho continuaria a crescer no 

Nebraska e estudantes continuariam a acorrer a Nova 
Iorque.

Há uma pequena diferença entre os meus dois 
pequenos investimentos e o investimento em acções. 
As acções fornecem uma avaliação ao minuto das suas 
posições enquanto que nunca vi uma cotação para a 
minha quinta ou o meu prédio.

Estas flutuações selvagens nos preços das ações 
deveriam ser uma enorme vantagem para os investidores 
em ações - e para alguns, de facto, é. No fim de contas, 
se um sujeito temperamental com uma quinta que 
confronta com a minha gritasse todos os dias um preço 
pelo qual me compraria a quinta ou venderia a dele 
- e esses preços tivessem variações brutais em curtos 
espaços de tempo, dependendo do seu estado mental - 
eu só poderia saír beneficiado por esse comportamento 
errático. Se o seu preço de venda fosse ridiculamente 
baixo e eu tivesse dinheiro disponível, eu poderia 
comprar-lhe a quinta. Se, pelo contrário, o preço fosse 
absurdamente alto, poderia vender-lhe a quinta ou 
ignorá-lo e continuar com a lavoura.

Os donos de ações, contudo, permitem 
frequentemente que o comportamento irracional 
dos seus vizinhos os leve a comportarem-se também 
irracionalmente. Uma vez que existe tanto ruído 
sobre os mercados, as taxas de juro, o comportamento 
do preço das ações, etc., alguns investidores estão 
convencidos que é muito importante dar ouvidos aos 
comentadores e - pior ainda, estão convencidos que, 
com base nesse ruído, têm sempre que fazer alguma 
coisa.

As mesmas pessoas que conseguem estar sossegadas 
décadas quando são donos de um apartamento ou de 
um terreno tornam-se frenéticas quando são expostas a 
uma torrente de cotações de ações e a comentadores que 
gritam: faça qualquer coisa! Para estes investidores, a 
liquidez não é um benefício, é uma maldição.

Um “flash crash” ou outra flutuação extrema do 
mercado não prejudica o verdadeiro investidor assim 
como um vizinho errático e fala barato não prejudica 
o investimento na minha quinta. Na realidade, os 
mercados em queda podem ser benéficos para o 
verdadeiro investidor se ele tiver liquidez disponível 
quando os preços dos ativos são muito inferiores ao seu 
real valor. Um clima de medo é seu amigo quando está 
a investir; um mundo eufórico é seu inimigo.

Durante a crise de  2008, nunca me ocorreu vender 
a quinta ou o prédio em Nova Iorque muito embora 
uma séria recessão estivesse a caminho. Se fosse dono 
de um negócio sólido com boas perspectivas de longo 
prazo, não seria muito inteligente da minha parte querer 
ver-me livre dele. Porque venderia então as minhas 
acções que são pequenas participações em negócios 
maravilhosos? É verdade que um ou outro poderiam ter 
resultados decepcionantes mas, vistos globalmente, os 
resultados seriam forçosamente bons. 

Quando eu e o Charlie Munger compramos ações - 
que encaramos sempre como pequenas fatias de negócios 
- a nossa análise é muito similar à que utilizamos quando 
compramos empresas inteiras. Em primeiro lugar, 
temos que decidir se conseguimos estimar os resultados 
da empresa para os próximos cinco anos ou mais. Se a 
resposta é positiva, compramos a ação (ou negócio) se ela 
estiver a transaccionar a um preço razoável relativamente 
às nossas estimativas de resultados. Se, pelo contrário, 
não formos capazes de estimar lucros futuros - o que 
habitualmente acontece - simplesmente avançamos para 
outra oportunidade. Nos 54 anos em que trabalhamos 
juntos, nunca recusámos uma compra atractiva devido 
ao ambiente macroeconómico ou político ou às opiniões 
de outras pessoas. Na realidade, esses factores nem são 
analisados quando tomamos decisões.(...)”

Ao longo de 48 anos na Berkshire, Warren Buffett e 
o seu sócio, Charlie Munger, conseguiram retornos de 
19.7% ao ano: 100 euros investidos com Warren Buffett 
em 1965 valeriam hoje 560.427 euros.

Estes são os gigantes que procuramos seguir.

mercados

Uma quinta, um prédio ou ações: 
princípios fundamentais do investimento
“Se vi mais longe, foi por estar aos ombros de gigantes”, Isaac Newton
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Mantenha as coisas simples e não tente 
ganhar tudo de uma vez. Quando lhe 
prometerem lucros rápidos, responda 
com um rápido “não”.

Formar opiniões macroeconómicas ou 
prestar atenção às opiniões e previsões 
macroeconómicas de outros é uma 
perda de tempo (…) pode baralhar 
a nossa perceção dos factos que são 
realmente importantes.


