


Entalado nas Ações do BCP? 

 

1. A gota de água 

Comecei a escrever sobre o mercado de ações em 1999 e desde sempre que 

sou questionado e confrontado com a situação das ações do BCP. Os 

episódios são incontáveis, pelo que vou relembrar apenas alguns dos mais 

marcantes, por ordem cronológica: 

A – Aquando do Bear Market de 2000 – 2003, um investidor bastante 

experiente, sobre o qual já falei noutros artigos (o CC), a certa altura dizia: 

“eu durmo descansado, pois estou maioritariamente investido nas ações do 

BCP. Então se eles as estão a promover nos balcões, junto dos próprios 

clientes do banco…” 

O que falhou na análise do CC foi que as ações que estavam a ser promovidas 

não eram as existentes, mas sim novas ações emitidas. Apesar da firmeza 

relativa no início do Bear Market, nos anos seguintes a cotação caiu 76%: 



 

O CC era um investidor experiente e sofisticado pelo que o mais provável é 

que não tenha sofrido esta perda, pois deverá ter vendido quando a sua 

motivação para a compra se revelou inválida.  

B – Em 2007, Joe Berardo, certamente aconselhado pelos seus 

“economistas”, adquiriu uma posição de 6% no capital do BCP (com crédito 

fornecido pela CGD) o que motivou uma sátira memorável dos Gato 

Fedorento: 

• Joe Berardo e o mini-caixotinho 

É natural que, quando se adquire um caixotinho, ainda por cima mini, por 1,5 

milhões de euros, a desvalorização seguinte possa chegar aos 99,5%: 

https://www.youtube.com/watch?v=OV99uhsKI9Y&t=4s


 

C – No Relatório & Contas de 2007 (pág. 94), a Teixeira Duarte exibia, com 

orgulho, a sua posição no BCP, que continuava a reforçar: 

https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/PC18302.pdf


 



 

O resultado de todo este investimento e reinvestimento foi um Prejuízo total 

de 740 milhões de euros e só não foi mais porque a certa altura a 

administração da Teixeira Duarte ganhou juízo e deixou de reforçar no BCP.  

D – Em 2010, tal como agora, eu ministrava um programa didático sobre 

investimentos em ações individuais e como parte integrante do “pacote” 

havia a promessa de um almoço em restaurante a combinar. Nesta ocasião o 

meu destino era Espinho e aguardava-me um rapaz mais ou menos da minha 

idade.  

O que o rapaz mais desejava era aprender a analisar ações individuais, não 

tanto por si próprio - embora também tivesse interesse - mas sim para ajudar 

o seu “pobre” pai que… estava a perder 70 mil euros nas ações do BCP e por 

causa disso mal dormia e mal comia.  

E – Algures em 2016, um ex-vizinho, corretor de seguros e com alguma 

experiência em investimentos financeiros (inclusive em produtos financeiros 

derivados, ou seja, um sofisticado de tipo A), perguntou-me o que eu achava 

do BCP, ao que respondi “a minha análise aponta para uma queda adicional 

superior a 60%”.  

Ele respondeu: “não vou vender e digo mais, vou ao aumento de capital. 

Olha, se for preciso fica para a minha filha ou para os meus futuros netos”.  

https://cursodeacoes.com/
https://borjaonstocks.com/as-cinco-fases-do-investidor-em-acoes/
https://borjaonstocks.com/analise-aos-resultados-do-millennium-bcp/


F – Uma vez, por volta do final de 2016, estava eu no supermercado, no 

corredor dos lacticínios, quando fui abordado por uma senhora, que 

reconheci como mãe de um colega da escola do meu filho mais novo.  

- “Boa tarde, está bom? Sabe, eu já vi o seu site e sei que você investe e que 

analisa ações… eu sou contabilista, mas de ações percebo pouco. Tenho 

ações de duas empresas há muitos anos e quando me solicitam vou a mais 

um aumento de capital, mas agora não sei o que fazer, será que me pode 

ajudar?” 

- “Diga lá quais são as ações, a ver se as conheço bem…” 

- “Uma é o Banif… agora já não negoceia em Bolsa (Banif: a história de uma 

falência) e o problema é que não consigo contabilizar as menos-valias para 

efeitos fiscais”… “e a outra é o BCP, onde estou a perder mais de 80%, ou 16 

mil euros. Será que devo ir ao novo aumento de capital?” 

- “Minha senhora, porquê essa concentração em ações de bancos? Olhe, já 

que estamos aqui no Continente, porque não troca essas ações do BCP por 

ações da Sonae SGPS? Ou melhor ainda, da Sonae Indústria?” 

Nota: em 2017 a Sonae Indústria valorizou 133% 

G – Vou saltar uns episódios e aproximar-me mais do presente, quando, na 

festa do 14º aniversário da minha filha mais velha, no passado dia 15 de 

agosto de 2020, o meu irmão finalmente trouxe a sua mulher à minha casa.  

A certa altura, após o almoço ela perguntou-me: “o que é que o meu pai 

deverá fazer às ações do BCP? Investiu 14 mil euros e agora só tem 720! Será 

que ainda vão recuperar?” 

Eu ainda pensei em explicar o que era a diluição do valor dos acionistas, mas 

o tema era demasiado complexo e o dia era de festa… disse só, baixinho e 

olhando para os meus botões, “se calhar mais vale vender e esquecer o 

assunto”, sabendo de ginjeira que não valia a pena.  

Desviei o tema disparando algo do género “quem quer ir explorar aquele 

matagal?” 

https://borjaonstocks.com/banif-a-historia-de-uma-falencia/
https://borjaonstocks.com/banif-a-historia-de-uma-falencia/


Esta ainda não foi a gota de água. Essa vem a seguir. 

H – Este sábado, o jardineiro, enquanto conversava com a Catarina sobre a 

colocação da relva, da rega automática e sobre a qualidade da terra, a certa 

altura pergunta: “olhe, quando for oportuno, pode perguntar ao seu marido 

o que é que eu devo fazer às ações do BCP? Investi 5.000 euros e já só valem 

200 e qualquer coisa…” 

OK, isto já é demais, aqui já não estamos a falar de grandes especuladores, 

de empresas cotadas ou de pequenos investidores em ações, estamos a falar 

de pessoas humildes e trabalhadoras que, em diferentes graus, vivem 

atormentadas porque um dia investiram em ações do BCP.  

É tanta gente nesta situação que eu à tarde disse à Catarina: “queres ver que 

até o Zé Manel, ladrilhador, tem ações do BCP? Vai lá perguntar-lhe…” – 

“Estás parvo, achas que tenho confiança com o homem para lhe perguntar 

uma coisa dessas?” 

Aproximei-me e, enquanto ele punha a massa para assentar mais um 

mosaico: - “oh Zé Manel, não se importa que lhe faça uma pergunta 

esquisita? Já alguma vez investiu em ações?”  

Ele olhou para mim, estranhando a pergunta e coçando a cabeça, e disse: 

“Bom, eu já ouvi falar sobre isso, acho que sei mais ou menos o que são 

ações, mas não, nunca investi nisso. O que eu tenho são uns produtos, não 

sei bem, são os do banco que gerem, acho que se chamam estruturados…” 

OK, concedo que o BCP não apanhou o Zé Manel. No caso dele foram outros.  

 

2. A culpa não é sua 

Em primeiro lugar gostaria de dizer que, se grandes investidores – como o 

Joe Berardo – e grandes empresas cotadas, como a Teixeira Duarte, caíram 

na esparrela do BCP, é natural que você, um cidadão comum, sem 

conhecimento especializado sobre o mercado de ações, também tenha caído.  



Não está sozinho… terão sido pelo menos 200 mil portugueses aqueles que, 

ao longo do tempo, foram investindo as suas poupanças em ações do BCP.  

Claro que, quando o seu gestor de conta no BCP falou consigo acerca da 

oportunidade que era investir nas ações do próprio BCP você confiou. Era – e 

é – uma instituição de confiança. Uma empresa sólida, que ocasionalmente 

distribuía bons dividendos.  

A meu ver não houve nada de ilegal nesta situação, apenas uma solicitação 

para investimento, feita por um agente autorizado, a potenciais investidores. 

Só comprou quem quis e você foi um dos que quis.  

Evidentemente, quando investiu em ações do BCP, não pensou que iria 

perder, mas sabia que as ações eram um produto financeiro com risco.  

A sua expetativa era ganhar, não muito, mas alguma coisa, com o passar dos 

anos. Infelizmente não foi dessa forma que a história se desenvolveu e agora 

tem de enfrentar uma perda pesada que, volta e meia, o apoquenta.  

A culpa da perda não é sua, pois não tinha conhecimentos e ferramentas 

suficientes para produzir uma análise financeira ao BCP e decidir com 

conhecimento de causa, porém, naturalmente, tem de assumir a 

responsabilidade pelos seus atos.  

 

3. A culpa também não é do seu gestor de conta 

O gestor de conta, aquele que o “convenceu” a investir em ações do BCP, é 

um mero empregado do banco e apenas cumpriu as ordens dos seus 

superiores. Não tinha alternativa senão seguir as instruções, que eram no 

sentido de colocar tranches de ações junto do público investidor.  

Obviamente, qualquer pessoa que tenha dinheiro é um potencial investidor 

no mercado de ações. Não é preciso que perceba de economia, de gestão, de 

análise financeira ou sequer que tenha algum tipo de formação superior. E 

assim é que está bem, pois a participação no mercado acionista é livre e 

espontânea… também qualquer um é livre de deixar de participar.  



Você pode ser um taxista ou canalizador, se tiver algum dinheiro acumulado 

(ou mesmo que não tenha, se tiver crédito), é um potencial investidor em 

ações.  

E foi dessa forma que os clientes do BCP foram vistos: como potenciais 

investidores, sendo que neste caso foram também financiadores da atividade 

do banco.  

A maior parte dos gestores de conta dos bancos comerciais – não estou a 

dizer todos, até porque muitos subscrevem o Borja on Stocks – mas a maior 

parte, não percebe patavina de ações e ainda menos de instrumentos 

financeiros complexos, como produtos estruturados e derivados. Como bons 

funcionários que são, limitam-se a cumprir ordens e a vender os produtos 

financeiros que interessa ao banco vender, não necessariamente aos seus 

clientes comprar.  

 

4. Dois tipos de empresas no mercado de capitais 

Ainda que existam várias nuances e possa haver movimentos de um tipo para 

o outro, essencialmente, há dois tipos de empresas no mercado de capitais, 

que podemos designar de tipo A e de tipo B.  

As empresas de tipo A são aquelas que estão no mercado de capitais com a 

missão de valorizar o património dos seus acionistas, principalmente através 

do crescimento do Lucro por Ação em termos de longo prazo (o que poderá 

proporcionar o pagamento de dividendos crescentes e sustentáveis), o que 

invariavelmente leva a uma subida da cotação e enriquecimento dos 

acionistas.  

As empresas de tipo B têm outras prioridades, como por exemplo a sua 

sobrevivência imediata e continuidade no curto/médio prazo, a satisfação de 

exigências de reguladores, o bem-estar dos seus gestores e/ou empregados, 

o cumprimento de desígnios políticos, etc.  

Ora, o BCP há muitos anos que é uma empresa de tipo B, com a seguinte 

estratificação de prioridades, ou grupos de interesse, a que tem de atender: 



1º - Banco Central Europeu 

2º - Estado Português 

3º - Gestores 

4º - Obrigacionistas e Outros Credores 

5º - Funcionários 

6º - Clientes 

7º - Acionistas 

Quando confrontados com uma escolha, os responsáveis do BCP ponderam 

estes grupos de interesse por esta ordem, sendo que os interesses dos 

acionistas ficam em 7º lugar. 

 

5. Seis razões pelas quais a cotação do BCP não vai recuperar 

1ª – A Capitalização Bolsista Continua Elevada 

Como os acionistas estavam em 7º na lista de prioridades, quando o BCP 

enfrentou dificuldades financeiras, foram estes que foram chamados a pagar 

os Prejuízos.  

O Banco Central Europeu, o Estado Português, os Gestores, os 

Obrigacionistas, os Funcionários e os Clientes não perderam dinheiro.  

Quem perdeu foram os Acionistas, que foram cobrindo os Prejuízos, 

financiando o BCP através de 34 aumentos de capital desde a fundação em 

1985, num valor superior a 5 mil milhões de euros, sendo que só desde 2011 

foram 4,3 mil milhões de euros.  

O serviço de informação financeira Bloomberg ajustou retroativamente o n.º 

de ações emitidas pelo BCP em cada ano (tendo em conta o reverse split de 

outubro de 2016 e outros ajustes) de forma a permitir que se construa este 

gráfico: 

https://ind.millenniumbcp.pt/pt/Institucional/investidores/Pages/AumentosCapital.aspx
https://ind.millenniumbcp.pt/pt/Institucional/investidores/Pages/AumentosCapital.aspx
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/accionistas-injectam-43-mil-milhoes-no-bcp-desde-2011
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/accionistas-injectam-43-mil-milhoes-no-bcp-desde-2011


 

Como se pode constatar, o n.º de ações emitidas pelo BCP aumentou de 185 

milhões em 1994 para 15.114 milhões agora, o que representa uma taxa 

média anual de crescimento do n.º de ações emitidas de 17,1%.  

Uma das principais equações da Análise Fundamental de Ações é a seguinte: 

Capitalização Bolsista = Cotação * N.º de Ações Emitidas 

A partir desta equação é fácil de perceber que, se o n.º de ações emitidas 

aumenta, a cotação terá de descer para que a Capitalização Bolsista se 

mantenha a mesma.  

Multiplicando o n.º de ações emitidas pelo BCP no final de cada ano pela 

cotação de fecho desse ano, obtemos a Capitalização Bolsista, ou Valor de 

Mercado, em cada ano: 



 

 

Neste momento, à cotação de 0,1047 € por ação, o Valor de Mercado do BCP 

é de 1.582 milhões de euros. 

Agora lembrei-me da história do preço da bica, lembram-se dessa? Quando a 

cotação do BCP estava pelos 50 cêntimos, dos investidores dizerem algo 

como “o BCP está mesmo muito barato, está ao preço da bica”, ou seja, 

confundiam a cotação (o preço de uma única ação) com a Capitalização 

Bolsista (o preço da totalidade das ações).  

O que podemos constatar no gráfico acima é que, apesar da cotação do BCP 

estar muito perto do mínimo histórico, o seu Valor de Mercado ainda está 

consideravelmente acima do que esteve por exemplo em 2016, em 2011 e 

em 1996.  

Em 1996 o BCP valia 1.415 M€, ou seja, menos do que vale agora, no entanto 

a cotação estava nos 6,41 € (valor ajustado ao reverse split), isto é, mais de 

6.000% acima do que está agora.  

E se quisermos comparar com 2016, a Capitalização Bolsista está 92% mais 

elevada, porém a cotação está 43% mais baixa.  



Partindo da Capitalização Bolsista de 1.582 milhões de euros (não da cotação 

de 0,1047 €) é que podemos avaliar se as ações do BCP estão baratas ou 

caras.  

2ª – Dois maiores acionistas fragilizados 

É verdade que desde que a Fosun se tornou a maior acionista do BCP as 

emissões de novas ações cessaram, o que é um fator positivo. Vejamos o 

quadro com os 10 maiores acionistas do BCP da atualidade: 

 



Nota: o free float, ou seja, as ações detidas pelos “entalados do BCP”, é de 

51,18% 

A EDP e a generalidade dos fundos de investimento têm vindo a reduzir a sua 

exposição ao BCP, porém os dois maiores acionistas, a Fosun, com 27,25% do 

capital e a Sonangol, com 19,49%, têm mantido as suas posições estáveis.  

Mas será que são acionistas fortes? 

A Sonangol tem dois problemas graves, o baixo preço do petróleo e as 

reservas a minguar. Angola é o país da OPEP cujas reservas de petróleo 

cobrem menos anos de produção (ao ritmo de produção atual, 15,5 anos). 

Estas são as principais razões pelas quais a moeda angolana, o Kwanza, está 

tão fraca: 

 

Com a economia angolana em recessão (mesmo antes da pandemia) e a taxa 

de inflação acima de 20% resta saber até quando é que será politicamente 

defensável manter uma posição não estratégica num banco português.  

https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/147.htm


Especialmente sabendo que a posição da Sonangol no BCP foi construída no 

“reinado” de José Eduardo dos Santos.  

Pensando agora na Fosun, é uma empresa que, enquanto for apoiada pela 

banca chinesa, tudo OK, mas os ventos em Pequim também podem mudar. 

Uma coisa é certa, o fundador e Chairman da Fosun International, Guo 

Guangchang, não é nenhum Warren Buffett da China.   

Para começar, a cotação da Fosun International na Bolsa de Hong Kong não 

exibe uma tendência ascendente… 

 

…e está abaixo da entrada em Bolsa em 2007. Em segundo lugar, olhando 

para os fundamentais da Fosun International, o que mais sobe é mesmo a 

Dívida Financeira: 

https://www.dn.pt/mundo/niguem-sabe-onde-esta-o-patrao-da-fidelidade-podera-estar-detido-4923997.html
https://ir.fosun.com/corporate-reports


 

A taxa média anual de crescimento da Dívida Financeira da Fosun 

International é de 17,3%, para os 223 Billion RMB, o que compara com a 

Capitalização Bolsista de 75,8 Billion RMB, ou 9,3 B€.  

A Fosun International não é propriamente um gigante chinês com uma 

posição financeira muito sólida. De qualquer modo a posição no BCP, pelo 

menos por enquanto, não está em causa.  

3ª – Mais Non-Performing Exposures (NPEs) 

Segundo o Banco de Portugal, os bancos nacionais têm 22% do seu crédito 

concedido, ou 39 mil milhões de euros, em moratória.  

Tendo em conta que a economia portuguesa colapsou 16,3% no 2º 

trimestre… 

https://observador.pt/2020/06/24/bancos-tem-39-mil-milhoes-de-euros-de-creditos-em-moratoria-22-do-total/
https://observador.pt/2020/06/24/bancos-tem-39-mil-milhoes-de-euros-de-creditos-em-moratoria-22-do-total/
https://tradingeconomics.com/portugal/gdp-growth-annual
https://tradingeconomics.com/portugal/gdp-growth-annual


 

…alguém tem dúvidas que as falências e o desemprego vão disparar e 

consequentemente o crédito malparado irá aumentar substancialmente, 

quando as moratórias acabarem? 

Segundo o CEO do Santander Totta, quando as moratórias terminarem, virá 

aí um “grande tsunami”.  

Paralelamente o presidente do conselho de auditoria do Banco de Portugal, 

João da Costa Pinto, numa entrevista ao Observador, referiu que a 

intervenção do Estado no universo Montepio é inevitável e quanto mais 

tarde, pior.  

É certo que o BCP tem feito um esforço notável ao longo dos anos para 

reduzir as NPEs, que no final de junho de 2020 já só estavam em 3,9 mil 

milhões de EUR… 

https://eco.sapo.pt/2020/05/14/santander-da-9-mil-milhoes-em-moratorias-grande-tsunami-ha-de-vir-quando-acabarem-alerta-pedro-castro-e-almeida/
https://eco.sapo.pt/2020/05/14/santander-da-9-mil-milhoes-em-moratorias-grande-tsunami-ha-de-vir-quando-acabarem-alerta-pedro-castro-e-almeida/
https://www.youtube.com/watch?v=CALMqCdDEuk
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR76486.pdf


 

…mas com uma carteira de 56 mil milhões de euros de crédito concedido 

alguém acredita que as NPEs não vão aumentar quando acabarem as 

moratórias?  

Se eu tivesse algum interesse em investir no BCP – é verdade que não tenho, 

mas se tivesse – naturalmente esperaria pelo fim das moratórias para ver 

qual é que vai ser o estrago nas contas do banco.  

4ª – Ameaça das Fintechs 

Não vou alongar-me muito neste tópico porque é demasiado corrente e 

popular, mas é verdade que muitos jovens estão a abrir contas não em 

bancos tradicionais, mas em bancos que funcionam apenas através de meios 

digitais, sendo que talvez o mais conhecido em Portugal seja o Revolut, que 

já tem 12 milhões de clientes em todo o mundo (mais do dobro do BCP, que 

tem 5,6 milhões).  

https://www.revolut.com/pt-PT


Depois temos sempre a possibilidade das gigantes tecnológicas, como a 

Apple, a Amazon, a Google e o próprio Facebook eventualmente começarem 

a prestar serviços bancários: 

• Apple’s move into banking raises the bar for fintech, traditional credit 
cards 

• Amazon's Impending Invasion Of Banking 

• Google signs up six more partners for its digital banking platform coming to Google 
Pay 

• Facebook wants to be a bank 

 

5ª – Risco de Subida de Taxas de Juro 

Portugal partiu para a crise da Covid-19 numa posição frágil, com uma Dívida 
Pública de 117,7%, que poderá subir para cerca de 140% do PIB no final de 
2020, o nível mais elevado de sempre. 

Tendo em conta a nossa fragilidade económica, quando o Banco Central 
Europeu eventualmente deixar de intervir nos mercados, adquirindo a dívida 
soberana dos países da Zona Euro, podemos sofrer um repentino aumento 
de taxas de juro, tal como aconteceu na crise de 2010-12, quando o yield das 
Obrigações a 10 anos atingiu os 17%: 

https://www.cnbc.com/2019/03/26/apples-move-into-banking-raises-the-bar-for-fintech-credit-cards.html
https://www.cnbc.com/2019/03/26/apples-move-into-banking-raises-the-bar-for-fintech-credit-cards.html
https://www.forbes.com/sites/ronshevlin/2019/07/08/amazon-invasion/#463cf6a87921
https://techcrunch.com/2020/08/03/google-signs-up-six-more-partners-for-its-digital-banking-platform-coming-to-google-pay/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAKX4OHMD4Rrx4FHLyEK9P7KaTI36YYLp0JpvHaP8w7wJCWcgjWZqPi-MYQwOKIbp7I4VHKYDWpqPiRx9KDKBkiR55AEPTwYUDl_A6x3Y0yTovlabXP6YQG5TSS8p5NYYBizzoFGmwR7QvadIlWjz-ZCQSqnDLIgBpHE5YzhfquHp
https://techcrunch.com/2020/08/03/google-signs-up-six-more-partners-for-its-digital-banking-platform-coming-to-google-pay/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAKX4OHMD4Rrx4FHLyEK9P7KaTI36YYLp0JpvHaP8w7wJCWcgjWZqPi-MYQwOKIbp7I4VHKYDWpqPiRx9KDKBkiR55AEPTwYUDl_A6x3Y0yTovlabXP6YQG5TSS8p5NYYBizzoFGmwR7QvadIlWjz-ZCQSqnDLIgBpHE5YzhfquHp
https://www.thinkbusiness.ie/articles/facebook-bank/
https://tradingeconomics.com/portugal/government-debt-to-gdp


 

Nesse caso o BCP sofreria muito, pois tem 16,3 mil milhões de dívida pública, 
dos quais 8,3 mil milhões são de dívida pública portuguesa: 

 

https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR76486.pdf


Nota: quando as yields sobem a cotação das obrigações desce 

É certo que o BCP também tem 5,9 mil milhões de euros em dívida pública 
polaca e que a Polónia tem um rácio de Dívida Pública em relação ao PIB de 
apenas 46%.  

Mas a posição de 50,1% do BCP no Bank Millennium da Polónia, cotado na 
Bolsa de Varsóvia, está mais perto do mínimo do que do máximo histórico: 

  

Esta posição vale atualmente 1.820 M€, ou seja, apenas cerca de 2,1% do 
Ativo Total do BCP, pelo que não deverá servir de justificação para deter 
ações do BCP.  

6ª – Até o Warren Buffett está a vender os bancos 

Warren Buffett é o maior, e muito provavelmente o mais experiente, 
investidor em ações do mundo. Tem certamente o track record mais longo, 
com um retorno médio anual de cerca de 20% desde 1965.  

https://tradingeconomics.com/poland/government-debt-to-gdp
https://tradingeconomics.com/poland/government-debt-to-gdp


Historicamente, através da Berkshire Hathaway, ele tem sido um dos maiores 
defensores dos bancos como investimentos atrativos (especialmente os 
maiores bancos dos Estados Unidos), no entanto neste ano de 2020 começou 
a diminuir significativamente a sua exposição a este setor: 

• Berkshire Hathaway slashes stakes in US banks 

Se o Warren Buffett está a torcer o braço desta forma, concedendo que 
afinal os bancos não serão assim tão bom investimento para os próximos 
anos, será acertado continuar a manter ações do BCP? 
 

6. É investidor no mercado de ações? Ou foi um acaso infeliz? 

Voltando ao seu caso pessoal, você é um investidor regular e consistente no 

mercado de ações?  

Ou a aquisição de ações do BCP foi apenas uma situação pontual, um acaso 

infeliz? 

Se é um investidor regular e consistente, certamente terá uma carteira 

diversificada de ações, pelo que a posição no BCP em princípio não terá feito 

uma mossa considerável no seu património. De qualquer modo essa posição 

não tem contribuído e em princípio não deverá contribuir no futuro para o 

crescimento da sua riqueza. Assim sendo, porque não vender essa posição, 

registar a menos-valia e seguir em frente com investimentos mais 

promissores? 

Se a compra de ações do BCP foi apenas uma situação pontual, se o BCP é a 

única ação que tem em carteira, se a sua vida não tem nada a ver com ações 

e se tem aí essa pedra no sapato… porque não retirar a pedra? 

Pela sua qualidade de vida no futuro, o melhor será corrigir esse erro do 

passado, assumir a perda e esquecer o assunto.  

 

 

https://www.ft.com/content/3934cc3d-c68f-4995-af94-3656c874df64


7. Enquanto não vender, não perde? 

Até há investidores experientes que por vezes cometem este erro, quanto 

mais os inexperientes… meu caro, as ações são um ativo que é valorizado em 

todos os momentos no mercado.  

Se comprou por 100 e agora vale 10, pode ter a certeza que perdeu 90, quer 

venda, quer não venda. A perda já está no seu “Balanço”, agora é uma 

questão de manter o capital em ações (ativo financeiro) ou transformá-lo em 

dinheiro (outro ativo financeiro).  

Mas a perda é bem real e já está refletida no seu património.  

 

8. Para deixar aos filhos? Aos netos? 

A sério, quer mesmo deixar para os seus filhos, ou para os seus netos, umas 

ações que pouco valem? Quer deixar a ideia de que, algures no tempo, 

cometeu um erro e nunca teve a coragem para o corrigir? 

Quer que, após o seu funeral, os seus herdeiros digam: “pois é, cá estão as 

ações do BCP, aquelas que toda a vida o atormentaram e agora não valem 

quase nada”? 

Acho que não… eu pelo menos não quero deixar nada dessas vergonhas para 

os meus herdeiros lidarem. Quando é para assumir responsabilidades, perdas 

e outras chatices do género prefiro fazê-lo eu.  

Aos meus filhos só quero deixar coisas boas, ações de empresas 

fundamentalmente atrativas, preferencialmente que estejam muito acima do 

preço a que as comprei.  

O lixo é para varrer e deitar fora.  

 

 



9. Diversificar sempre 

Como referi, quem tem uma carteira diversificada de ações 

fundamentalmente atrativas, mesmo que lá no meio tenha uma perda de 

90% no BCP, em princípio não haverá problema.  

Vou demonstrar este ponto com um exemplo. Imagine que na sua carteira 

tinha, em partes iguais, 3 ações assim-assim, daquelas que dão 5% ao ano, 

que tinha lá uma tenbagger como a Corticeira Amorim (uma tenbagger é 

uma ação que subiu 1.000%) e o BCP, a perder 90%.  

Passados 10 anos qual é o seu retorno médio anual? E o retorno total? 

 

Repare que mesmo com o BCP lá no meio, praticamente triplicou o capital 

inicial, sendo a taxa média anual de retorno de 11,6%.  

Nada mau, MESMO com o BCP em carteira. Claro que, não tendo o BCP o 

retorno seria superior, mas o que quero demonstrar é que numa carteira 

diversificada de ações, sendo que basta que uma delas seja muito atrativa, os 

retornos podem ser bastante generosos.  

O problema é que muita gente vende rapidamente as ações em que está a 

ganhar (porque está focada na cotação, em vez de estar focada nos 

fundamentais) para reforçar naquelas em que está a perder e depois acaba 

por estar completamente investido em ações “perdentes” como o BCP e 

outras que tais.  

 

 



10.  Delegar a análise financeira 

Se está a ler este e-book e for um investidor sério, genuinamente interessado 

em investir em ações de forma diversificada e com um horizonte de longo 

prazo, considere delegar a análise financeira em analistas especializados e 

independentes das empresas cotadas e das instituições financeiras.  

No Borja on Stocks prestamos este serviço: analisamos ações europeias (das 

bolsas de Lisboa, Madrid, Paris e Amesterdão) e americanas (NYSE e Nasdaq) 

e recomendamos aquelas que consideramos mais atrativas para 

investimentos a longo prazo.  

Aqui tem os gráficos do retorno que temos obtido em Lisboa, Amesterdão, 

Paris e Nova Iorque: 

 

 



 

 



 

 

Nota: Resultados passados não são garantia de resultados futuros. Dados 

atualizados a 21/08/2020. 

Temos obtido estes resultados através da Análise Fundamental exaustiva a 

centenas de empresas cotadas.  

Se quiser ter acesso às nossas análises, recomendações e comunidade, 

subscreva o nosso serviço: 

 

 

 

Obrigado pela atenção, cumprimentos, 

César Borja 

www.borjaonstocks.com 

SUBSCREVER O BORJA ON STOCKS 

http://www.borjaonstocks.com/
https://borjaonstocks.com/subscricao-bos-bos-us-mensal-ou-anual/


www.borjaonstocks.us 

 

Disclaimer 
 
Esta publicação é para efeitos meramente informativos e educacionais e não 
deverá ser entendida como uma recomendação para comprar ou vender ações. 
 
Se entender esta publicação como uma recomendação, tenha em conta que ela é 
generalista e poderá não ser adequada ao seu perfil de risco, que é único. A sua 
situação financeira individual não foi tida em consideração pelo Autor da análise, 
que desconhece o perfil de risco e objetivos de cada um Subscritores do 
BorjaOnStocks. 
 
Se necessitar de conselhos financeiros personalizados, procure sempre os serviços 
de um profissional devidamente credenciado e autorizado pela CMVM. 
 
O BorjaOnStocks e a sua Equipa não assumem qualquer responsabilidade por 
eventuais perdas ou ganhos resultantes da informação obtida nesta publicação. 
 
Esta publicação é propriedade intelectual de BBTOP20 – Produção de Conteúdos, 
Lda e destinada apenas aos Subscritores do site BorjaOnStocks. As informações e 
opiniões contidas nesta publicação são confidenciais. É proibida a sua 
transmissão ou difusão, em todo ou em parte, sem autorização expressa. 
 
Consulte o Disclaimer completo do Borja on Stocks. 

 

http://www.borjaonstocks.us/
http://www.cmvm.pt/pt/SDI/ConsultoresparaInvestimento/Pages/Consultores-para-investimento.aspx
https://borjaonstocks.com/acesso/disclaimer/

