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s investidores esperam de Trump 
um corte nos impostos para as 
famílias e empresas. um  perdão 
fiscal parcial na repatriação de 
1.3 triliões de dólares que as em-
presas americanas têm fora dos 
EUA, uma desregulação da eco-
nomia, um programa de constru-
ção de infra-estruturas sem pre-
cedentes e consequente criação 
de emprego (apesar de os EUA 
estarem já em situação de ple-
no emprego). Sim. isto é bom pa • 
ra a economia. 

Trump promete também a 
construção do "Muro''. Anun-
cia. numa retórica nacionalis-
ta/populista. o fim de acordos e 
alianças comerciais, políticas e 
militares. Num estilo errático e 
com tácticas de negociação entre 
a fanfarronice e o autoritarismo, 
proclama medidas de governa-
ção, ameaça sectores e empresas 
e. sobretudo. demonstra incon-
sistência, falta de liderança e de 
bom senso na tomada de deci-
sões cujos efeitos se estendem a 
todo o mundo. Sim. a incerteza 
e os riscos são maiores. 

A economia poderá crescer 
com a presidência de Trump mas 

É muito mais 
fácil avaliar 
correctamente o 
valor de activos ou 
títulos específicos do 
que fazer previsões 
macroeconómicas. 
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também as taxas de juro e a 
inflação. O trabalho do inves-
tidor é avaliar o impacto des-
tas políticas no valor de ne 
gócios específicos e diferen-
tes classes de activos. 

Hoje. o mundo está inundado em dívida com custo quase zero. 
Em meados de Agosto de 2016, cerca cie 13,4 triliões de dólares de 
dívida no mundo inteiro (maioritariamente soberana) transaccio-
navam a taxas de juro negativas, circunstâncias inéditas nas quais 
os obrigacionistas se impõem a si próprios, de livre vontade, a pa-
gar juros aos emitentes das obrigações pelo privilégio de prender o 
seu dinheiro por largos períodos de tempo enquanto que continuam 
a correr o risco de incumprimento. No final cio ano. os investidores 
ignoraram todos os problemas cia economia italiana e compraram 
dívida a 50 anos com uma yield de 2,8%. A Áustria fez uma emissão 
de obrigações a 70 anos com um cupão de 1..5% que foi totalmen-
te subscrito por investidores que ignoram o valor temporal cio di-
nheiro e o "prendem" a um retorno medíocre para o resto cia vicia. 

O mundo está cada vez mais interligado e complexo: ameaças 
tecnológicas. a disrupção industrial, a crescente desigualdade eco-
nómica. as pressões cia globalização e agendas nacionais aparen-
temente irreconciliáveis. Os investidores devem preparar-se para a 
volatilidade. Contudo. risco e incerteza (volatilidade) são coisas mui-
to diferentes. O risco é a probabilidade de perda permanente de ca-
pital e a incerteza é a variação no preço (não no valor). A incerteza 
só equivale a risco quando o horizonte de investimento não é sufi 
cientemente longo para esperar 
que o mercado reconheça o va-
lor justo cio activo. Por isso. a vo-
latilidade é a oportunidade para 
o investidor em valor. 

Hoje, mais do que nunca, é 
essencial seguir uma estraté-
gia consistente a médio e longo 
prazo de preservação de valor. 
É muito mais fácil avaliar cor-
rectamente o valor de activos 
ou títulos específicos cio que fa-
zer previsões macroeconómicas. 
"0 futuro nunca é claro e paga-
-se um preço muito elevado por 
um consenso alargado. Aliás. 
a incerteza é amiga cio investidor 
de longo prazo". como diz War-
ren Buffett. O 
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"[rum") e uni mundo 
de incertezas 


