
Opinião

 
ABC do Investidor 
Algumas dicas para iniciar-se no mercado financeiro  
Dilson Gaspar
Sub-Director do Gabinete de Desenvolvimento do Mercado da Comissão de Capitais

Ter uma 
aposta em 

vários activos 
permitirá 

uma maior 
dispersão do 
risco. Já que 
cada activo 
exibe o seu 

próprio risco, 
investir em 

vários 
permitirá 

distribuir o 
risco por 

vários activos 
causando o 
tão famoso 

efeito 
diversificação.

cado, lhe levarão de modo natural a uma escolha 
mais consciente. E por mais conservador que 
você seja, é possível conseguir um bom rendi-
mento e ser o investidor de sucesso que se ambi-
ciona. Então estude bastante antes mesmo de 
ingressar no mercado e procure cursos de for-
mação. Para isso, as redes sociais estão inunda-
das de informação sobre o mercado financeiro e, 
caso não tenha tempo, procure um intermediário 
(o seu Banco por exemplo) e tire todas as dúvidas. 
Quando sentir que ficou devidamente esclarecido 
avance, porém sempre com prudência.   

2. Defina com clareza os seus objecti-
vos de investimento  
Todos os investidores em algum momento são 
tentados em mudar o seu status de relaciona-
mento com os seus activos (obrigações do tesouro, 
obrigações corporativas, unidades de partici-
pações em fundos de investimento ou até mesmo 
acções de empresas), mas tomar decisões de modo 
fervoroso pode levar ao clássico erro de investi-
mento, “comprar na alta e vender na baixa”. Anote 
o que torna cada activo da sua carteira de investi-
mento digno de um compromisso e, foque-se em 
duas perspectivas: o que “o que me faria comprar” 
e “o me faria comprar”. Faça uma espécie de diário 
do perfil dos activos e com base nele procure re-
sponder às duas questões abaixo.  

Porquê comprar? Diga o que você acha atraente 
no activo e a oportunidade que se pode avistar no 
mesmo para o futuro. Quais são as suas expecta-
tivas? Quais métricas são mais importantes e 
quais marcos pretende julgar como progresso 
para aquele activo ou carteira de investimento? 
Faça um catálogo das potenciais oportunidades 
e ameaças e assinale quais seriam as que lhe 
fariam alterar posições de investimento daqueles 
activos e quais seriam os sinais de um revés tem-
porário. 

Porquê vender? Para esta parte do seu diário, 
escreva um histórico da performance do seu in-
vestimento que descreva o que o levaria a vender 
os activos. Não nos estamos a referir ao movi-
mento do preço do activo, especialmente no curto 
prazo, mas às mudanças fundamentais no 
negócio que afectam a sua capacidade de crescer 
no longo prazo. Alguns exemplos: a empresa 
perde um cliente importante, o sucessor do CEO 
começa a levar o negócio em uma direcção dif-
erente, surge um grande concorrente viável ou a 
sua tese de investimento não se concretiza após 
um período de tempo razoável. 

3. Construir gradualmente posições  
Tempo é a superpotência do investidor. Os inves-
tidores mais bem-sucedidos adquirem activos 
porque esperam ser recompensados - por meio 
da valorização do preço destes activos sejam eles 
acções de empresas, instrumentos de dívida ou 
mesmo fundos de investimento, ao longo de anos 
ou décadas. Isso significa que você também pode 
gastar o seu tempo comprando. Partilho três es-
tratégias de compra que reduzem a exposição à 
volatilidade dos preços: 

Investe na média: este ponto parece compli-
cado, mas não é. A média do custo em Kwanza (ou 
outra moeda) significa investir uma determinada 
quantia de dinheiro em intervalos regulares, 
como por exemplo uma vez por semana, mês ou 
ano. Esse montante definido compra mais activos 
quando o preço das acções cai e menos activos 
quando sobe, mas no geral, iguala o preço médio 
que você paga.  

Compre em terços: como a média do custo em 
Kwanzas, “comprar em terços” ajuda a evitar a 
experiência de esmagamento moral de resulta-
dos instáveis logo de partida. Divida o valor que 
deseja investir por três e, como a expressão in-
dica, escolha três pontos separados para com-
prar activos. Estes podem ser em intervalos 
regulares (por exemplo, mensal ou trimestral) 
ou com base no desempenho ou eventos da em-
presa, caso sejam acções ou obrigações, ou pela 
performance do fundo. 

Compre “um cabaz de activos”: não consegue 
decidir qual dos activos comprar, em que sector? 
Faça uma carteira de investimento! Ter uma 
aposta em vários activos permitirá uma maior 
dispersão do risco. Já que cada activo exibe o seu 
próprio risco, investir em vários permitirá dis-
tribuir o risco por vários activos causando o tão 
famoso efeito diversificação.  

4. Conheça os seus direitos  
É sempre importante para um investidor que 
esteja a iniciar-se no universo financeiro, saber 
quem é o regulador e supervisor do mercado. 
Apenas assim saberá a quem recorrer no caso 
de as coisas não correrem como planeadas ou 
até mesmo para buscar mais informação sobre 
o instrumento a ser investido ou sobre o inter-
mediário financeiro. Em Angola, o supervisor 
é a Comissão do Mercado de Capitais, órgão 
responsável por garantir a protecção de todos 
os investidores, em particular os menos expe-
rientes. M 

Aescolha de activos para investimento 
não é uma tarefa simples. O desafio 
prende-se com a necessidade de se es-
colherem activos que, de forma consis-

tente, apresentem bons resultados no médio e 
longo prazo. 

Isso é algo que a maioria das pessoas não pode 
fazer, e é por isso que é importante que as pessoas 
procurem cada vez informação junto daqueles 
que já têm alguma experiência em mercados fi-
nanceiros. As estratégias a seguir fornecerão re-
gras testadas e comprovadas para investir no 
mercado, porém é necessário que a busca por 
mais conhecimento sobre estas matérias seja 
feita de forma incansável.  

As ideias apresentadas abaixo foram con-
struídas com base em práticas que investidores 
já consolidados nos mercados financeiros vêm 
aplicando ao longo de muitos anos. 

1. Procure conhecimento  
O sucesso em investir está interligado ao nível de 
conhecimento que se tem sobre o activo que se 
pretende aplicar as poupanças. Entender o que 
você quer e como funcionam as opções de mer-
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