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INTRODUÇÃO
O Investidor Prudente é, por natureza, um investidor defensivo. A sua
principal preocupação é a protecção da poupança, que o trabalho, as
heranças e os empreendimentos ajudaram a formar; é a velhice e a
falência do sistema público previdenciário; é a perda do poder de
compra resultante da inflação (que é um imposto mascarado):

As regras que podem orientar a sua política de investimento são

medida, também podem ser prudentes. É dessa política de
investimento que este manual se propõe a tratar, advertindo os
investidores das práticas especulativas que delapidaram as finanças
dos mais desavisados.
As características de uma carteira de investimento são, em geral,
determinadas pelas características dos seus proprietários. De um
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úteis aos investidores profissionais e agressivos. Estes, em certa
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lado temos os pequenos accionistas, aos quais este manual é
dedicado, e do outro temos os grandes investidores, como os fundos
de investimento, os bancos, entre outros, que lidam com desafios
que não estão ao alcance daqueles. Mas tanto uns como outros
sofrem de vieses comportamentais - a história dos mercados
financeiros mostra-nos que as perdas assombrosas surgiram quando
os compradores se esqueceram de perguntar o preço. Por isso é que
o lema do Investidor Prudente é:
Procurar

BOAS

EMPRESAS,

que

produzam

BONS

RENDIMENTOS, cotadas a BONS PREÇOS.
E qual o caminho a percorrer?
É simples: seguir o exemplo dos melhores investidores de todos os
tempos - desde Benjamin Graham a Warren Buffett (e mais além) e as suas filosofias de investimento. Investir é arriscado; colocar o
dinheiro no banco ou debaixo do colchão é ainda pior; mas estou
convencido de que aqueles que tomam parte desta cultura de

é uma ciência, mas uma arte ou técnica que depende de uma atitude
racional e de um temperamento adequado (mais do que um elevado
Q.I.).
Prossigamos com a análise da política de investimento defensiva,
não sem antes tratar dos conceitos fundamentais da cultura e
mentalidade de investimento a longo prazo.
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investimento não terão, no longo prazo, resultados ruins. Investir não
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INVESTIMENTO versus
ESPECULAÇÃO
Há quem considere que tudo na Bolsa é especulação, que tudo isto
não passa de um casino. Há também quem considere que especular
é investir. Mas afinal, o que distingue esses dois termos? Os autores
clássicos defendem a necessidade, já muito esquecida, desta
distinção:
• Investimento: é uma operação que, após análise profunda,
promove a segurança do capital investido e um retorno
adequado, dentro de uma mentalidade de longo prazo. O seu
foco principal é a realidade da empresa (o histórico do balanço
da companhia, os resultados, a governança corporativa, os
negócios, etc.), não o comportamento das cotações.
• Especulação: é uma operação que não atende àquelas
condições do conceito anterior. Aqui, o elemento principal é as

(não raras vezes) a história e a realidade da empresa.
Assim, devemos ter presente a hierarquia dos objectivos do
investimento:
1. Preservação do capital investido
2. Retorno adequado
3. Crescimento
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expectativas futuras, não os factos ocorridos, desconsiderando
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Preservação do
Capital Investido
Retorno Adequado

Crescimento

É necessário reconhecer que os conceitos são gerais e abstractos e
que a realidade é particular e concreta. Logo, a passagem desses
dois conceitos (investimento/especulação) para o plano da realidade
traz sempre muitas tensões e dificuldades; há elementos
especulativos no investimento e elementos factuais na especulação.
No entanto, o investidor de longo prazo deverá não perder de vista o
critério distintivo – “factos” versus “expectativas” – e a hierarquia dos
objectivos principais do investidor.

(enquanto o indivíduo estiver a ganhar dinheiro). Não há problema
em testar a sua sorte na especulação, desde que saiba o que está a
fazer. Se possível, separe uma parte - quanto menor, melhor - do seu
capital para esse propósito, nunca misturando essas operações com
os investimentos.
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A especulação é sempre fascinante e pode ser muito divertida

6

ACÇÕES E OBRIGAÇÕES
ACÇÕES

Uma acção é um título que representa a propriedade de uma
empresa. O investidor em acções é como um pequeno dono. Pelo
menos, é assim que o Investidor Prudente as deve considerar, não
como os especuladores, que as vêem como papéis a serem
negociados (ou cotações com luzes e gráficos a piscar num ecrã). Ou
seja, por detrás de uma acção está uma empresa, um negócio. As
acções (stocks) são o melhor veículo de investimento que existe a
longo prazo. Mesmo passando por crises, recessões, guerras e
depressões económicas, ao longo dos últimos 200 anos, as acções
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conseguiram bater (de longe) as outras classes de activos:
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(Retorno Total: Acções, Obrigações, Ouro e Dólar)

OBRIGAÇÕES

obrigações (bonds/bills) - que são títulos de dívida - e outros (como
o ouro e a prata). Por isso, o Investidor Prudente também os deve
considerar. Se ganhasse um grande prémio numa lotaria, preferia
colocar o dinheiro num banco (que pode falir) ou emprestar dinheiro
à Alemanha, à Suíça, aos EUA e até às melhores empresas do
mundo? A resposta parece óbvia. É verdade que os Estados e as
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Há períodos especulativos que favorecem o investimento em
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empresas também podem falir, mas a análise do risco deve
considerar sempre as alternativas – pode, por exemplo, comprar uma
barra de ouro e enterrá-la no seu quintal pelos próximos 5000 anos.

SMALL CAPS OU LARGE VALUE CAPS?

Historicamente, as small caps (empresas de baixa capitalização) e
as large value caps (empresas de grande capitalização baratas)
superaram a rentabilidade do mercado geral de acções (S&P500),
mas as empresas de grande capitalização baratas são menos
arriscadas e menos voláteis, sendo por isso mais adequadas ao
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Investidor Prudente:
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(De cima para baixo: Small Caps, Large Value Caps, S&P 500, Obrigações e Inflação)

O TRIUNFO DOS OPTIMISTAS

produzida pela economia, mesmo passando por guerras e períodos
de grande incerteza, tornaram-se vencedores. Os optimistas
triunfaram!
Elroy Dimson, professor da London Business School, juntamente
com Paul Marsh e Mike Staunton, apresentaram, na obra “O Triunfo
dos Optimistas”, uma análise rigorosa dos retornos do investimento
em acções, obrigações, notas do Tesouro, câmbios, inflação, etc., em
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Aqueles que, ao longo dos anos, confiaram na geração de riqueza
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dezasseis países, desde o fim do séc. XIX até ao início do séc. XXI.
Não há dúvidas! As acções são a classe de activos que melhor
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remunera o investidor no longo prazo:
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OURO E PRATA
Desde sempre, em todo o mundo, o ouro foi usado como reserva de
valor. Já as nossas avós o compravam. Apesar de não ser um activo
produtivo (como as acções, os terrenos agrícolas, os imóveis, etc.), o
ouro sempre funcionou muito bem como meio de preservação da
poupança. Nos últimos milénios, várias moedas com estatuto de

Além disso, é uma excelente protecção durante os crashes bolsistas,
ainda que no imediato o seu preço possa cair ou oscilar. Veja-se o
que aconteceu na Bolsa americana em 1929, no início da Great
Depression. Enquanto o mercado de acções colapsou 89%, as
empresas do sector mineiro (principalmente de ouro e prata)
valorizaram mais de 1000%:
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reserva faliram, mas o ouro manteve sempre a sua função:
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O Ouro e a Prata são um seguro, uma protecção contra os períodos
de crise. Muitos recomendam uma alocação de 5-10% da carteira de
investimento em ouro (ou prata, platina, etc.), outros não se
importam de ter ainda mais.
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Como dizia o banqueiro americano J. P. Morgan:
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ALOCAÇÃO E
DIVERSIFICAÇÃO
Quando os mercados sobem, todos ganham. E é nessa altura que os
maiores erros são cometidos, principalmente por aqueles que nunca
passaram por um bear market (isto é, um mercado de queda, onde o
Sr. Mercado está pessimista e deprimido) e por aqueles que
acreditam que as árvores crescem até ao céu. O Investidor Prudente
deve preparar-se para essa possibilidade (bear market), tanto
financeira como psicologicamente. Mas, o que significa isso em
termos concretos? Como pode o Investidor Prudente preparar-se?

I - ALOCAÇÃO:

Benjamin Graham (1894-1976), o pai da análise de investimentos,
recomendava as todos os investidores uma divisão das poupanças repartindo o capital por (1) obrigações e (2) acções, numa proporção,
um pouco arbitrária, nunca inferior a 25% ou superior a 75% para
ambos os activos, sendo necessário restaurar, periodicamente, o
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DE VINTE E CINCO A SETENTA E CINCO POR CENTO
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equilíbrio da carteira quando a evolução do mercado o tivesse
alterado em cerca de 5%:
«Como política alternativa, ele [o investidor] deveria escolher
reduzir a sua componente de acções ordinárias para 25% "se
sentisse que o mercado estava muito perigoso" e, ao contrário,
aumentá-lo para o máximo de 75%, se sentisse que um
declínio nos preços das acções as tornara cada vez mais
atraentes.»
No entanto, Graham também considerava ser difícil identificar os
períodos em que essas proporções da carteira deveriam ocorrer,
além de psicologicamente serem difíceis de aplicar, uma vez que isso
contraria a própria natureza humana, a qual produz os tais excessos
de mercado para cima e para baixo. O Investidor Prudente pode
considerar uma proporção de 50% em acções e 50% em caixa (seja
obrigações de curto prazo, depósitos de curto prazo, etc.):
«Somos então levados a propor, à maioria dos nossos leitores,

de uma divisão meio a meio (…) estamos convencidos de que a
nossa versão 50%-50% dessa abordagem faz sentido para o
investidor

defensivo.

É

extremamente

simples;

inquestionavelmente visa o objectivo certo; oferece ao seu
seguidor a sensação de estar, pelo menos, a fazer alguns
movimentos em resposta às oscilações do mercado; e, mais

MANUAL DO INVESTIDOR PRUDENTE EM AÇÕES

o que pode parecer uma fórmula exageradamente simplificada
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importante de tudo, evita que ele seja atraído cada vez mais
fortemente pelas acções ordinárias à medida que o mercado
sobe até alturas cada vez mais perigosas (…) é, sem dúvida, o
"programa para todas as circunstâncias" mais simples que se
pode criar, embora possa não ser o melhor em termos de
resultados atingidos»
No capítulo 8 do livro “Intelligent Investor”, Graham tece
considerações acerca do motivo:
«É por razões de natureza humana, muito mais do que pelo
cálculo de ganhos ou prejuízos financeiros, que somos a favor
de algum tipo de método automático para variar as proporções
entre títulos [ou seja, obrigações, depósitos, certificados, etc.] e
acções, na carteira do investidor.»
E continua:
«À medida que o mercado avança, ele vende acções, aplicando

procedimento.»
Porém, Graham deixa uma ampla margem de manobra entre o
mínimo de 25% e o máximo de 75% em acções, permitindo àqueles
investidores que têm fortes convicções acerca dos níveis de mercado
gerir a posição em carteira.
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a receita em títulos; à medida que desce, ele inverte o

16

E CEM POR CENTO?

Mas, porque não 100% em acções? Se o Investidor Prudente
separou dinheiro suficiente para sustentar a sua família, se a
quantidade investida for pequena relativamente ao valor a investir
durante os próximos anos, se sobreviveu ao último bear market ou
se está mesmo convicto disso (por qualquer motivo racionalmente
válido), não vejo problema algum. No entanto, pense bem! Qualquer
um que tenha entrado em pânico durante o último crash vai entrar
em pânico no próximo e lamentará não ter construído uma almofada
financeira. Além disso, em mercados onde o nível de preços pode ser
considerado normal, também há acções caras. O Investidor Prudente
deve ter o cuidado de investir com uma margem de segurança
suficiente, não pagando um preço excessivo pela empresa.

As condições de mercado também podem determinar a percentagem
a alocar. Para isso, há técnicas e indicadores que permitem perceber
se o mercado está “caro” ou “barato”, tal como o rácio “Shiller PE”
(ou CAPE - Cyclically Adjusted Price-to-Earnings Ratio) ou o “Buffett
Indicator”:
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CONDIÇÕES DE MERCADO
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• Shiller PE do SP500:
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• Buffett Indicator:
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É importante salientar que estes indicadores não servem para fazer
market timing (adivinhar o mercado, prática não recomendável).
Como o nome sugere, eles indicam, não prevêem, e o seu uso pode
ser questionável em determinadas condições de mercado, Por
exemplo, na década de 90, as acções japonesas chegaram a atingir
um Shiller PE de 100x:

Graham propõe uma alocação de 50%-50% (rebalanceada
regularmente) entre acções e obrigações, mas o Investidor Prudente
pode considerar outras proporções. Depois de constituir uma reserva
de emergência (dinheiro para 6-12 meses sem trabalho, por
exemplo), é necessário distribuir (alocar) o dinheiro das poupanças
pelos activos, ou seja, é necessário constituir o portefólio - a carteira

MANUAL DO INVESTIDOR PRUDENTE EM AÇÕES

RESUMINDO:

19

de investimento (uma parte em acções e outra em obrigações, ou
talvez em depósitos, certificados de aforro, certificados do tesouro,
imóveis, ouro, prata, ETF’s, etc.).

CARTEIRA DE INVESTIMENTO
Acções

Obrigações

Depósitos

Ouro

10%

20%

40%

30%

Estas percentagens podem variar em função da situação pessoal do
investidor. A circunstância pessoal de uma viúva de meia-idade não
é, certamente, a mesma de um empresário abastado ou de um jovem
de 20 anos em início de carreira (que pode arriscar tudo o que tem

Seguindo esta receita, com uma mentalidade de longo prazo (e
condição psicológica para suportar quedas de 50%), rebalanceando
regularmente o peso dos activos, dificilmente perderá dinheiro,
embora saibamos que a rentabilidade passada não é garantia de
rentabilidade futura.
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sem pôr em causa a sua reforma).
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II - DIVERSIFICAÇÃO:

É verdade que as fortunas verdadeiramente grandes oriundas da
compra de acções ordinárias foram feitas por aqueles que assumiram
compromissos substanciais no período inicial da história da
companhia, na qual depositaram uma grande confiança, mantendo
as suas participações por longos anos, enquanto as acções
aumentavam tenazmente de valor.
No entanto, as grandes fortunas obtidas pelo investimento
concentrado numa única companhia são quase sempre construídas
por pessoas que têm uma relação íntima com a empresa (através de
emprego, conexão familiar, etc.). Um investidor sem tal contacto
pessoal íntimo precisará constantemente de justificar a aplicação de
uma grande proporção dos seus recursos numa única acção. Cada

e pressões internas e externas podem forçá-lo a realizar o que
parece ser um lucro bom, mas bem menor que a bonança final.
Benjamin Graham recomendava ao investidor defensivo:
• entre 10 a 30 acções diferentes.
(Nota: em relação às net-nets ou “pontas de charuto” Benjamin
Graham recomendava mais de 30 [ele costumava ter 100] pois eram
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declínio, por mais temporário que seja, acentuará a sua preocupação;
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empresas pequenas, obscuras, perigosas, em risco de falência; a
abordagem ao investimento em acções “deep value” não serve aos
investidores defensivos e exigiria uma explicação aprofundada, da
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qual este pequeno manual não se propõe a tratar)

22

O INVESTIDOR E AS
FLUTUAÇÕES DE MERCADO
TIMING versus PRICING

Todo o investidor que possua acções deve estar preparado para ver
o valor delas oscilar ao longo dos anos, mesmo que tenham
classificação de risco baixa. Muito embora a segurança do capital
investido e dos dividendos possa ser inquestionável, o preço de
mercado de uma acção de longo prazo pode variar amplamente em
resposta às mudanças nas taxas de juro, inflação, etc. Perante a
volatilidade das cotações, ele pode tomar duas atitudes possíveis –
antecipar o mercado (timing) ou precificá-lo (pricing):
1. Timing: é o esforço por antecipar os movimentos do mercado,
comprando ou mantendo um investimento quando a tendência
de mercado for considerada ascendente e vendendo ou

(principalmente logo no início). Estou convencido de que se o
investidor tentar prever o mercado, acabará agindo como um
especulador e colherá os resultados financeiros de um
especulador. Como Investidor Prudente, isto é algo que
procuro exorcizar.
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abstendo-se de comprar nas tendências descendentes
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2. Pricing: é o esforço por avaliar o preço de mercado, (1)
comprando acções quando elas estão cotadas abaixo do seu
valor justo e vendendo quando sobem acima de tal valor ou
simplesmente (2) não pagando um valor alto demais pelas
acções. O Investidor Prudente poderá obter resultados
satisfatórios pela precificação dos dois tipos.

SR. MERCADO

Em resultado das suas práticas comerciais, ou talvez por convicção
profunda, os corretores de acções e os serviços de investimento
parecem incentivar bastante a prática do market timing, dedicando
muita atenção às previsões do mercado. Em vez de prever, o
Investidor Prudente deve aproveitar as oscilações do mercado. Essa
é uma das vantagens que o «proprietário de acções negociadas em

dias o Sr. Mercado (maníaco-depressivo) lhe bate à porta a dizer
quanto valem as acções, oferecendo-lhe uma oportunidade para
comprar a bons preços e para vender quando as cotações sobem
demais. Fora isso, a melhor atitude seria o investidor esquecer o
mercado e prestar atenção aos negócios e aos resultados
operacionais das companhias. Se o investidor se deixa influenciar
pelos humores do Sr. Mercado e pelas suas solicitações diárias,
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Bolsa» tem sobre o «proprietário de um negócio privado» - todos os
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preocupando-se sem razão com as quedas de mercado (muitas vezes
injustificadas), transforma a sua vantagem numa desvantagem.
Melhor seria para esse investidor que as suas acções não fossem
cotadas em Bolsa, pois seria poupado da angústia causada pelos
erros de avaliação dos outros investidores.

ATITUDE EM RELAÇÃO AO MERCADO

Aqui reside a distinção mais realista entre o investidor e o
especulador: a sua atitude em relação aos movimentos do
mercado. O principal interesse do especulador está em antecipar as
oscilações do mercado e lucrar com elas. O principal interesse do
investidor é adquirir e manter papéis apropriados a preços
apropriados com base na realidade actual da empresa. O Investidor
Prudente pode até perspectivar novas realidades, novos patamares

pagando um preço demasiado alto por essas acções. Peter Lynch,
Benjamin Graham e Warren Buffett, por exemplo, aceitavam a
possibilidade de investir em acções de crescimento (growth stocks),
mas os seus modelos de precificação impediam-nos de pagar um
preço demasiado alto pelas acções em relação aos seus lucros
realizados (não fantasiados).
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de vendas e lucros, mas procurará manter os pés na terra, não
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ESPERAR PELAS QUEDAS DE
MERCADO?

Não é certo que o investidor típico deveria, em geral, se abster de
comprar até que níveis baixos de mercado aparecessem, pois isso
poderia envolver uma longa espera e um alto custo de
oportunidade. Grosso modo, pode ser melhor para ele comprar boas
empresas a preços justos sempre que tiver dinheiro para colocar em
acções. Mas claro, o ideal é comprá-las com desconto.

RESUMINDO:

O investidor que tenha uma carteira de acções saudáveis deveria
estar preparado para ver os seus preços oscilar, sem se preocupar

subidas, mas com o negócio da empresa. Ele deveria sempre
lembrar-se que as cotações do mercado estão lá para sua
conveniência, tanto para tirar partido delas quanto para ignorá-las, e
nunca deveria comprar uma acção simplesmente porque subiu de
preço ou vendê-la porque caiu.
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com as quedas do mercado, nem tampouco se entusiasmar com as
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QUE TIPO DE ACÇÕES
COMPRAR?
SEIS CATEGORIAS

O investidor Peter Lynch identificou, com maestria, o ADN das
empresas em Bolsa, enquadrando-as em 6 categorias:
1. Slow Growers: grandes companhias de crescimento lento.
2. Stalwarts: grandes empresas confiáveis, com fundamentais
sólidos, muito resistentes às incertezas económicas, e que
apresentam algum crescimento.
3. Fast Growers: empresas de crescimento rápido, as mais
queridas de Peter Lynch (principalmente as “tenbaggers”,
termo que se refere às acções que decuplicaram).

ciclos de baixa e vendidas nos ciclos de alta.
5. Turnarounds: empresas em recuperação, que tanto podem
falir (ou depreciar) como recuperar estrondosamente.
6. Asset Plays: empresas com activos ocultos, não raras vezes
desprezadas pelo mercado.
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4. Cyclicals: empresas cíclicas, que devem ser compradas nos
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Considero que as turnarounds e as asset plays não são adequadas
ao temperamento do investidor defensivo, principalmente do
amador. Nas cíclicas e nas empresas de crescimento rápido,
depende; se tiverem um tamanho e preço adequados, além de lucros
estáveis, talvez. As slow growers desvalorizadas e as stalwarts são
o campo preferencial do Investidor Prudente.

INVESTIDOR AGRESSIVO
(EMPREENDEDOR)

Segundo Benjamin Graham, há três campos recomendados para o
investidor agressivo (que não é amador, nem defensivo, mas
profissional e especialista), que ele chama de

"investidor

empreendedor":
«Obter resultados de investimento acima da média no longo

dois méritos: (1) ela deve passar por testes objectivos ou
racionais de coerência interna; e (2) ela deve ser diferente da
política

seguida

pela

maioria

dos

investidores

ou

especuladores. A nossa experiência e estudo nos levam a
recomendar três abordagens de investimento que atendem a
esses critérios. Elas diferem bastante uma da outra e cada uma
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prazo exige uma política de escolha ou operação que possua
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pode

exigir

um

tipo

diferente

de

conhecimento

e

temperamento da parte daqueles que a experimentam.»
São elas:
• Companhias grandes relativamente pouco populares
• Acções subvalorizadas (net-nets ou “pontas de charuto”;
acções deep value)
• Situações especiais ou workouts (recuperações)
Estes tipos de investimento são muito interessantes, mas (talvez)
inapropriados ao temperamento dos investidores prudentes. Como
tal, não os irei abordar neste manual.

INVESTIDOR PRUDENTE (DEFENSIVO)

A escolha de acções para uma carteira de investimentos deve
considerar (1) os aspectos qualitativos do negócio em si e (2) vários

investidores, desde Benjamin Graham a Warren Buffett (e mais
além), eu diria que há algumas regras (um pouco arbitrárias) que
podem ser seguidas na escolha das empresas para investir, embora
haja sempre alguma flexibilidade (não são regras taxativas ou
princípios):
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critérios quantitativos. Olhando para o exemplo dos grandes
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1. Tamanho adequado: excluir as companhias pequenas que
podem estar sujeitas a vicissitudes acima do normal. As
empresas com uma capitalização bolsista acima de $10 B têm,
assim me parece, um tamanho adequado; tal como a maioria
das companhias do índice S&P 500, por exemplo.
2. Uma condição financeira suficientemente forte: ter pouca
dívida ou rácios de capital adequados, no caso das companhias
financeiras. Os valores a considerar variam muito de caso para
caso e de sector para sector. Normalmente, quando as dívidas
líquidas superam três vezes os lucros operacionais médios ou
quando o pagamento de juros supera 15% dos resultados
operacionais médios é necessário acompanhar a empresa com
atenção.
3. Nenhum prejuízo operacional nos últimos dez anos. E, se
possível, algum crescimento nos lucros.
4. Um retorno sobre o capital elevado: por exemplo, um retorno
médio sobre o capital próprio (ROE) acima de 15%, nos últimos

efeito das recompras de acções próprias, considerar o ROIC e
o ROA; evitar empresas com altos custos de capital.
5. Distribuição de dividendos: pagamentos ininterruptos de
dividendos durante os últimos vinte anos, pelo menos, e (se
possível) crescentes.
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10 anos; nos casos em que o capital próprio é negativo por
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6. Net Payout Yield elevado: empresas boas que distribuam mais
de 6% somados, em forma de dividendos, recompras de acções
próprias, juros sobre capital próprio, bonificações, etc., são
possíveis candidatas. Quem não gostaria de ter apanhado a
Apple quando estava com um net payout yield de 6%?
7. Margem de segurança: não pagar um preço excessivo em
relação aos lucros médios; um price-to-earnings (PER) de 15x
pode ser elevado ou baixo, dependendo do crescimento da
empresa, e o lucro líquido pode estar impactado por factores
extraordinários, necessitando de ajustamentos. Analisar o
comportamento histórico dos rácios de valorização bolsista,
compreendendo os factores que os podem distorcer. Ter muito
cuidado quando as taxas das obrigações de longo prazo da
companhia ou das empresas de rating AAA superam o seu
earning

yield

(inverso

do

PER).

Benjamin

Graham

recomendava uma margem de segurança de 50% sobre a taxa
das obrigações: por exemplo, se as obrigações rendem 2%, o

8. Vantagens competitivas duradouras e gestores honestos:
procurar empresas bem geridas que tenham vantagens
competitivas sobre as concorrentes; identificar o “moat” (como
o fosso de água à volta dos castelos que os protege dos
inimigos), que pode ser um produto, uma patente, uma licença,
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investidor não deveria pagar um earning yield inferior a 3%.
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economias de escala, fidelização de clientes, marcas, altos
replacement costs, etc.

Um registo longo, sustentável e ininterrupto de dividendos
distribuídos é, talvez, o indicador mais simples e persuasivo da alta
qualidade de uma acção. Os professores Doron Nissim e Amir Ziv, da
Columbia Business School, revelaram que as companhias que
elevam os seus dividendos têm maiores retornos:

profitability for at least four years after the dividend change.»
(The Journal of Finance)
Na verdade, o investidor defensivo pode ter razão em restringir as
suas compras às empresas que normalmente distribuem bons
dividendos (longos, sustentáveis, ininterruptos e crescentes),
principalmente nas quedas de mercado, quando os yields atingem
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«(…) dividend increases are associated with [higher] future
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valores historicamente altos (cada empresa tem o seu perfil: em
algumas, o dividend yield de 3,9% é considerado baixo, noutras –
como a Procter & Gamble – é considerado alto):

Resistir às conversas dos vendedores que oferecem novas acções
ordinárias durante os mercados de alta é uma das competências
elementares que os investidores prudentes devem ter. Nas ofertas
públicas iniciais (IPO - initial public offering) – que é um tipo de oferta
pública de venda (OPV) – as acções de uma empresa são vendidas
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OFERTAS PÚBLICAS INICIAIS (OPI’s)
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ao público em geral pela primeira vez. Todos os investidores devem
ser cautelosos em relação a esses novos lançamentos. Há duas
razões para essa advertência:
1. Os novos lançamentos são objecto de esforços de venda
excepcionais (a “noiva” é impecavelmente vestida para o
“casamento”

pelos

bancos

de

investimento,

pela

Administração, pelos jornais, etc.).
2. Os novos lançamentos ocorrem, normalmente, em condições
de mercado favoráveis (o que é bom para o vendedor e mau
para o comprador).
É sabido que, historicamente, os preços altos do mercado potenciam

… e que, normalmente, não trazem bons resultados:
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o número de IPO’s…

34

Mesmo que uma ou outra empresa possa passar por testes severos
de qualidade e valor, provavelmente não será prudente o investidor
envolver-se nesse tipo de negócio. Claro… o vendedor citará muitos
exemplos de acções que tiveram subidas de preço impressionantes,
incluindo aquelas que ascenderam de forma espectacular no próprio
dia do lançamento. Porém, tudo isso faz parte da atmosfera
especulativa. Mas algumas dessas acções podem vir a ser excelentes
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compras, anos mais tarde, quando ninguém as quiser.
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QUANDO COMPRAR E
VENDER UMA ACÇÃO?
QUANDO COMPRAR?

Se o investidor conseguiu poupar dinheiro, após constituir uma
reserva de emergência, pode começar a aplicar uma parte em acções.
Antes deverá ter a perfeita noção do valor a alocar em cada empresa
e no conjunto total da carteira – isto é algo subjectivo (deve partir da
sua circunstância pessoal; pode considerar o modelo de Graham de
50%-50%). Esperar por um bear market pode não ser a melhor
atitude a tomar; pode implicar um enorme custo de oportunidade. O
ideal é comprar a melhor acção do momento, que tenha:
• um tamanho adequado
• uma condição financeira saudável
• um histórico longo de distribuição de dividendos e lucros

• margem de segurança
• vantagens competitivas duradouras
Investidores que comecem com uma grande quantidade de dinheiro
poderão realizar as compras ao longo dos primeiros anos, obtendo
um custo médio (preço médio), principalmente se o mercado estiver
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• retornos sobre o capital elevados

36

muito alto. Se, entretanto, o mercado cair, pode aproveitar para
comprar o máximo definido inicialmente.

QUANDO VENDER?

A situação aqui é mais complicada!
A maioria dos grandes investidores procura comprar uma lista
diversificada de acções a bons preços (abaixo ou próximo do valor
intrínseco) e vender quando surgem oportunidades melhores,
quando as acções se tornam caras, quando necessitam de dinheiro
para aumentar o caixa (seja em forma de investimento em
obrigações, depósitos, ouro, etc.), quando os fundamentais da
empresa se deterioram, quando desconfiam dos gestores, quando
ocorrem mudanças na estrutura de capital da empresa (por exemplo,
no caso de fusões, grandes aquisições, spin-offs, etc.), quando as

tornam insustentáveis pela queda do lucro, etc.
Warren Buffett arrependeu-se de não ter vendido a Coca-Cola em
1998, quando o preço da acção se tornou altamente especulativo
(com PERs de 80x, 90x, 100x):
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empresas deixam de distribuir dividendos, quando os dividendos se
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Mas há outros investidores que preferem uma abordagem buy and
hold, ou seja, nunca vendem. Estes investidores assumem
estritamente o papel de “sócios da empresa” ou “pequenos donos”,
como se fossem os controladores da companhia.
Tal é o caso de Luiz Barsi, o maior investidor “pessoa física” da Bolsa
brasileira, que tem duas carteiras – uma de “oportunidades” (compra

hold, que ele chama de “carteira previdenciária” (a maior fatia do
bolo; é a carteira mais antiga do investidor), que contém acções (boas
pagadoras de dividendos) que ele muito raramente vende. Quando
as empresas da carteira previdenciária deixam de ser boas
oportunidades, ele abandona-as. Tal foi o caso da Eternit, que ficou
abandonada na carteira dele durante alguns anos. Mas enquanto
sofria de morte lenta, a acção da empresa ressuscitou, subindo mais
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barato e vende caro; é uma carteira mais recente) e outra buy and
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de 1000%, e ele aproveitou para vender uma parte (sim… mesmo
assim não a vendeu toda):

Claro que, quando Luiz Barsi investe numa empresa, visita as suas
instalações, fala com os gestores e assume a posição de “pequeno
dono da empresa”, pensando em mantê-la para sempre, só a
vendendo em casos muito excepcionais. Tal atitude vai contra o
consenso generalizado dos participantes do mercado. Sobre isto, há

Luiz Barsi andou quase 10 anos a comprar a Unipar a R$2-R$5
enquanto levava com comentários negativos de todos os colegas e
amigos, queixas de clientes todas as semanas, mil e uma macumbas,
etc. Mas manteve-se firme! Vejam o que aconteceu a seguir:
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um caso curioso:
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A acção subiu mais de 4.000%!
Há ainda outro caso de buy and hold de que gostaria de falar – o
chamado The Coffee-Can Portfolio. Este é um caso extremo!
Tudo começou com Robert Kirby, gestor de portfólios na Capital
Group, uma das maiores empresas de gestão de investimentos do
mundo. Ele escreveu sobre o coffee-can portfolio em 1984, no

“O conceito do coffee-can portfolio remonta ao Velho Oeste,
quando as pessoas colocavam os seus bens mais valiosos
numa lata de café e os guardavam debaixo do colchão. (…)
O sucesso do programa dependia inteiramente da sabedoria e
visão usadas para seleccionar os objectos a serem colocados
na lata de café, logo no início. A ideia é simples: você procura
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Journal of Portfolio Management:
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as melhores acções que puder e as deixa esquecidas durante
10 anos. Você praticamente não incorre em custos com esse
portfólio. E é fácil de gerir. O maior benefício, porém, é um
pouco mais subtil e significativo. Funciona porque evita que os
piores instintos do investidor o prejudiquem.”
No seu artigo, Kirby contou a história de como a sua ideia surgiu:
“A ideia do coffee-can portfolio me ocorreu pela primeira vez
na década de 1950.”
Naquela época, trabalhava para uma grande empresa que
assessorava clientes nos seus investimentos. Ele tinha um cliente
com quem trabalhou por 10 anos, mas o senhor faleceu de repente,
deixando a herança à esposa. No património estava uma carteira de
acções em nome da própria esposa, que após a morte passou a ser
gerida por Kirby. Olhando para o portfólio, escreveu:
“Achei graça por descobrir que [o marido] estava secretamente

olhei para o tamanho da carteira e fiquei chocado. O marido
tinha dado um toque pessoal ao nosso conselho: ele não
prestou atenção às recomendações de venda [só às
recomendações de compra]. Ele simplesmente colocou cerca
de $5.000 em cada recomendação de compra. Deixava o
certificado da acção no seu cofre e o esquecia. Ao fazer isso,
uma coisa maravilhosa aconteceu. Sim, o seu portfólio tinha
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a comprar acções para a esposa recomendadas por nós. Então,
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várias empresas falidas, mas ele também tinha algumas
participações que terminaram a valer $100.000 cada. A maior
foi uma posição que terminou a valer $800.000, de uma
companhia chamada Haloid, que mais tarde se transformou em
zilhões de acções da Xerox.”

RESUMINDO:

Talvez a abordagem “compre na baixa, venda na alta” não seja a mais
adequada ao temperamento de alguns investidores, que preferem
considerar-se “pequenos donos” das empresas (mais do que simples
accionistas), nunca vendendo as participações. Ou não! A decisão
caberá a cada um, com todos os riscos que isso possa acarretar.
Pessoalmente, prefiro manter uma lista diversificada de 10 a 30
empresas, comprando boas oportunidades e vendendo quando os

acção coloca o dividend yield (ou outros critérios valorativos) num
patamar overvalue:
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preços se tornam altos; por exemplo, quando a subida do preço da
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No site do Investidor Prudente serão publicadas várias análises a
acções que apresentam estas condições. As melhores, em função
dos critérios definidos anteriormente, serão disponibilizadas aos
leitores para que as possam conhecer, não devendo essa informação
ser entendida como uma recomendação de compra ou venda, a qual
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exige autorização por parte da CMVM.
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SUPERAR O MERCADO?
Qualquer estratégia de investimento deve passar por critérios
racionais de coerência interna. Não adianta seguir uma estratégia
somente por ela ter funcionado nos últimos anos. Deixo aqui um
exemplo:
O livro de James O’Shaughnessy é um clássico do investimento, e
contém um estudo alargado com dezenas de estratégias e factores
quantitativos. Mas gostaria de destacar o comentário que Jason
Zweig deixou nas recentes edições do livro “O Investidor Inteligente”
de Benjamin Graham:
«Em 1996, um gestor de investimentos obscuro chamado
James O'Shaughnessy publicou um livro intitulado What
Works on Wall Street [O que funciona em Wall Street]. Nesse
livro, ele afirmava que "os investidores são capazes de obter
rentabilidade

bem

superior

à

do

mercado".

O'Shaughnessy fez uma declaração surpreendente: de 1954
até 1994, você poderia ter transformado US$10.000 em
US$8.074.504, superando o mercado por um factor de 10, um
rendimento médio anual estupendo de 18,2%. Como? Ao
comprar uma carteira de cinquenta acções com rendimentos
anuais elevados, cinco anos consecutivos de lucros crescentes
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uma
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e preços por acção inferiores a 1,5 vezes as suas vendas. Como
se ele fosse o Edison de Wall Street, O'Shaughnessy obteve a
patente americana nº 5.978.778 para as suas "estratégias
automatizadas" e lançou um conjunto de quatro fundos mútuos
baseados nas suas descobertas. No final de 1999, os fundos
tinham atraído mais de US$175 milhões do público. Na sua
carta

anual

aos

accionistas,

O'Shaughnessy

afirmou

grandiosamente: "Como sempre, espero que, juntos, possamos
alcançar os nossos objectivos de longo prazo ao manter o rumo
e seguir à risca as nossas estratégias de investimento testadas
e aprovadas."
No entanto, "o que funciona em Wall Street" parou de
funcionar logo após a sua publicação. Conforme mostra a
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Figura 1-2…
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encerraram as suas operações no início de 2000, e o mercado
total de acções (conforme medido pelo índice S&P 500)
excedeu cada fundo de O'Shaughnessy quase infalivelmente
durante cerca de quatro anos seguidos.
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… dois dos seus fundos tiveram um desempenho tão pífio que
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Em Junho de 2000, O'Shaughnessy transferiu os fundos para um
novo gestor, deixando os seus clientes sozinhos com aquelas
"estratégias de investimento testadas e aprovadas".
Nesta última década (à semelhança do que aconteceu noutras
décadas passadas), muitos investidores têm procurado investir em
acções de crescimento por estas terem superado o mercado:
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Mas olhando para períodos mais alargados…

47

… verificamos que, no geral, o que queremos é boas empresas que
produzam bons rendimentos e cotadas a…
… BONS PREÇOS!
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… ou ainda-muito-mais-enormemente alargados…
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CONCLUSÃO
Vivemos tempos estranhos, com os bancos centrais ao redor do
mundo a promover uma política monetária expansionista nunca
antes vista, sem saber o que o futuro nos reserva (o Fórum
Económico Mundial fala numa possível “hiperinflação”). Como disse
Charlie Munger:
“Ninguém na América jamais viu algo assim. Isto é diferente.
Todo mundo fala como se soubesse o que vai acontecer, mas
ninguém sabe. Claro, vamos ter uma recessão. A única questão
é saber quão grande será e quanto tempo vai durar. Toda essa
impressão de dinheiro está a começar a nos preocupar.”
Os últimos séculos foram marcados por recessões, guerras mundiais,
crises monetárias, crises no petróleo, etc., e mesmo assim os grandes
investidores continuaram a comprar bons negócios.

o cruzado e novamente para o cruzeiro, entre a década de 80 e 90,
houve um confisco dos depósitos, e as pessoas ficaram sem o valor
das suas poupanças, após a conversão monetária. Este homem tinha
dinheiro para comprar uma grande quinta, mas hoje estas notas
(guardadas debaixo do colchão) não valem nada:
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Por exemplo, no Brasil, durante a passagem da moeda cruzeiro para
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Nesse período, quem tinha acções preservou o valor do capital
investido. Durante o confisco dos depósitos, os investidores
continuaram a receber os seus dividendos, porque as acções não são
dinheiro, são partes de empresas que geram rendimentos para os
accionistas.
No site do Investidor Prudente procurarei identificar empresas
orientadas ao investidor defensivo, com um tamanho adequado, uma

dividendos (preferencialmente) e lucros, retornos médios sobre o
capital elevados e vantagens competitivas duradouras.
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condição financeira saudável, um histórico longo de distribuição de
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