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O que têm em comum Warren
Buffett, George Soros e John
Paulson? Talvez o facto de serem
os três investidores mais concei-
tuados e mais idolatrados no
mundo, ou de terem sido aben-
çoados com o dom de conseguir
transformar qualquer investi-
mento em montanhas de dinhei-
ro. No entanto, o currículo das
semelhanças chega ao fim com
as apostas de investimento feitas
pelos três reis Midas no terceiro
trimestre do ano (ver caixas). Se
Buffett colocou todas as fichas na
banca, Paulson seguiu o cami-
nho contrário ao reduzir a expo-
sição da sua carteira ao sector fi-
nanceiro. Já Soros abandonou a
estratégia de investir no ouro.

Apelidado no mundo finan-
ceiro como o “Oráculo de Oma-
ha”, Warren Buffett fez várias
mexidas no portfolio da sua ‘hol-
ding’, a Berkshire Hathaway. De
fora da carteira de participações
ficaram a maior cadeia do mun-
do de bricolage e material para o
lar Home Depot, a maior vende-
dora norte-americana de carros
usados Carmax, a ‘utility’ NRG
Energy, a empresa de serviços de
informação Iron Mountain, e a
empresa de tratamento de lixo e
reciclagem, Republic Services.
Ainda assim, as saídas represen-
taram um encaixe próximo dos
mil milhões de dólares, aos pre-
ços actuais do mercado.

Em sentido inverso, o sector
financeiro tornou-se na grande
aposta de Buffett. O investidor,
que será condecorado por Oba-
ma no início de 2011, reforçou a
sua presença em 5% no capital
do Wells Fargo, ao desembolsar
mais de 450 milhões de dólares
por 16,32 milhões de acções do
banco norte-americano. Buffett
não ficou por aqui e na sua car-
teira de investimentos passou a
constar mais um nome do sec-
tor financeiro: o BNY Mellon,

com a compra de quase 2 mi-
lhões de títulos.

Seguindo um caminho com-
pletamente oposto, o gestor do
‘hedge fund’ com o seu nome,
John Paulson, reduziu a exposi-
ção à banca, numa decisão forte-
mente influenciada pelas altera-
ções regulatórias e pelos proble-
mas ainda existentes no mercado
hipotecário. Entre as operações
mais significativas constam as
reduções de 29% da participação
no capital do JP Morgan, de 18%
no Bank of America, de 16% no
capital do Citigroup, e de 11% no
Wells Fargo. Como se não bastas-
se, o Goldman Sachs deixou de
fazer parte da carteira de investi-
mentos de Paulson. Uma verda-
deira debandada.

Além de ter mantido a sua
aposta no ouro, com 31,5 mi-
lhões de acções do ETF SPDR
Gold Trust, Paulson fez ainda

vários investimentos em inú-
meros sectores. Entre as novas
aquisições estão os nomes de
empresas como a Anadarko Pe-
troleum, a Quest Software e a
Potash Corp, entre outras.

Numa reviravolta inesperada,
o último dos três reis Midas
abandonou a estratégia alicerça-
da no ouro. Qualificando o metal
precioso como “a última grande
bolha”, George Soros vendeu
quase 550 mil acções do SPDR
Gold Trust, o equivalente a 10%
da posição que detinha no ETF, e
eliminou por completo a sua
presença em várias empresas de
mineração, como a Golden Star
Resources ou a Gold Fields.

A saúde e a biotecnologia
tornaram-se nos novos cavalos
vencedores de Soros, com o in-
vestidor húngaro a ter, desde o
terceiro trimestre, na sua car-
teira de investimento participa-
ções em empresas destes secto-
res, como a Teva Pharmaceuti-
cal ou a Dendreon.

“Penso que as decisões de in-
vestimento de Paulson e Soros
reflectem o aumento da incerte-
za nos sectores dos quais saíram
e um movimento consistente de
fraca alavancagem de Buffett”,
afirmou o gestor da Renaissance
Capital, Doug Ciocca, ao Econó-
mico. Questionado se as apostas
dos gurus são um barómetro da
tendência dos mercados, o ges-
tor da Beryl Consulting, Vidak
Radonjic, foi taxativo: “Não, o
mercado está actualmente mui-
to mais dependente de aconteci-
mentos macro-económicos e
governamentais”. Apesar da es-
colha da aposta de investimento
mais certeira estar apenas ao al-
cance de predestinados como
Buffett, Paulson e Soros, o gestor
da Gardner Russo & Russo,
Thomas Russo, defendeu ao
Económico que “os investidores
devem tentar seguir as apostas
dos três gurus e, sobretudo, a
estratégia de longo prazo, que
não têm feito até agora”. ■

Gurus da bolsa
seguem caminhos
de investimento
opostos
Se Buffett apostou na banca, Paulson reduziu exposição ao
sector financeiro. Já Soros cortou investimentos no ouro.
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O ‘Oráculo de Omaha’,
como é conhecido
Warren Buffett, apostou
forte no sector
financeiro.

BNY Mellon é a nova coqueluche de Buffett

O ‘Oráculo de Omaha’, como é
conhecido Warren Buffett nos
mercados, fez várias mexidas no
terceiro trimestre na carteira de
investimentos da sua ‘holding’, a
Berkshire Hathaway. Na categoria das
saídas de posições constam os nomes
da Home Depot, Carmax, Iron
Mountain, NRG Energy e da Republic
Services. Ainda assim, a venda das
acções destas cinco empresa rendeu
a Buffett um valor muito próximo dos
mil milhões de dólares. Já a Nike e a
Moody’s integram o lote das sete
empresas nas quais a Berkshire
reduziu a sua presença. Buffett, que
no início do próximo ano irá ser
condecorado pelo presidente dos
Estados Unidos, aumentou a sua
aposta no sector financeiro. Além de
ter comprado mais 16 milhões de
acções da Wells Fargo, o guru
filantropo passou a ter o BNY Mellon
no seu portfolio. T.F.S.

AS APOSTAS DE INVESTIMENTO DOS TRÊS GURUS DOS MERCADOS

AS DEZ MAIORES POSIÇÕES

As dez maiores posições detidas a
30 de Setembro por Warren Buffett.

Empresa Posição

Wesco Fin Corp 80,10%

ComdiscCo Holding 38,18%

Washington Post 20,46%

USG Corp 16,60%

American Express 12,59%

Moody’s 12,13%

Coca-Cola 8,61%

Wells Fargo 6,41%

Kraft Foods 6,02%

M&T Bank 4,49%

Fonte: SEC

As estratégias
de investimento
dos gurus poderão
não resultar para
o comum dos
investidores, por
não terem o mesmo
acesso de
informação”,
alertou o gestor
da Beryl Consulting,
Vidak Radonjic.
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