
Pequenasemédiasnadimensãograndesnorisco Se é verdade que emmomentos de expansão económica as empresas
de pequena e média capitalização superam as grandes cotadas a incerteza
em sobre a retoma aumenta os riscos em torno destas companhias

PATRÍCIA ABREU

Historicamente as empresas depe
quena emédiacapitalização small
mid caps superamos desempe

nhos dasgrandes cotadasemperío
dos de recuperação económica
Com os mercados accionistas ada

rem osprimeiros sinais de estabili
zação os investidores começam a
olharparaestas empresas Os espe
cialistas acreditam que a crise eco
nómica criou boas oportunidades
mas alertamparaos riscosmais ele
vados que o investimento nestas
empresas acarretaUmacoisaécer
ta tudovai dependerdaevoluçãoda
economia

O contexto actual de incerteza

relativamente à evolução próxima
das economias aumenta de forma
considerável o riscode investimen

to neste segmento específico do

mercado accionista sublinhou ao
Negócios a direcçãode investimen
tos do Banco Best Para a institui

ção o regresso anormalidade de
morará certamente ainda algum
tempo até acontecer
Ainda assim caso se confirme

que a recuperação é sustentada a
aposta nestas empresas poderáren
der retornos elevados Desde Mar

ço os índices de small mid caps
superamodesempenhodos índices
de acções generalistas com as em
presas mais pequenas a serem be
neficiadas pelo regressodooptimis
mo aomercado Aapresentaçãode
conjuntos de resultados fortes por
parte dosbancosdeunovo fôlego as
bolsas depois deuma ligeira correc
ção nas últimas semanas Porém a
incerteza mantém se e a situação
de falência eminentedoCITGroup
veioprovar issomesmo

Comaestabilização do sistema
financeiro ajudadopelos planos de
apoio estatal regressámos nonos
so entender por poucos meses a
um período de menor aversão ao
risco explicou Miguel Albuquer
que gestordeactivos do BancoCar
regosa emdeclarações ao Negócios
Para o gestor o momento reco
menda desde o passado mês de
Março a optar por este temade in
vestimento empequenas capitali
zações enquantoos investidores es
tiverem mais receptivos ao risco

Mas as pequenas e médias em
presas não são todas iguais por isso
é necessário fazer as apostas acer
tadas e escolher cotadas com bons

fundamentaisO investimento

neste segmento de mercado exige
uma capacidade de acompanha
mento e conhecimento profundo
sobre as respectivas empresas o

que deveria funcionar
como um incentivo extra

parafazerestes investimen
tos com a ajudadegestão pro
fissional nomeadamente atra
vés de fundos de investimento sa
lienta a direcção de activos doBest

ParaMiguelAlbuquerque a cri
se financeira trouxe uma nova rea

lidade ao mercado Se antes do
subprime asmelhores oportuni
dades em termos de small mid

caps apareciaempaíses emergen
tes actualmente ogestorrecomen
da os mercados desenvolvidos
como os EUA Europa e Japão
ondeasupervisão e a legislação são
mais efectivas e haverámais trans

parência
Mas se a recuperação recente

das bolsas apela à aposta em peque
nas capitalizações os especialistas
alertamparaos riscos que persis

tem O investimento emempresas
de pequena e média capitalização
compreende riscos acrescidos face
ao investimento em empresas de
grande capitalização devido essen
cialmente aofactodamenordimen

sãodos negócios as tomarmaissen
síveis aos resultados reportados o
que aumenta a incerteza dos res
pectivos cash flows realçaoBest
Amaiorvolatilidade asmaiores di
ficuldades no acesso ao financia

mento e a falta de informação sobre
as empresas são outras das fraque
zasapontadaspelosespecialistas
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