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Introdução 
Neste ebook sobre investimentos, estão aqueles que 

consideramos ser os 7 Pecados Mortais para qualquer 

investidor nos mercados financeiros. 

 

O mundo dos mercados financeiros está repleto de riscos e 

armadilhas que apanham de forma recorrente os investidores 

mais inexperientes, mas também muitos que já têm vários anos 

de Bolsa.  

 

Neste pequeno e-book identificámos 7 problemas, ou "pecados" 

que afastam os investidores dos objetivos que fixaram quando 

pela primeira vez pensaram investir em ações. E apresentamos 

soluções para ultrapassar esses problemas.  

Esta lista de 7 Pecados Mortais para o Investidor em Ações não 

pretende ser exaustiva - existem ainda muito mais "tentações" - 

mas se conseguir não cometer estes 7, já levará uma enorme 

vantagem em relação à média.  

Infelizmente os seres humanos não vivem assim tanto tempo 

pelo que há que minimizar os erros e encarrilhar o mais cedo 

possível no caminho certo. Em vez de dizer taxativamente qual 

é o caminho certo, este e-book vai por um processo de 

eliminação, identificando antes 7 caminhos, ou estratégias, que 

provavelmente levarão à underperformance no longo prazo.  

Para que os possa evitar.  

 



 4 

Pecado 1: Reforçar só 

porque desceu 
Baixar o preço médio de aquisição é uma estratégia popular entre os 

investidores e passa por comprar mais e mais ações daquelas em que se está a 

perder, para que o custo médio de aquisição se torne mais baixo e uma potencial 

recuperação da cotação mais compensadora.  

O artigo Estratégia de Controlo do Risco explica com alguma profundidade 

aquilo que entendo ser a melhor estratégia de alocação do capital a ações para um 

investidor individual.  

 

Por vezes existe alguma confusão, pois se estivermos a falar de um grande fundo 

de investimento em ações, ou de um Warren Buffett com dezenas de milhares de 

milhões para investir, as regras serão naturalmente diferentes. 

Vejamos essas diferenças: 

1 – O investidor individual em ações tem a vantagem da flexibilidade. Pode entrar 

e sair das ações individuais ou do mercado em geral a seu bel-prazer, sem se 

preocupar com a liquidez dos títulos ou o impacto que as suas decisões irão ter 

no mercado; 

2 – Um grande fundo de investimento em ações normalmente tem ações da lista 

quase toda. Vai comprando ações à medida que os investidores alocam capital ao 

fundo e vende ações quando existem resgates. Um fundo de Ações Portugal na 

prática acaba por ter ações de todas as cotadas do PSI20, para refletir mais ou 

menos a evolução do mercado em geral. Se o mercado subir, a unidade de 

participação do fundo sobe. Se o mercado descer, a unidade de participação do 

fundo desce. Este tipo de fundos nunca sai do mercado e tem sempre qualquer 

coisa como 95% do capital investido; 

3 – Warren Buffett investe no sentido de controlar ou pelo menos influenciar 

fortemente a gestão da empresa. Prefere adquirir as empresas na sua totalidade e 

https://borjaonstocks.com/pt/2017/10/16/estrategia-controlo-do-risco/


 5 

retirá-las de bolsa. Quando as coisas não lhe correm bem, ele tem o poder para 

mudar completamente a empresa no sentido de a valorizar. Isto obviamente não 

está ao alcance dos pequenos investidores, que não mandam nada nas empresas 

em que investem as suas poupanças. 

Portanto, os vários tipos de investidores têm vantagens e desvantagens. 

Se um pequeno investidor individual reforçar só porque está a perder, está a 

desperdiçar a sua vantagem, a flexibilidade, sem ganhar nenhuma das vantagens 

que os fundos de ações e o Warren Buffett (falo nele por ser o mais conhecido, 

mas poderia mencionar muitos outros de tipos semelhantes, como o Carl Icahn, 

Bill Ackman, etc) têm. 

Se o problema fosse só perder a flexibilidade, enfim, não viria muito mal ao 

pequeno investidor individual, mas a atitude de reforçar só porque se está a perder 

é muito mais grave e tem inevitavelmente consequências muito sérias para o 

Portfolio, possivelmente até a falência a longo prazo. 

Isto porque muitas empresas, e também as cotadas em Bolsa, vão à falência no 

longo prazo! Repare-se que em 1988 existiam cerca de 200 empresas cotadas na 

Bolsa de Lisboa e agora existem apenas cerca de 40. O que é que aconteceu a 

ações de empresas como Cerexport, ITI, Cinca, Hotelagos, Tâmega, BCI, C.P. 

Cobre, Interlog, Soponata, Cires, Lameirinho, Sofinloc, Leasinvest, BES 

Investimento, Banco Espírito Santo, Lusoleasing, Euroleasing, O Trabalho, 

Madeirense, Proholding, Nobre, Valouro, Fisipe, Papelaria Fernandes, Dom 

Pedro, Soja, Cipan, Torralta, Banif, Cimpor, etc, etc, etc?  

A maioria destas empresas foi à falência e as ações valem zero. Até as ações do 

Banco de Portugal (sim, o Banco de Portugal já foi cotado em Bolsa, até Abril de 

1974), caíram 99% antes do banco ser nacionalizado em 1974. 

Se a história se repetir, daqui por 10 ou 20 anos várias das cotadas atuais já não 

vão existir e existirão no seu lugar outras, novas empresas.  

E, o problema das pessoas que reforçam só porque estão a perder é que deixam 

de diversificar os seus investimentos e vão investindo cada vez mais precisamente 

nas ações que estão em queda e que, portanto, mais indicações estão a dar que 

estão com problemas financeiros.  

http://borjaonstocks.com/pt/2017/02/06/entradas-e-saidas-da-euronext-lisboa-nos-ultimos-20-anos/
http://borjaonstocks.com/pt/2017/02/06/entradas-e-saidas-da-euronext-lisboa-nos-ultimos-20-anos/
https://borjaonstocks.com/pt/analises/acoes/
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Este é o erro mais básico que os investidores cometem, descrito e comentado até 

à exaustão no livro Ganhar em Bolsa de Fernando Braga de Matos: o investidor 

começa bem e escolhe 10 ações para diversificar os seus investimentos. Umas 

sobem, outras descem e o investidor fixa-se na que está a descer mais … “se 

gostava dela a X, ainda gosto mais dela a X-Y”. Ao invés de, com humildade, 

desconfiar da bondade do seu investimento inicial, não, fica ainda mais 

convencido que tem razão e mais do que isso, quer provar, a si mesmo e ao 

mundo, que se tinha razão quando a comprou, agora ainda terá mais razão se a 

comprar mais baixo.  

E reforça em perda! Como é que reforça? Vendendo as ações em que estava a 

ganhar, as ações que provavelmente são as melhores, por isso mesmo é que 

estavam a subir! Ou seja, larga as melhores para investir cada vez mais nas piores, 

provavelmente tudo na que desce mais, ou seja, na pior! A coisa vai progredindo, 

ele cada vez vende mais das ações boas para investir na ação má, até que já tem 

tudo na ação má, diminuiu imenso o preço médio de aquisição e se agora ela 

recuperar para a cotação original, vai “ganhar uma fortuna”. Mas não, na 

realidade a ação má estava a descer porque as condições económicas e financeiras 

da empresa se estavam a deteriorar velozmente e, de um dia para o outro, a 

empresa declara falência, as ações valem zero e o investidor perdeu tudo! 

O investidor nem sabe o que lhe aconteceu, só quando acaba tudo é que começa 

a perceber o erro que cometeu. Quer dizer, alguns nunca percebem e depois ainda 

vão pôr as empresas falidas em tribunal, que é mais uma perda de tempo e 

dinheiro, quer dizer, ponham-se na fila atrás dos credores. 

Agora, comparem com o pequeno investidor individual sensato, aquele que quer 

ter dinheiro (bastante) dos seus investimentos em ações passados 20 ou 30 anos. 

Este investidor sabe que tem de ter uma estratégia de controlo do risco e que tem 

de ter controlo emocional e disciplina para seguir sempre essa estratégia de 

controlo do risco. Ele sabe que algumas empresas irão à falência ou que algumas 

ações irão cair 90% (ver vídeo “20 ações que caíram mais de 90%“) e sabe que 

tem de se proteger desse risco, por isso opta por vender quando existe uma 

deterioração fundamental grave, ou quando a sua história de investimento se 

revela inválida.  

 

https://www.wook.pt/livro/ganhar-em-bolsa-fernando-braga-de-matos/15008098
https://borjaonstocks.com/pt/2017/10/16/estrategia-controlo-do-risco/
http://borjaonstocks.com/pt/2016/07/07/videos-estrategicos/
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Tem mãos fortes, pois sabe porquê que compra, mas não fica zangado quando o 

mercado vai contra si e não desequilibra o Portfolio. Não tem poder para 

influenciar a gestão das empresas e sabe disso. Sabe que está vulnerável, mas ao 

mesmo tempo é flexível e tem a possibilidade de fugir do risco e proteger o seu 

capital para aproveitar as boas oportunidades que surgem ciclicamente. 

 

Se quer investir durante muitos anos, quiçá durante toda a vida, não pode cometer 

nenhum dos 7 Pecados Mortais para o Portfolio e o N.º1 é Reforçar só porque 

desceu.  

 

 

 

 

 

 

 

Pecado 2: Alavancar 
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O que é alavancar? 

“Alavancar” ou “utilizar alavancagem” tem a ver com o seguinte: 

– O investidor tem, por exemplo, 10 000 euros na conta, mas investe com o dobro, 

ou seja, 20 000 €. Neste caso diz-se que o portfolio está alavancado duas vezes. 

Isto pode parecer estranho para alguns leitores, mas, especialmente em alturas de 

bull market intenso, os bancos e corretoras costumam dar esta possibilidade, pois 

querem aumentar o volume de transações no mercado para obterem maiores 

receitas e lucros, aproveitando ao máximo o bull market, que como sabemos não 

dura para sempre. As instituições mais agressivas chegam a dar a possibilidade 

de se investir com 5 vezes mais capital do que aquele que se tem disponível na 

conta. 

Os pequenos investidores, que estiveram o bull market todo a pensar “quem me 

dera ter tido mais capital para investir, teria ganho muito mais dinheiro”, quando 

se lhes é oferecida a possibilidade de investir com muito mais, caem que nem 

tordos na armadilha.  

 

O problema da alavancagem é que funciona para os dois lados. Se o investidor 

está alavancado duas vezes, só precisa de perder 50% para perder o dinheiro todo. 

E se estiver alavancado cinco vezes, basta uma contrariedade de 20% para perder 

tudo. 

 

O pecado mortal de não resistir à possibilidade de alavancar já levou imensos 

investidores à falência no passado e irá levar ainda muitos mais à ruína no futuro. 
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Esta parte não estaria completa sem a seguinte tabela ilustrativa: 

Alavancagem % Queda para perder tudo 

1,5x -67% 

2x -50% 

3x -33% 

4x -25% 

5x -20% 

10x -10% 

 

Alavancar, para além de aumentar imenso o risco de ruína, leva também a 

ansiedade, nervosismo, mãos fracas, overtrading e mais uma série de problemas 

emocionais que conduzem a erros de trading e quebras de disciplina. 

Por isso, não se esqueça, quando eventualmente lhe oferecerem a possibilidade 

de alavancar, reúna todas as suas forças e diga: “não obrigado! Já estava à espera 

dessa oferta e não quero aumentar o risco de ruína do meu portfolio”. 

Por vezes as corretoras vão muito longe na oferta desta possibilidade de alavancar 

e aumentam o buying power, ou creditam dinheiro na conta dos clientes, sem que 

isso lhes tenha sido solicitado. Depois o investidor pergunta “posso usar este 

dinheiro para comprar ações?” e eles dizem “pode sim senhor, é um crédito sem 

juros”. A pessoa faz uns trades, até é capaz de ganhar no início e sente-se um 

herói, um afortunado. Mas, e até porque estas “benesses” costumam aparecer 

após bull markets prolongados, a tendência vira subitamente (se os investidores 

em geral estiverem muito alavancados até pode acontecer um crash) e já está, foi 

tudo!  

 

Tudo o que levou anos a construir e amealhar foi-se num ápice e só foi preciso 

cometer um dos 7 Pecados Mortais para o Portfolio! 

Dois já estão na lista do “fugir a sete pés”, ainda faltam 5. 
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Pecado 3:  Produtos 
Financeiros Exóticos 
Já vimos que Baixar o Preço Médio de Aquisição e Alavancar são atitudes graves 

que levam, no médio e longo prazo, à falência de um portfolio de investimento 

em ações. 

 

Vou falar-vos do 3º Pecado Mortal para o Portfolio, que consiste na utilização de 

produtos financeiros exóticos. 

Vamos lá ver uma coisa, na história da economia mundial, há três produtos 

financeiros que são sem dúvida alguma legítimos: 

1º – Futuros 

Os contratos de futuros, ou seja, contratos de promessa de compra e venda numa 

data futura a um preço pré-determinado, já existem pelo menos desde 1.900 Antes 

de Cristo na Mesopotâmia e foram aliás um dos pilares do desenvolvimento da 

agricultura nessa civilização e aprovisionamento de cidades de grande sucesso 

como Babilónia; 

2º – Obrigações 

As obrigações, que são títulos de crédito mais antigos que os bancos, surgiram 

para financiar o Estado, nomeadamente nas grandes obras públicas e no esforço 

de guerra; 

3º – As ações 

As ações representam parte do capital de uma empresa. O registo mais antigo 

conhecido que documenta a existência de ações encontra-se em Cícero, que viveu 

em Roma entre 106 e 43 Antes de Cristo. Na sua obra Cícero comenta transações 

de ações das Societas Publicanorum, que eram empresas privadas que 

concorriam para obter contratos de fornecimento de serviços ao Estado. 

 

Se os quisermos organizar por uma ordem crescente de risco, temos em primeiro 

lugar as Obrigações, depois as Ações e finalmente os Futuros.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADcero
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Os futuros não são intrinsecamente um produto de risco (muitas empresas usam 

este mercado precisamente para se cobrirem, ou seja, evitarem, o risco), mas 

como permitem alavancagem, tornam-se arriscados para quem não domina certas 

regras de controlo do risco.  

 

Mas, no Borja on Stocks falamos essencialmente e principalmente de Ações. 

Ações que são partes de empresas. Falamos de um Portfolio de Ações. 

Agora, há uma panóplia de produtos financeiros exóticos, que não são ações e 

que por isso são potencialmente perigosos, especialmente quando os investidores 

não percebem completamente e profundamente esses produtos financeiros. E, 

certamente que no futuro, serão inventados novos produtos financeiros que terão 

as suas caraterísticas intrínsecas que os tornam arriscados. 

Dos que existem atualmente e de que eu tenho conhecimento, penso que 

transacionar os seguintes produtos financeiros exóticos será mortal para qualquer 

carteira que se pretende que seja exclusivamente composta por ações: 

Contracts For Differences (CFD) 

 

A origem dos CFD é também muito antiga e remonta ao período do 

Renascimento, sendo que os registos mais antigos remontam a 1540 em 

Antuérpia. Os CFD recaíam sobre bills of exchange, que têm a ver com taxas de 

câmbio, obrigações do tesouro e ações.  

Basicamente os investidores começaram a perceber que, em vez de comprarem 

as obrigações ou as ações, poderiam simplesmente apostar numa subida ou 

descida e depois pagar ou receber apenas a diferença entre a cotação que estiver 

na altura e aquela à qual tinham feito a aposta. Ou seja, imaginem que, em vez de 

recomendar a compra de ações da Altri a €3, eu tinha antes feito uma aposta com 

outro investidor (ou numa casa de apostas – que são as modernas corretoras de 

CFD) de que as ações iriam subir. Apostava 100 ações e agora que elas estão a 

6,4 €, dizia ao vendedor, aquele que apostou comigo, passa para cá os 3,4€*100 

= 340 € que me deves, e o outro pagava, pois queria continuar com credibilidade 

e a negociar (é preciso ver que estas apostas dependiam da confiança e da 

https://borjaonstocks.com/pt/
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reputação dos apostadores, pois a Lei não as permitia e não protegia os eventuais 

lesados). 

Os CFD surgiram em força no final do século XIX nos Estados Unidos, com 

as Bucket Shops, que no fundo eram casas de apostas em ações. Estavam 

espalhadas por todo o país, mas levaram tanta gente à falência que o Governo 

Federal as proibiu após o crash de 1929. Ainda hoje os CFD são praticamente 

proibidos nos Estados Unidos, pois a Legislação é de tal forma exigente que 

praticamente nenhuma corretora tem capacidade para a cumprir, salvo a maior do 

mundo dos futuros, a ADM Investor Services. Já na Europa … enfim, é um fartar 

vilanagem. Estão por toda a parte a sugar, qual sanguessugas, as poupanças dos 

incautos. Estou a falar de coisas como o Saxo Bank e afiliados (OreyITrade, 

GoBulling, Best Trading Pro, etc) e outros tais como Plus500, ActivTrades, etc, 

etc. O negócio é de tal forma lucrativo – para estas casas de apostas, não devemos 

chamar-lhes corretoras – que há mercado para uma catrefada infindável de 

empresas. 

 

E porquê que é tão lucrativo? Porque, em vez de ficarem com umas meras 

comissões de transação, ficam com o capital todo dos clientes, pois atuam como 

contraparte destes em todas as transações. Dão-lhes a possibilidade de alavancar 

100 vezes, ou até 500 vezes e já sabem que num ápice os clientes vão perder tudo, 

pois eles têm o sistema montado para que seja sempre esse o desfecho.  

 

Eles controlam as cotações, os tempos de entrada das ordens, dos stops, 

das margin calls, da informação que dão ou não dão aos clientes, 

dos spreads entre a compra e a venda, da liquidez, enfim, é uma actividade em 

que existe um claro conflito de interesses entre os prestadores do serviço – as 

casas de apostas – e os utilizadores do serviço – os investidores. Quanto pior for 

o serviço, melhor para a casa de apostas, pois mais rapidamente ganha o dinheiro 

todo que o cliente lá pôs (e por vezes, mais do que pôs, ou seja, o cliente ainda 

fica a dever). 

 

Claro que isto não é feito de forma transparente, mas se se derem ao trabalho de 

ler as letras pequeninas dos contratos de abertura de conta nessas casas de apostas, 

verificam que está lá escrito, preto no branco, que a contraparte das transações 

dos clientes é a própria empresa.  

 

Eles afirmam que não, que ganham com as pequenas diferenças entre 

o spread que praticam e o spread do mercado real, mas isso é só publicidade 

enganosa, eles ganham porque os clientes perdem, ponto. 

Transacionar CFDs é mortífero para qualquer Portfolio. 

http://www.admis.com/
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Forex 

Forex normalmente são CFD de taxas de câmbio e tudo o que foi escrito 

acima sobre os CFDs aplica-se ao Forex. 

Existem corretoras legítimas no mercado de câmbios (aquelas que levam as 

ordens ao mercado, nesse caso não são CFDs), mas a maioria atua como 

contraparte das transações dos clientes e opera com um claro conflito de 

interesses.  

Opções 

Opções são produtos financeiros mais legítimos que os CFD, no sentido 

em que a corretora que permite que se negoceie opções normalmente não atua 

como contraparte dos trades. Porém, como o valor das opções vai erodindo com 

a simples passagem do tempo e também porque as opções permitem muita 

alavancagem, considero-as nocivas e muito perigosas para o Portfolio. 

Warrants 

Os warrants são parecidos com as opções, porém, à boa maneira Europeia, 

são piores no sentido que só se podem comprar warrants (vender só para fechar 

a posição), não se podem vender warrants (exceção feita aos emitentes dos 

warrants, normalmente bancos de investimento).  

 

As opções podem ser vendidas e recolhe-se o prémio e permitem algumas 

estratégias que até são de redução do risco (por exemplo, comprar puts sobre o 

índice do mercado em geral para proteger uma carteira diversificada de ações do 

risco de mercado), mas é preciso conhecer profundamente estes produtos e essas 

estratégias. Só mesmo investidores muitíssimo evoluídos e sofisticados é que 

estarão qualificados para negociar com opções.  

 

Warrants são tóxicos, opções, enfim, só mesmo para cobertura do risco, pois se 

for para especulação normalmente levam também à ruína no médio/longo prazo. 

 

Os warrants estiveram na moda em Portugal há uns 15 ou 16 anos atrás e levaram 

a que muita gente perdesse tudo. Depois passaram de moda, mas é preciso ter 

cuidado, pois a próxima geração de investidores já não vai saber o que são os 

warrants e cairá também nessa armadilha. As armadilhas podem ser ciclicamente 

as mesmas porque a maior parte dos investidores é nova e não conhece a história. 



 14 

 

ETFs alavancados 

Exchange Traded Funds (ETF) são produtos financeiros que podem ter a 

sua utilidade, mas depende muito da qualidade do emissor e das características 

de cada produto, não posso pô-los todos no mesmo saco. 

Mas os ETFs alavancados são tóxicos, porque o seu valor vai erodindo com a 

simples passagem do tempo. Como os ETFs alavancados só replicam as variações 

de uma sessão (em dobro, ou em triplo), ao longo do tempo inevitavelmente vão 

perdendo valor, por uma razão muito simples que tem a ver com a Matemática: 

repare que se um ativo cair 5% e depois voltar a subir 5% não fica no mesmo 

sítio, fica 0,25% mais baixo. Se for a triplicar (ETF alavancado três vezes), fica 

2,25% mais baixo, daí que os ETFs alavancados vão perdendo terreno para o ativo 

subjacente por causa das normais oscilações diárias de descida e subida.  

Produtos Estruturados 

 

Nos produtos financeiros estruturados, que estão na moda, é preciso ver 

muito bem a qualidade do emissor e as condições do produto. Eu por norma não 

recomendo nenhum destes produtos … 

Cripto-Moedas 

A certa altura, neste capítulo, escrevi a seguinte frase: 

«E, certamente que no futuro, serão inventados novos produtos financeiros que 

terão as suas caraterísticas intrínsecas que os tornam arriscados.» 

E não foi preciso esperar muito, cá estão as cripto-moedas para o novo cripto-

mundo! Creepy se me perguntarem a mim.  

A tecnologia blockchain promete aumentar a velocidade e diminuir o custo das 

transferências de dinheiro entre países, mas o valor de tudo isto para aí na minha 

humilde opinião.  

A Bitcoin, por ser pioneira e ter emissão limitada pegou moda e subiu 

espetacularmente, milhares de vezes mesmo, mas o mesmo não se pode dizer das 

outras milhares de cripto-moedas (nascem novas todos os dias) que não passam 

https://coinmarketcap.com/all/views/all/
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de esquemas para sacar dinheiro aos incautos. A própria Bitcoin poderá ser 

replicada, melhorada e eventualmente substituída e cair 99% no longo prazo.  

 

Conclusão 

 

Enfim, este capítulo já está um pouco longo e eu não quero fazer uma 

descrição exaustiva de cada produto financeiro, mas quero referir que, o meu 

produto de eleição são as Ações! As Ações! 

Tudo o que não sejam ações não tem interesse para mim. Quero investir em 

empresas, quero ser dono de uma parte delas, quero ter Ações. Conheço 

profundamente o produto e reconheço-lhe legitimidade e valor económico, que é 

comprovado por mais de dois milénios de história.  

 

As Obrigações também têm naturalmente legitimidade, mas enfim, não lhes acho 

piada nenhuma, não me sinto minimamente atraído por aqueles jurinhos. 

 

Para mim as ações são o produto financeiro de eleição. 

Todos os outros produtos financeiros são um desvio à regra que pode custar, e na 

maioria dos casos custa, a totalidade do Portfolio. Nunca vi ninguém ir à falência 

com um portfolio diversificado de ações, mas já vi muita gente, mais 

precisamente TODOS aqueles que negociaram CFD, Forex, Opções 

e Warrants ir à falência no médio prazo. Nos próximos anos vou ficar na plateia 

a ver acontecer o mesmo aos cripto-investidores. 

As ações podem ter nomes diferentes em línguas diferentes, mas são sempre o 

mesmo produto, um produto de qualidade que representa uma parte da 

propriedade de uma empresa: 

AÇÕES! STOCKS! SHARES! EQUITIES! 
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Pecado 4: Não 
Diversificar 

Uma das vantagens dos pequenos investidores face aos grandes acionistas 

das empresas é que os primeiros têm facilidade em diversificar os seus 

investimentos por várias ações. 

Um empresário que seja o principal acionista de uma empresa cotada em Bolsa 

tem mais dificuldade em diversificar, pois o valor da sua empresa é de tal forma 

elevado que é muito difícil fazer outros investimentos de valor semelhante que 

dividam o risco por várias áreas. Se a sua grande empresa for pelo cano, como se 

costuma dizer, a fortuna pessoal do empresário também vai muito abaixo ou 

desaparece por completo. João Pereira Coutinho, da SAG, é um bom exemplo. 

Esses grandes empresários tentam várias formas para conseguirem diversificar 

(João Pereira Coutinho tentou diversificar para as telecomunicações, mas falhou). 

Por exemplo, a Família de Pedro Queiroz Pereira tem na Semapa a participação 

na Portucel (papel) e a Secil (cimentos), a Família Amorim tem 75% da Corticeira 

Amorim, mas também 41% da Galp e a Família Azevedo tem o Grupo Sonae 

espraiado por múltiplos setores de atividade. 

Mas, para um pequeno acionista é muito mais fácil diversificar, basta investir 

numa série de ações diferentes em vez de investir tudo numa, diminuindo 

substancialmente o risco do Portfolio e mantendo muito do seu potencial de 

valorização. No artigo Estratégia de Controlo do Risco defendo o investimento 

em 10 ações diferentes de cada bolsa da Euronext. 

Porém, não basta investir em 5 ou 10 ou 20 ações diferentes, é preciso também 

fazê-lo em partes mais ou menos iguais. Sim, porque ter 80% do capital numa 

ação e depois 20% do capital noutras nove ações não é diversificar como deve ser 

… tem de ser cerca de 10% do capital em cada ação para que a diversificação seja 

correta. Já recebi vários e-mails de Membros do Borja on Stocks que têm tipo 60 

ou 70% do capital numa ação e o resto em mais cinco ou seis ações. Não pode 

ser, estão a desperdiçar uma das suas grandes vantagens, a facilidade de 

diversificação equilibrada. 

https://borjaonstocks.com/pt/2017/10/16/estrategia-controlo-do-risco/
https://borjaonstocks.com/pt/2016/07/07/videos-estrategicos/
https://borjaonstocks.com/pt/
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Ninguém sabe o futuro das empresas, o que podemos fazer é estudar o seu 

passado, as condições atuais e as perspetivas e ter uma visão mais ou menos 

fundamentada do que poderá ser o futuro, mas ninguém pode ter certezas em 

relação ao futuro da empresa. O que quero dizer é que o futuro é incerto e colocar 

todo o seu capital (ou a maioria) numa só ação é um grande risco que é 

absolutamente desnecessário. 

Pela minha experiência, as ações que sobem mais são um pouco uma surpresa. 

Ou seja, estudo as ações, divido o Portfolio em 10 partes (ou 20, depende do caso) 

e invisto em 10 ações e depois, normalmente, nem é aquela que considerei mesmo 

a melhor que sobe mais, mas sim outra, que era sem dúvida muito atrativa, mas 

que não parecia ter assim tanto potencial. Ou seja, nunca se sabe ao certo qual vai 

ser a melhor ação, é preciso investir numa série de ações boas e depois deixar o 

tempo correr.  

Pôr tudo, ou a maior parte do capital numa só ação é causador de stress e põe o 

investidor nas mãos dessa única empresa. O investidor não depende de si e das 

suas escolhas, mas do destino da única empresa em que investiu. E o problema é 

que, ao contrário dos grandes empresários de que falei no início, o pequeno 

investidor nada pode fazer para influenciar os destinos da empresa, está 

completamente de braços atados. 

Não cometa o Pecado Mortal para o Portfolio Nº4, diversifique de 

forma equilibrada os seus investimentos e mantenha-se livre e responsável pelas 

suas escolhas, que serão o fator determinante do seu sucesso ou insucesso no 

longo prazo. 

 

Quer dizer, o meu caro amigo muitas vezes investe para se libertar das amarras 

da empresa onde trabalha, para depois comprar uma única ação e ficar amarrado 

a outra empresa? Não faz sentido … um portfolio diversificado de ações é 

essencial para que tenha liberdade para movimentar os seus investimentos da 

forma que mais lhe convém, quando convém. Quando quiser e sem grande 

dificuldade, poderá trocar uma holding por outra, sem que isso tenha um grande 

peso emocional, afinal são só 10% (ou 5%, por exemplo) do capital. 

Em relação ao potencial de ganho, ao investir em 10 ações diferentes tem mais 

hipóteses de apanhar uma multibagger, ou seja, uma daquelas ações de ouro que 
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multiplicam várias vezes de valor. Se investir só em uma ou duas ações é muito 

pouco provável apanhar uma dessas, isso seria quase como acertar no 

euromilhões. 

 

Conclusão 

 

Não diversificar o seu capital por várias ações em partes mais ou menos 

iguais é um Pecado Mortal para o seu Portfolio. 

Diversifique o seu capital por uma série de ações em partes iguais e diminua 

substancialmente o risco de falência, obtenha liberdade para mudar facilmente as 

suas holdings e mantenha o potencial de valorização do seu Portfolio. 
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Pecado 5:  Overtrading 
 

 

O overtrading em ações, consiste em comprá-las e vendê-las muitas vezes, para 

ganhar alguma coisa com as pequenas variações de preços diárias ou mesmo 

intra-diárias. 

A tentação para o overtrading é enorme, especialmente para quem passa a vida a 

ver as cotações e fica sempre um bocadinho mais contente quando o seu portfolio 

sobe uns euros de valor, ou um bocadinho triste quando desce. 

Pessoalmente também sou um viciado em ver cotações e isso reduz 

substancialmente a minha produtividade. Mas o meu vício tem uma desculpa: 

passei vários anos de forma muito intensa a fazer day trading nos futuros com 

milhões de dólares e cada tick de variação era realmente importante para mim e 

para aqueles que confiavam em mim. Nessa altura passava um mínimo de 6 horas 

e meia por dia colado ao ecrã a ver as cotações, não só dos negócios efetuados 

nos futuros do S&P500, mas também de todas as compras e vendas que entravam 

no mercado, era uma coisa mesmo diabólica que a seu tempo abandonei. 

 

Agora vejo as cotações das ações para aí de hora a hora, já é um grande progresso 

e penso que chegará o dia em que só olharei para elas meia hora depois da abertura 

e meia hora antes do fecho, e já é muito! 

Mas, nas ações, tenho a perfeita consciência e plena convicção que o dinheiro 

está no médio/longo prazo, não nas oscilações de curto prazo, que são 

imprevisíveis.  

O que tem estilo é ter ações que vão subindo progressivamente - sem ser preciso 

mexer uma palha - enquanto os traders andam a comprar e a vender, a suar, a 
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dormir mal, a ficar zangados com o mercado, a não almoçar como deve ser porque 

“o mercado está aberto” e passados uns anos estão mais ou menos na mesma, na 

melhor das hipóteses. 

É claro que em Portugal, à mingua de boas ações para investir, muitos se 

transformaram em traders de curto prazo, mas duvido muito que tenham feito 

melhor ou que tenham ganho alguma coisa de jeito, além de úlceras e tiques 

nervosos. 

O investidor racional estuda os fundamentais das empresas (ou confia em alguém 

que o faça por si) e investe com motivos sólidos, que depois se revelam corretos 

ou não – na maior parte dos casos sim – mas que implicam a passagem de um 

tempo considerável. Procura lucrar com os grandes movimentos das ações, não 

com as pequenas e erráticas oscilações, que não são explicáveis por 

desenvolvimentos fundamentais. 

Eventualmente, como aconteceu sempre na história, haverá um novo Bull Market 

na Euronext Lisboa. A minha expetativa é que venham alguns mini-bulls nos 

próximos 4 anos (mas são movimentos em que as melhores ações sobem 200% – 

enquanto que o mercado em geral sobe 50%) e que um verdadeiro Bull Market 

de longo prazo se inicie em 2020, por aí … nesse enorme bull market vai ser 

preciso ter mãos de ferro para agarrar e não largar as ações. Mas enfim, não existe 

determinismo na economia e no mercado, é apenas uma teoria, baseada nos ciclos 

históricos da Euronext Lisboa. Querem ver isto? Os últimos bull markets 

começaram em 1993, 2002, 2011 e o próximo é em … 2020. Estou a falar de um 

dos grandes que leve o PSI 20 acima dos 20 000 pontos. Daqui até lá é desce 

30%, sobe 50%, desce 25%, sobe 40% e por aí adiante e fica mais ou menos 

sempre na mesma. Vai ser preciso habilidade para apanhar as ações em baixo e 

vendê-las em cima. 

Nota: o excerto anterior foi escrito em 2016 

OK, já escrevi a história toda, podem cancelar a subscrição do Borja on Stocks ha 

ha ha. 

Bom, isto é um real desvio ao tema. Voltando ao overtrading, é claro que vai 

acontecer vender as ações a ganhar 2% para tentar voltar a comprá-las ao mesmo 
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preço e elas a seguir sobem 20% e o trader vai ter de comprá-las mais alto, 

quando teria ganho bastante mais se tivesse ficado quieto. Ou, vai comprar uma 

ação porque “está a descer” e depois ela desce ainda mais e vai vender a perder, 

porque não sabe porquê que comprou e depois está aflito. E vai descer o preço 

médio de aquisição de uma em que “tem mesmo a certeza” para mais 

tarde assumir uma perda enorme. E passados uns anos vai ver que deu metade do 

seu capital à corretora em comissões de corretagem. E vai ver que não fez aquilo 

que gosta, que não exerceu a sua profissão como deve ser porque passou a vida a 

olhar para as cotações e a pensar se carregava ou não carregava no gatilho. E que 

os seus filhos e amigos não o conhecem, pois esteve distraído da vida a “jogar na 

bolsa” … OK, se calhar exagerei na parte dos filhos, mas que é doentio é, been 

there, done that. A vantagem de subscrever um serviço de um tipo que anda há 

23 anos nisto é que se pode ser um génio e aprender com os erros dele, em vez de 

ir cometê-los também. 

 

Portanto, caros amigos, evitem o Pecado Mortal para o Portfolio Nº5 – O 

Overtrading, invistam com fundamentos sólidos (basta lerem as análises a todas 

as ações da Euronext para verem as substanciais diferenças nos fundamentais 

intrínsecos das ações) e segurem as ações enquanto esses fundamentos se 

mantiverem válidos. Ignorem o ruído causado pelas oscilações de curto prazo das 

cotações e vivam felizes para sempre! 

 

The End. 

 

 

 

 

https://borjaonstocks.com/pt/lisboa/acoes/
https://borjaonstocks.com/pt/lisboa/acoes/
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Pecado 6: Não Conhecer 
os Fundamentais 

 

Existem muitos investidores que evitam as ações individuais e investem 

apenas no mercado em geral, quer seja através de fundos de investimento, quer 

seja através de Exchange Traded Funds (ETF). Eles fazem isso porque pretendem 

estar expostos apenas ao risco de mercado e não ao risco específico de cada 

empresa. O problema desta estratégia é que o retorno também tenderá a ser 

médio, ou seja, tendencialmente igual ao do mercado em geral. 

Outros investidores têm mais apetência pelo risco e investem em ações 

individuais. Neste caso estarão expostos ao risco de mercado e também ao risco 

específico das empresas em que investem. Eu sou um destes investidores, 

gosto de comprar ações de empresas, isto é, partes de empresas concretas. O 

Pecado Mortal para o Portfolio Nº6 é investir em ações individuais sendo 

ignorante em relação à Análise Fundamental. 

A primeira pergunta que faço quando alguém me diz que pensa investir, ou que 

investiu, em determinadas ações é: “mas tu sabes qual é o valor de mercado da 

empresa?” E, na maior parte das vezes, não sabem. Obviamente sabem qual é a 

cotação da ação, essa é publicitada várias vezes por dia em muitos meios de 

comunicação social, mas são ignorantes em relação a uma questão mais 

importante, que é “qual é o valor de mercado total da empresa?” É que sem saber 

isso não sabem qual o preço que estão a pagar pela empresa … não podem ter a 

mais pequena ideia sobre se vai subir ou vai descer, uma vez que nem sequer 

sabem a que preço está! 

Então no BCP este erro é extremamente comum. Veem uma ação cotada a 24 

cêntimos e pensam “está barato”. Mas, afinal qual é o valor de mercado, a 

capitalização bolsista do BCP? Neste momento, com a cotação nos €0,2416 e 

tendo em conta as 15 113 666 214 de ações emitidas, o valor de mercado do BCP 

é 0,2416*15 113 666 214 = €3 651 milhões! 
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É possível que até esteja caro, ou barato, essa não é a questão relevante para este 

artigo. A questão relevante é que qualquer consideração sobre se está caro ou 

barato terá de partir deste valor dos €3 651 milhões e não dos €0,2416, que só por 

si dizem muito pouco acerca do valor total da empresa.  

Tendo o valor de mercado da empresa, a sua capitalização bolsista, é preciso 

compará-la com outras medidas. Que medidas? Por exemplo, é 

relevante comparar quanto é que a empresa vale com quanto é que vende e lucra 

num ano. Quanto menor o valor de mercado face ao montante das vendas e lucros 

anuais, mais subavaliada estará a empresa. E vice-versa, um valor de mercado 

muito elevado para vendas e lucros muito pequeninos evidentemente indica uma 

situação de sobreavaliação. Ainda que fulcral, esta análise é demasiado simplista 

e outros fatores deverão ser considerados, pois a empresa vale sobretudo por 

aquilo que poderá gerar no futuro e não tanto por aquilo que fez no passado. 

Outra análise muito importante é avaliar o Balanço da empresa. Qual é o seu valor 

contabilístico, ou seja, o valor do seu Ativo, depois de descontado o Passivo? E 

de que forma é que esse valor contabilístico compara com o valor de mercado? 

Quem investe em ações individuais sem ter a mais pequena ideia destas métricas 

estará a cometer o Pecado Mortal para o Portfolio N.º 6 – Não Conhecer os 

Fundamentais 

Quando não se conhecem os fundamentais das empresas individuais, as decisões 

de investimento são tomadas num vazio de conhecimento, o que gera mãos fracas 

e overtrading (estar constantemente a comprar e a vender, sem motivos racionais 

válidos), provoca decisões erradas que levam a prejuízos e um risco elevado que 

poderia ser evitado com algum estudo de Análise Fundamental. 

Eu comecei a estudar ações em 1996 e, talvez pela minha formação em Economia 

e influenciado pelo livro Ganhar em Bolsa – entre outros – sempre apontei 

baterias ao estudo do mercado em geral, em vez de me dedicar ao estudo das 

empresas individuais. Só passados 10 anos, em 2006, mais por necessidade que 

interesse, é que fui forçado a aprender Análise Fundamental (AF) e foi como se 

tudo passasse a fazer sentido. Foi uma descoberta maravilhosa que me 

entusiasmou, embora ainda fosse ignorante sobre muitos aspetos da AF. Nos anos 
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seguintes aprendi mais alguns “truques”, mas é certo que ainda me falta aprender 

muita coisa. 

Mas vejam só a Euronext Lisboa este ano (estávamos em 2016). Temos as ações 

do BES, da Espírito Santo Financial e do Banif sem qualquer valor. E temos 

outras como a Altri e a Corticeira Amorim a duplicarem de valor. Estes 

desenvolvimentos eram há muito evidentes para qualquer estudante, mesmo que 

iniciado, de Análise Fundamental. É claro que a AF também falha, pois o futuro 

é incerto – por causa disso é que se deve, acima de tudo, respeitar uma estratégia 

coerente de controlo do risco – mas que dá muito mais garantias que a ignorância, 

sem dúvida que dá.  

 

Sem dúvida que vale a pena estudá-la, especialmente se o investidor for sério e 

pretender investir por várias décadas e deixar um património valioso aos filhos. 

 

A Análise Fundamental não é uma coisa estática, vai evoluindo e baseia-se muito 

nas tendências de longo prazo. Precisamos de conhecer não só as vendas e lucros 

do ano passado, mas também dos últimos 20 anos, para perceber a evolução, os 

fatores que fazem esses números subir e descer. E muitas vezes as cotações andam 

à frente dos fundamentais, pois os insiders (os principais acionistas e gestores das 

empresas) sabem antes do público os desenvolvimentos fundamentais e as suas 

reações e a informação que “transpira” têm obviamente influência no mercado e 

isso por vezes é muito claro nos gráficos.  

Como é óbvio eu não pretendo neste artigo explicar tudo sobre Análise 

Fundamental, até porque não sei, e também porque o tema é infinito. 

Desejo apenas alertar para a necessidade de conhecer a AF e estudar os 

fundamentais das empresas. É claro que a AF - a todas as ações do mercado - dá 

muito trabalho e ocupa imenso tempo, por isso quem não tem tempo ou interesse 

suficientes, deverá cingir-se aos investimentos em fundos de investimento ou 

ETFs (os bons, é preciso saber escolhê-los), ou então confiar num analista 

financeiro independente que faça esse trabalho de forma séria por si.  

Bom, é isso que eu faço no Borja on Stocks, por isso estou convicto que todos os 

que estão comigo estão no caminho certo para a valorização, a médio e longo 

prazo, dos seus investimentos. 

 

 

 

https://borjaonstocks.com/pt/2017/10/16/estrategia-controlo-do-risco/
https://borjaonstocks.com/pt/2017/10/16/estrategia-controlo-do-risco/
https://borjaonstocks.com/pt/
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Pecado 7: Shortar 
 

 

 

Quando o mercado começa a cair forte e feio, como no quarto trimestre de 

2018, existem dois tipos de tentações: 

 

1ª – Ir logo a correr comprar, porque se está a cair é porque está mais barato e é 

preciso aproveitar rapidamente os saldos; 

 

2ª – Se a tendência é de queda, mais vale ir com a corrente e shortar ações. 

 

Shortar é vender ações a descoberto, ou seja, vendê-las primeiro e comprá-las mais 

tarde. Em Portugal os pequenos investidores não costumam fazer muito isto, há uma 

certa dificuldade – a não ser através de produtos financeiros derivados (ver Pecado 

Mortal para o Portfolio Nº3 – Produtos Financeiros Exóticos) – mas na New York 

Exchange ou no Nasdaq é prática mais ou menos comum. E os hedge funds e alguns 

institucionais também shortam na Euronext. 

 

Quando se shorta o objetivo é ganhar com a queda das cotações … vende-se a ação 

XPTO a 10 € e mais tarde compra-se a 8 €, lucrando os 2 € de diferença. 

Possivelmente alguns leitores nunca ouviram falar desta possibilidade e estão a 

perguntar, “mas como é isso possível?”, por isso é melhor eu explicar como 

funciona o mecanismo: 

– O investidor A pede, por exemplo, 1 000 ações da XPTO emprestadas à corretora 

e vende-as no mercado por 10 € cada uma. A corretora normalmente cobra a 

comissão de corretagem mais um juro pelo empréstimo das ações, que na realidade 

pertencem ao investidor B. O investidor B nem sequer sabe que as suas ações foram 

emprestadas, nem lhe interessa, para ele é tudo igual. Mais tarde, o investidor 

A precisa de devolver as ações à corretora, digamos, para pagar o empréstimo. 

Para isso volta a comprar as 1 000 ações no mercado. Se enquanto este processo 

decorre as ações da XPTO caírem, ótimo, o investidor A ganha dinheiro. Mas se 

subirem ele perde dinheiro. 

https://www.jornaldenegocios.pt/mercados/bolsa/detalhe/shorts-na-bolsa-de-lisboa-em-maximos-de-um-ano
https://www.jornaldenegocios.pt/mercados/bolsa/detalhe/shorts-na-bolsa-de-lisboa-em-maximos-de-um-ano
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Eu na verdade sou completamente a favor deste mecanismo de shortar ações 

individuais. Considero que é uma ferramenta útil para manter o mercado vivo – e 

os serviços que dele dependem – mesmo em momentos de Bear Market prolongado. 

E serve também para aumentar a eficiência do mercado na avaliação das ações, 

pois há incentivos de ambos os lados. Porquê que o mecanismo de shortar mantém 

o mercado vivo? Ora, porque dessa forma há mais liquidez, com investidores a 

comprar, a vender, a shortar e a fazer buy to cover, o que em português seria 

qualquer coisa como “comprar para fechar posições curtas”. 

 

Agora, lá por eu ser a favor do mecanismo de shortar em termos gerais, não quer 

dizer que o recomende aos meus leitores. Acho mesmo que shortar ações é uma 

perda de tempo e um desperdício na alocação de capital que irá deteriorar 

significativamente a performance do Portfolio a longo prazo. Tenho dois motivos 

essenciais para considerar que shortar é uma perda de tempo e recursos: 

1º – Uma ação só pode cair 100%. Nunca poderá cair mais de 100%. Até pode cair 

80% ou 90% várias vezes, mas no total, mesmo que venha de 1 000 € até 0 €, são só 

100% de queda. O investidor que shorte ações a 100 € e depois as compre a 1 €, 

ganha 99%. Mas se o investidor comprar antes ações a 1 € e depois as vender a 100 

€, aí, caramba, ganha 9 900%.  

 

Há dúvidas? Deve haver, porque eu na minha santa ignorância só fiquei mesmo 

seguro disto após uns 10 anos de bolsa … então vamos lá ver um exemplo: 

O investidor A quer investir 10 000 € numa ação. Acha que o mercado vai cair e 

que a ação XYZ está sobreavaliada nos 20 €. Shorta a ação a 20 € (com os 10 000 

€ consegue shortar 500 ações) e admitamos que ele está corretíssimo e que mais do 

que isso, consegue aguentar todos os solavancos pelo caminho, aguenta grandes 

ressaltos e acaba por fechar a sua posição short na XYZ a 2 €. Wow, mas que trade 

fantástico! 

Qual foi o seu lucro? Foi 500*(20-2) = 9 000 €. No final ele tem 19 000 € e lucrou 

90%! 

Mas, o investidor B, em vez de andar a estudar ações sobreavaliadas para shortar, 

passou o tempo antes à procura de ações subavaliadas e apanhou a ação ABC por 

2 €. Investiu os mesmos 10 000 € e ficou com 5 000 ações. Ele estava correto e a 
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ação subiu dos 2 € para os 20 €. O movimento é o mesmo que na situação anterior, 

mas o investidor B lucrou … 5.000*(20-2) = 90 000 €, ou 900%. 

O movimento da cotação é o mesmo, uma viagem de 18 € entre os 2 € e os 20 €, mas 

o investidor B lucrou dez vezes mais! Então, valeu assim tanto a pena andar a alocar 

o capital a ações para shortar, desperdiçando a oportunidade de alocar esse capital 

ao lado longo do mercado? Não vale a pena perder tempo com os shorts, mais vale 

esperar que as ações caiam e fiquem boas para comprar. Mas para isso é preciso 

ter paciência e força de vontade para manter o capital quieto durante alguns meses, 

sem nada ganhar, mas quem tudo quer apanhar, tudo perde! 

2º – O segundo motivo pelo qual considero que shortar é uma atitude errada é por 

causa do risco! Uma ação só pode descer 100% (nunca aconteceu uma ação descer 

120%, ou descer 200%, é impossível! Não há cotações negativas nas ações meus 

amigos…), mas caramba, pode muito bem subir 200%, 300%, 1 000%, 10 000%! 

 

Portanto, quem shorta está a assumir um risco infinito – sim, pode perder muito 

mais do que investe, se a ação subir significativamente do preço a que shortou terá 

uma margin call da corretora a dizer para pôr mais dinheiro na conta – enquanto 

que o potencial de ganho é de apenas 100%. 

 

Agora, existem alguns estratagemas que permitem contornar esta ideia de que o 

lucro máximo será 100%, algo que aprendi com um trader 

americano bastante experiente. Eu nem sei se quero ir por aí neste artigo, pois, não 

vou, a não ser que me peçam, pois a ideia essencial do artigo e que quero que fique 

memorizada é: 

Shortar ações não leva a lado nenhum no longo prazo. É mais benéfico investir 

apenas do lado longo, ainda que isso implique períodos em que o capital esteja 

parado. 

 

Se eu fosse um trader a escrever para traders seria diferente, pois os traders 

precisam de estar sempre no mercado a aproveitar todos os swings que conseguem 

ou querem conseguir aproveitar. Para os traders shortar é necessário, mas para 

isso há veículos melhores que as ações individuais, nomeadamente os futuros. 

 



 28 

Agora os investidores, a shortar? Os investidores investem em empresas, shortar 

seria desvirtuar completamente a sua atividade. O Warren Buffett, por exemplo, 

ainda que considere muitas vezes a generalidade das ações sobreavaliadas, não se 

põe a shortar, prefere esperar pacientemente sentado em cima de uma pilha de 

dinheiro pelas boas oportunidades para comprar, que vêm sempre … 

Em suma, era bom que fosse mais fácil shortar ações na Euronext Lisboa, em termos 

gerais, pois isso manteria a liquidez e o mercado vivos, mas seria desaconselhável 

para os subscritores do Borja on Stocks, que deverão ter preferência pelo lado longo 

do mercado, mantendo pacientemente o seu capital parado até que as boas 

oportunidades finalmente cheguem. 

César Borja 

www.borjaonstocks.com 

 

https://borjaonstocks.com/pt/

