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1. Imprevisibilidade 

Existem bastantes fatores que me levam a crer que o Bear Market associado ao novo 

Coronavírus é um dos mais imprevisíveis da História, mas vou destacar os quatro 

principais: 

A. Não havia euforia 

Nos dois anos anteriores ao pico de 12 de fevereiro de 2020, o índice Dow Jones tinha 

valorizado à taxa média anual de 9,6%, o que não é muito longe da sua média histórica 

dos 100 anos anteriores, que foi de 6%, sem contar com o retorno dado pelos 

dividendos.  

Em comparação, nos dois anos anteriores aos picos antes da Grande Recessão de 

2008/9, da Bolha Tecnológica do final dos anos 90, do Crash de 1987 e da Grande 

Depressão que teve início em 1929, o Dow Jones subiu à taxa média anual de 31,3%.  

Ou seja, ANTES de outros grandes Bear Markets que ficaram para a História houve 

SEMPRE um período de fortes subidas, com grande otimismo e ampla participação do 

público investidor. 

Desta vez essas condições prévias não se verificaram.  

Se quisermos ter uma perspetiva Europeia, o índice EuroStoxx 600 tinha acabado de 

superar ligeiramente os máximos de 2000, 2007 e 2015… 
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…e está agora a níveis de 1998.  

Em relação ao máximo de 19 de fevereiro de 2020, o EuroStoxx 600 estava a subir à 

taxa média anual de 7,1% nos dois anos anteriores e de 0,6% nos vinte anos anteriores.  

Não havia euforia.  

B. Historicamente os surtos de vírus não fizeram nada ao mercado 

Desde que existem registos no site da World Health Organization, ou seja, desde 1996, 

existiram milhares de surtos de vírus (eu comecei a contá-los para obter o número 

exato, mas parei nos 707 em 2002), sendo que, desde 1981, houve 13 surtos de vírus 

que ficaram “famosos”:  

HIV/AIDS em junho 1981, Praga Pneumónica em setembro de 1994, SARS em abril de 

2003, Gripe das Aves em junho 2006, Febre Dengue em setembro 2006, Gripe dos 

Suínos em abril 2009, Cólera em novembro 2010, MERS em maio 2013, Ébola em 

março 2014, Sarampo/Rubéola em dezembro 2014, 

Zika em janeiro 2016, novamente o Ébola em outubro 2018 e novamente o Sarampo 

em junho 2019.  

Se contabilizarmos os retornos do mercado após estes surtos de vírus mais graves, em 

média após um mês o MSCI World Index estava 0,44% mais alto, passados três meses 

estava 3,08% mais alto e passados seis meses tinha subido 8,5%: 

 

http://www.borjaonstocks.com/
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https://www.who.int/csr/don/archive/year/en/


 
 

5 | © 2020 - Borja On Stocks www.borjaonstocks.com 
 

Era extraordinariamente difícil prever que, de entre milhares de surtos de vírus, sendo 

que vários deles foram bastante divulgados nos media nacionais e internacionais 

(lembro-me também da Gripe A quando a minha filha mais nova nasceu), seria o Covid-

19 a tornar-se o catalisador para um dos Bear Markets mais violentos de toda a 

História.  

Este catalisador era imprevisível especialmente para os investidores em ações, que não 

costumam estar particularmente atentos às notícias que têm a ver com saúde 

pública/medicina.  

C. Muitos mortos não são notícia 

No momento em que escrevo estas linhas, ou seja, no dia 25 de março de 2020, às 17:10, 

hora de Lisboa, já houve 20.494 mortes relacionadas com o Covid-19 em todo o mundo.  

É sem dúvida um número assustador e lamentável, porém, penso que não será proibido 

pô-lo em perspetiva, pelo que vou fazê-lo: 

• À mesma hora, neste ano de 2020, já morreram 13.650.456 pessoas. Só nas 

últimas 24 horas morreram 115.805 pessoas, sendo que 1.722 tiveram a ver com 

o Covid-19. 114.083 pessoas morreram hoje por motivos que não foram notícia; 

• Só hoje já morreram 22.091 pessoas de fome, ou seja, 12,8 vezes mais do que de 

Covid-19. Todos os dias morrem, em média, 25 mil pessoas de fome. Não é 

notícia; 

• O Covid-19, até agora, matou 20.494 pessoas este ano. A gripe normal matou 

112.816 pessoas; 

• Este ano já morreram 390.158 pessoas de HIV/AIDS, mais conhecida entre nós 

por SIDA. Todos os anos morrem cerca de 700 mil pessoas de SIDA; 

• Já morreram 1.906.158 pessoas de cancro este ano; 

• Houve 248.885 suicídios; 

• Só este ano, já morreram 580.489 pessoas por beberem álcool. Nenhum 

governante proibiu as vendas de álcool; 

• Também apenas desde que 2020 começou, morreram 1.160.255 pessoas devido 

ao tabagismo. Nenhum governo proibiu as pessoas de fumar ou as vendas de 

tabaco; 

• Houve 313.308 mortes relacionadas com acidentes na estrada. Ninguém se 

lembrou de fechar as estradas. 

Nota: pode sempre verificar estes números, em tempo real, nesta fonte 

http://www.borjaonstocks.com/
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200324-sitrep-64-covid-19.pdf?sfvrsn=703b2c40_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200324-sitrep-64-covid-19.pdf?sfvrsn=703b2c40_2
https://www.worldometers.info/
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Atenção que, com estas comparações, não estou a menosprezar a gravidade do Covid-

19, nem a sua propensão para o contágio. Estou apenas a querer demonstrar que não 

era previsível que, lá por existirem muitas mortes e perigo para a saúde pública, que 

fossem paralisar a economia mundial.  

D. O caso da China 

Por vezes dou por mim a pensar “se eu estivesse atento ao que se passa na China, teria 

podido prever este Bear Market”. Porém, se estudarmos a cronologia dos eventos na 

China e compararmos com a evolução do índice Shangai Composite… 

 

…verificamos que, entre o dia 3 de fevereiro de 2020, quando a China tinha 17.205 

casos e 361 mortos, e o dia 21 de fevereiro de 2020, quando já tinha 75.400 casos e 

2.236 mortos, o índice Shangai Composite SUBIU 11,9%.  

A ver se isto fica bem assente: enquanto o n.º de casos de Covid-19 na China se 

multiplicou por 4,4 e o n.º de mortos mais do que sextuplicou, o mercado de ações 

chinês VALORIZOU cerca de 12%.  

Tendo em conta o exemplo chinês seria praticamente impossível prever que os 

mercados norte-americano e europeu iriam cair mais de 38% por causa do Covid-19.  

http://www.borjaonstocks.com/
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/timeline-china-coronavirus-spread-200126061554884.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/timeline-china-coronavirus-spread-200126061554884.html
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Claro que, depois dos Governos paralisarem a economia percebeu-se que as quedas 

eram justificadas, mas aí já a maior parte, senão a totalidade, dos movimentos 

descendentes já tinha ocorrido.  

Apontei estes quatro fatores com o propósito de demonstrar que este Bear Market foi 

extraordinariamente inesperado e que se você não o conseguiu prever, não se 

preocupe que está bem acompanhado. Eu não o previ certamente - antes pelo contrário 

- e qualquer pessoa que estude estas matérias em profundidade e que conheça a 

História Económica e dos mercados foi naturalmente apanhada de surpresa.  

2. Rapidez 

A regra de definição de Bear Market mais objetiva e comummente aceite é a seguinte: 

após um máximo histórico, o mercado cai pelo menos 20%. 

Tendo em conta esta definição e utilizando o índice de ações mais antigo do mundo, o 

Dow Jones Industrial Average, existiram 16 Bear Markets na História. A tabela 

seguinte mostra o n.º de dias (fins-de-semana e feriados incluídos) que levou a que cada 

um desses Bear Markets pudesse ser identificado como tal, isto é, o n.º de dias que o 

mercado demorou a descer 20%: 

 

http://www.borjaonstocks.com/
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O Bear Market do novo Coronavírus foi o mais rápido de sempre, com o Dow Jones a 

demorar apenas 28 dias (19 sessões de Bolsa) a cair 20%, o que compara com uma 

média de 192 dias.  

Ou seja, este Bear Market foi cerca de 7 vezes mais rápido a definir-se do que a média 

histórica, por isso é natural que muitos investidores de longo prazo tenham falhado em 

adaptar-se.  

Só mesmo os perma bears (que estão sempre pessimistas e vendem ao mínimo sinal de 

alarme), os traders de curto prazo (que nunca ganharam mais de 50% numa ação na vida) 

e os day traders (que alavancam e eventualmente perdem tudo) é que terão tido 

capacidade de reação num tempo tão curto.  

Há ainda aqueles que tiveram sorte - previram que o mercado fosse cair por outro 

motivo - e o Covid-19 surgiu numa feira de Wuhan para os tornar certos. 

3. Mentalidade de Longo Prazo 

Américo Amorim, que quando faleceu, em 13 de julho de 2017, era o homem mais rico 

de Portugal, costumava tecer afirmações como… 

- “Para mim 20 anos não é nada” 

e… 

- “Penso como se fosse eterno” 

…de forma a divulgar a sua mentalidade de longo prazo, demonstrada também nas 

atitudes, por exemplo quando, em pleno PREC, foi comprando quintas aos capitalistas 

que fugiam para o Brasil.  

Talvez ele pensasse que a sua vida se prolongaria através dos seus descendentes… 

http://www.borjaonstocks.com/
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…e por isso seria eterno. Eu, que também tenho uma família numerosa, também penso 

assim: se não for para mim será para os meus filhos e se não for para eles será para os 

netos e bisnetos. De uma forma mais abrangente posso pensar que será para o bem da 

Comunidade e da Sociedade como um todo.  

Jeff Bezos, fundador da Amazon e atualmente o homem mais rico do mundo, investiu 

$42 M num relógio que funcionará durante 10 mil anos sem qualquer intervenção 

humana: 

• Jeff Bezos Has Spent $42 Million Building a Clock to Run 10,000 Years 

É uma homenagem ao pensamento e visão de longo prazo que procura inspirar a 

sociedade.  

As grandes realizações levam tempo e isso não é necessariamente uma desvantagem, 

pois a felicidade advém do processo, do caminho, não tanto da realização.  

Quantos de nós, por impaciência, ou por falta de uma mentalidade de longo prazo, 

tomamos decisões que não são as mais corretas? 

Se retirarmos o tempo da equação, ou seja, se não nos importarmos com o tempo que 

supostamente vai demorar, podemos tomar decisões mais objetivas e racionais, 

levando a resultados superiores no longo prazo. É curioso que, quando vamos no 

http://www.borjaonstocks.com/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-02/jeff-bezos-has-spent-42-million-building-a-clock-to-run-10-000-years
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caminho certo, ele acaba por demorar menos tempo do que imaginávamos à partida. E 

quando vamos por atalhos, muitas vezes não chegamos a lugar algum.   

O que esta crise do novo Coronavírus veio reforçar foi outra vertente da mentalidade 

de longo prazo: é que não basta ter paciência.  

Também é preciso estar preparado para resistir às adversidades, sendo que o caminho 

certo pode, inicialmente, produzir resultados adversos. Há que ser perseverante, 

resiliente e confiante para, apesar dos problemas, apesar dos desaires, apesar dos 

obstáculos, aguentar firme e prosseguir a viagem rumo ao destino a longo prazo.  

Traduzindo para os investimentos em ações de empresas cotadas: lá porque uma ação 

caiu 30% ou 40% ou mesmo 50% ou mais após a nossa entrada, não quer dizer que não 

seja um excelente investimento a longo prazo.  

Pessoalmente tenho algumas experiências e vou destacar a seguinte: em 2002 comprei 

uma ação no Nasdaq e ela começou por cair mais de 50% do meu preço de compra, de 

tal forma que nunca mais olhei para ela (a única ação que tinha numa conta da E-Trade) 

e eventualmente me esqueci dessa conta. Dois anos mais tarde, em 2004, a minha 

esposa abriu uma carta com um extrato da E-Trade e essa ação estava 4.000% acima do 

meu preço de compra. Acabámos por vendê-la a ganhar 3.600% (porque demorou uns 

dias a recuperar a password da conta). Foi a ação em que mais ganhei, em termos 

percentuais, em toda a vida e, relembro, começou por descer mais de 50% do meu preço 

de entrada.  

Claro que não é sempre assim e muitas ações caem mais de 90% e nunca mais se 

levantam… depende dos fundamentais e da sua evolução.  

Esta situação do novo Coronavírus é especial porque - penso que todos concordarão - 

é temporária e passageira, pelo que as oportunidades são extraordinariamente 

abundantes para os investidores que têm uma mentalidade de longo prazo.  
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4. Oportunidades 

Quer o mercado europeu… 

 

…quer o mercado americano… 
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…caíram mais de 35% devido à reação dos governos à ameaça para a saúde pública que 

representa o surto de Covid-19, ou seja, por causa de um fator temporário, que 

certamente não durará mais do que alguns meses.  

Independentemente de o mercado já ter atingido o fundo ou não – é uma discussão 

menos importante do que se poderia imaginar – existem neste momento inúmeras 

oportunidades de investimento a preços muito atrativos.  

As ações que antes da crise já eram fundamentalmente atrativas, ficaram ainda mais 

atrativas.  

Por outro lado, surgiu um novo campo de oportunidades: as empresas cuja atividade foi 

mais afetada pela paralisação da economia e que consequentemente foram vendidas 

em massa pelos investidores, sendo que algumas caíram mais de 70%, como por 

exemplo as ações de companhias aéreas, hotéis, casinos, restaurantes, cruzeiros de 

recreio, lojas de retalho, etc.   

E no meio disto, houve uma liquidação de ações de empresas que nem sequer são 

afetadas pela crise, mas que foram vendidas, para compensar as perdas noutras e para 

levantar liquidez.  

Como todas, ou praticamente todas, as ações desceram, é fácil pensar que as ações são 

todas iguais e que por isso não vale a pena estudar os fundamentais intrínsecos de cada 

empresa: nada mais errado, pois essa trata-se de uma ideia de curto prazo.  

No longo prazo as ações fundamentalmente atrativas subirão muito e as que não o são 

descerão muito, como aliás aconteceu em toda a história do mercado bolsista. Algumas 

empresas cresceram muitíssimo ao longo dos anos, valorizando no mercado de ações, 

enquanto que outras foram definhando, obtendo menos Receitas e Lucros (passando 

até a Prejuízos) e acabaram por falir e desaparecer.  

A Análise Fundamental de Ações é uma matéria complexa que não cabe explicar neste 

pequeno e-book, mas os mais interessados poderão começar por fazer o Mini-Curso de 

Análise Fundamental de Ações, que é composto por 6 vídeos com quizzes e duração 

total de cerca de meia-hora.  

Gostaria apenas de referir que as empresas valem por aquilo que se espera que venham 

a lucrar nos próximos 10, 20 ou até 30 anos e que nesse contexto aquilo que acontece 

ou deixa de acontecer no ano 1 tem a relevância que tem. 

 

http://www.borjaonstocks.com/
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5. Intervenção dos Estados 

É preciso dizer que ninguém teve culpa pelo surgimento do surto de Covid-19. As 

pessoas não tiveram culpa. As empresas não tiveram culpa. Os investidores não tiveram 

culpa. Os governos não tiveram culpa.  

Porém os governos tomaram uma opção política: para proteger a saúde pública, 

obrigaram ao encerramento de uma série de setores económicos e mandaram todos os 

funcionários não essenciais para casa.  

Não vamos agora discutir se foi uma opção correta ou não, foi o que foi, mas por causa 

desta opção política uma série de empresas, trabalhadores e acionistas foram 

prejudicados, sem que tivessem feito mal algum à sociedade - antes pelo contrário - 

estavam apenas a proporcionar bens e serviços úteis, a gerar emprego e a pagar 

impostos.  

Agora é muito natural que a sociedade como um todo custeie o prejuízo que estas 

empresas e trabalhadores tiverem, pois foi por sua ordem e para a proteger, que 

encerraram as suas atividades. 

Portanto serão os Bancos Centrais e os Estados a financiar os enormes prejuízos 

causados.  

Sem entrar em muitos detalhes, nos Estados Unidos foi aprovado um programa de 

estímulos de $2 Trillion, o maior de sempre. Paralelamente a Reserva Federal lançou 

um programa de compra de ativos ilimitado, que inclui a aquisição de obrigações 

empresariais.  

A Alemanha, que estava há anos a construir uma enorme almofada financeira, lançou 

um programa de estímulos de 750 B€ (o equivalente a 20% do PIB) e o Banco Central 

Europeu vai comprar 750 B€ de obrigações dos Estados da Zona Euro.  

Praticamente todos os governos dos países afetados pelo novo Coronavírus lançaram 

um programa de estímulos para compensar, mesmo que parcialmente, os prejuízos 

derivados das políticas de contenção do vírus.  

O mais importante é que haja liquidez em abundância e com os Bancos Centrais a 

fornecerem essa liquidez de forma ilimitada, até os bancos comerciais, como por 

exemplo o BPI, possibilitam moratórias de crédito a empresas e particulares, atirando 

os próximos 6 meses para o final dos contratos, ou seja, durante 6 meses não se paga 

nada e acrescentam-se 6 prestações no final.  

http://www.borjaonstocks.com/
https://edition.cnn.com/2020/03/25/politics/stimulus-senate-action-coronavirus/index.html
https://edition.cnn.com/2020/03/25/politics/stimulus-senate-action-coronavirus/index.html
https://www.marketwatch.com/story/fed-saying-aggressive-action-is-needed-starts-unlimited-qe-2020-03-23
https://www.forbes.com/sites/nathanvardi/2020/03/23/the-federal-reserve-moves-to-buy-corporate-debt/#2bba35aa4c47
https://www.forbes.com/sites/nathanvardi/2020/03/23/the-federal-reserve-moves-to-buy-corporate-debt/#2bba35aa4c47
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-measures-f/factbox-germanys-anti-coronavirus-stimulus-package-idUSKBN21C26Y
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/ecb-unveils-e750-billion-stimulus-against-coronavirus/
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/ecb-unveils-e750-billion-stimulus-against-coronavirus/
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As compras de obrigações muitíssimo agressivas dos bancos centrais permitiram que, 

apesar do enorme aumento de oferta de dívida, as taxas de juro, que a certa altura 

subiram, fossem novamente controladas: 

 

As taxas de juro na Alemanha subiram, mas continuam negativas, pelo que o país será 

pago para se financiar no mercado obrigacionista, algo que não fazia desde 2013: 

 

http://www.borjaonstocks.com/
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Em Portugal, um dos países europeus mais fracos do ponto de vista financeiro e 

económico, apanhámos um susto… 

 

…com as taxas de juro das OTs a 10 anos a subirem dos 0,151% no início de março para 

os 1,6% em 18 de março. Felizmente o BCE entrou no mercado e, entretanto, os juros 

da nossa Dívida Pública caíram para cerca de metade.  

Em Portugal o estímulo ao nível orçamental é de 9,2 B€ e em termos de apoio do BCE é 

de 17,6 B€, o que perfaz um total de 26,8 B€, ou 12% do PIB.  

Se estes pacotes de apoio à economia vão ser suficientes ou não depende de quanto 

tempo é que durará a paralisação. Esperamos que não seja por muito mais tempo, senão 

morrerão mais pessoas da cura (desemprego, frio, doenças, fome, etc), do que teriam 

morrido se tivessem deixado o Covid-19 correr livremente. Talvez haja um meio termo 

em que a economia volta a reabrir, mas de forma condicionada, por exemplo mantendo 

as franjas mais vulneráveis da população em quarentena, ou continuando a usar 

equipamentos especiais de proteção, enfim, essa é uma matéria para os especialistas 

analisarem e decidirem e tenho confiança de que farão o melhor que podem e sabem.  

O certo é que os efeitos perniciosos desta crise económica, que inevitavelmente será 

uma Recessão, serão pelo menos parcialmente compensados pelos estímulos em 

termos de política monetária e orçamental, ou seja, a sociedade como um todo acabará 

por pagar a suspensão temporária dos setores mais afetados.  

http://www.borjaonstocks.com/
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https://eco.sapo.pt/2020/03/20/pacote-do-bce-contra-o-covid-19-pode-dar-176-mil-milhoes-a-portugal/
https://eco.sapo.pt/2020/03/20/pacote-do-bce-contra-o-covid-19-pode-dar-176-mil-milhoes-a-portugal/
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6. Resistir às Tentações 

Quando o mercado cai muito e de forma tão rápida como a que aconteceu, surgem dois 

tipos de situações que são algo perigosas para quem não tem muita experiência no 

mercado de ações: 

1ª – A volatilidade das cotações das ações aumenta muito, o que gera a tentação de ir 

fazer trades de curto prazo, de forma a recuperar, o mais depressa possível, o que 

foi perdido na queda anterior. Quem cai nesta tentação não só não recupera o que 

perdeu anteriormente, como deixa de ter a possibilidade não só de recuperar, como 

de ganhar bastante no médio/longo prazo; 

2ª – Eventualmente a volatilidade diminui, ou seja, os movimentos de curto prazo 

tornam-se mais pequenos, o que é um chamariz para a alavancagem: “se alavancar 

4 vezes, posso ganhar tanto num movimento de 5% como ganharia num de 20%”. O 

problema é que quem alavanca também aumenta muitíssimo o seu risco de ruína, 

sendo que, se estiver alavancado 4 vezes, se tiver um ou vários movimentos contra 

si que no total perfizerem 25%, terá perdido 100% do seu capital.  

Nesta fase do mercado é muito importante resistir a estas duas tentações, a do trading 

de curto prazo e a da alavancagem, mantendo a serenidade e a paciência para poder 

beneficiar dos grandes movimentos a longo prazo.  

7. Recuperação 

Independentemente do tempo que possa demorar, uma coisa é certa: a economia e os 

mercados irão recuperar do Corona Crash.  

Muita gente pensa que o fundo dos mercados corresponderá ao pico no n.º de casos de 

Covid-19, porém há uma falácia nesse raciocínio: é que os mercados descontam o 

futuro a 6 a 12 meses.  

A exceção é quando existem choques exógenos - os tais cisnes negros imprevisíveis - 

que foi exatamente o que aconteceu neste caso do Covid-19, por isso o mercado não 

conseguiu descontá-lo 6 a 12 meses antes. 

Normalmente o que os mercados refletem em cada momento é a expetativa da 

realidade económica daqui por cerca de 9 meses (uma visão algo míope, que poderá 

justificar a queda exacerbada e rápida deste Bear Market) e eu quando olho para daqui 

a 9 meses vejo fortes vendas no período natalício, até com algum revenge buying do 
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tempo de quarentena. Pode haver um sentimento de “vamos aproveitar enquanto 

estamos vivos para gastar à tripa-forra”.  

O que quero exprimir, e que pudemos ver no caso da China e do Shangai Composite, ou 

neste artigo que faz uma correlação entre a Spanish Flu de 1918 e o Dow Jones… 

• O Fundo do Mercado vai ser muito antes do Pico do Corona 

…é que é possível que a recuperação das ações seja muito mais rápida que a 

recuperação económica, de tal forma que, quando o surto de Covid-19 estiver 

controlado e a economia novamente a funcionar em pleno, as ações já poderão estar 

muito mais altas, quiçá num novo máximo histórico! 

Mas, também é possível que demore muito mais tempo, não sabemos. 

Nestes casos (como em quase todos os casos) há que recorrer ao tópico 3 e à 

Mentalidade de Longo Prazo, que diz que não interessa quanto tempo vai demorar, o 

que interessa é tomar a opção correta.  

Claramente, nesta altura, a opção correta é investir, ou continuar investido, nas ações 

fundamentalmente atrativas com uma perspetiva de longo prazo.  

É necessário ter também em conta que o caminho entre o ponto A e o ponto B de uma 

ação NUNCA é linear: é sempre feito de avanços e retrocessos (oscilações de curto 

prazo), sem grande explicação lógica, que são imprevisíveis e, portanto, deverão ser 

ignoradas pelo investidor racional.  

8. Ficar “em Casa” 

Eventualmente – não sabemos quando, mas eventualmente – as ações irão recuperar a 

totalidade do que perderam no Corona Crash e os investidores verão que o valor das 

suas carteiras voltou mais ou menos ao mesmo nível que estava antes deste susto 

monumental.  

Nessa altura – e estou a falar apenas dos que resistiram às tentações mencionadas no 

tópico 6 – os investidores sentirão um enorme alívio e muitos irão pensar: “safei-me 

desta, nunca mais me apanham noutra” e vendem as suas ações, porque já estão “em 

casa” e têm muito medo de voltar a perder.  

Ora, estes sentimentos, de alívio, estar em casa e medo de voltar a perder não têm nada 

a ver com os fundamentais das empresas, ou seja, não têm qualquer aderência à 

realidade económica. Além disso são uma ilusão: o mercado irá apanhá-los novamente, 
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provavelmente quando estiver substancialmente mais alto e parecer absolutamente 

seguro.  

O preço a que cada investidor comprou, o preço a que você comprou, ou aquilo que está 

a perder ou a ganhar não interessa nada na perspetiva dos outros investidores (ou seja, 

do mercado), nem interessa nada na perspetiva dos fundamentais das empresas, nem 

de quanto é que elas vão valer no futuro.  

Desta forma, se quiser estar em sintonia com a evolução dos fundamentais das 

empresas, faça um favor a si próprio: deixe de estar obcecado com aquilo que está a 

perder, se já recuperou ou não, ou de fazer contas ao que ganharia se vendesse ao preço 

X ou Y.  

Concentre-se antes em estudar as empresas, as suas perspetivas e foque-se nesses 

temas, pois é essa leitura, essa visão de longo prazo, essa história de investimento, que 

o tornará num grande vencedor no mercado de ações.   

9. Risco Moral 

Apesar das enormes dificuldades no presente, a minha expetativa é que muito poucas 

empresas vão à falência nesta crise relacionada com o novo Coronavírus, 

especialmente as empresas que são cotadas em Bolsa, que têm muitas opções de 

financiamento de curto prazo.  

Estas empresas não irão à falência também porque têm o apoio de todo o sistema 

económico e financeiro, dos bancos centrais, dos bancos comerciais e dos próprios 

Estados. E porque é uma crise passageira, que não deverá durar mais do que alguns 

meses… 

A recuperação desta crise poderá gerar na sociedade e na gestão das empresas um 

grande risco moral, que já vem acumulando desde a Grande Recessão de 2008/9.  

Poderá pensar-se que em todas as crises graves os bancos centrais e os governos irão 

intervir de tal forma que salvam tudo e todos, pelo que não há problema de correr riscos 

muito elevados, alavancando muito os Balanços, contraindo muita Dívida… só que nem 

sempre os bancos centrais estão dispostos a salvar a economia do desastre, pelo menos 

não de forma imediata.  

No caso de haver inflação o banco central não corta as taxas de juro e não compra 

ativos. Fica de braços cruzados, a ver a economia desfazer-se, com esperança de que 

essa contração económica volte a controlar a inflação, que na realidade é o maior 

inimigo dos bancos centrais.  
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Será nessa altura de inflação elevada que todos aqueles que abraçaram o risco moral e 

contraíram demasiada dívida deverão ir à falência, contribuindo para a destruição 

criativa de Shumpeter, limpando a economia das empresas ineficientes e preparando-a 

para a expansão seguinte.  

Cada um de nós investidores deverá ser salvo desta crise, mas atenção, nada de ilusões, 

há que aproveitar os bons tempos que aí vêm (estou a falar daqui por 6 meses a 1 ano e 

anos seguintes) para compor os Balanços, pagar a Dívida e acumular bastante Cash 

para a recessão seguinte. Da próxima vez não deverá haver perdão para os endividados.  

10. Próxima Expansão Económica 

Houve uma noção muito simples que aprendi com um dos meus mentores, Jim Rohn, 

que é basicamente o seguinte: depois da Recessão, vem a Expansão. E depois da 

Expansão, vem a Recessão.  

Há mais um pormenor: a Expansão é um processo relativamente lento e progressivo 

(demora vários anos, normalmente mais de 5 anos) e a Recessão é rápida, demorando 

em média cerca de 1 ano.  

O mercado de ações costuma conseguir antecipar estes ciclos, de tal modo que o pico 

do mercado costuma ser antes do pico da expansão económica e o fundo do mercado 

costuma ser antes do fundo da economia, daí que seja difícil ser um investidor bem-

sucedido reagindo apenas às notícias. Mais vale fazer o contrário do que se lê nas 

notícias: comprar quando as notícias da economia são más e vender quando são boas, 

isto em termos muito gerais e macro.  

Os investimentos em ações individuais podem perdurar para lá das expansões e 

recessões, no caso de a empresa ter uma história de investimento a longo prazo e as 

suas ações nunca ficarem muito sobreavaliadas.  

Neste momento já estamos numa Recessão económica e os investidores mais 

experientes já estão a antecipar a próxima Expansão. Essa nova Expansão deverá ter 

alguns grandes temas, que já vinham da Expansão anterior e que foram apenas 

interrompidos pela reação dos governos ao novo Coronavírus: 

• O tema das energias renováveis e limpas, que deverão, a prazo, substituir as 

fontes de energia como o carvão e o petróleo, que deverão desaparecer no 

médio/longo prazo 

• O tema do envelhecimento da população, do aumento dos gastos com saúde e 

das empresas de serviços aos mais de 80 anos 
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• O tema do tele-trabalho, do freelancing, da gig economy e da escola online 

• Certos nichos do mercado alimentar, como a carne oriunda de vegetais e os 

comestíveis com cannabis 

• Plataformas digitais que organizam mercados físicos 

• Uma série incontável de ações subavaliadas que, estando em setores e indústrias 

maduras, deverão valorizar bastante na próxima expansão económica 

Espero que este pequeno e-book tenha contribuído para dar algum conforto e luz a 

todos aqueles que, como eu, sofreram um drawdown bastante severo nos últimos 

meses, mas que estão dispostos a continuar a investir em ações com uma mentalidade 

de longo prazo.  

Atenciosamente, 

César Borja 

www.borjaonstocks.com 
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