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R!scos cambiais 
To hedge or  
noT To hedge?

A
s instituições fi-
nanceiras são um 
enorme supermer-
cado de produtos: 
centenas de fundos 
de investimento – 
sobre todo o tipo 
de activos –, fundos 
de fundos, produtos 
estruturados e ou-
tros, que a engenha-

ria financeira mundial inventa e vende 
todos os dias. É quase impossível à maio-
ria dos investidores ter conhecimento do 
tipo de riscos cambiais a que estão ex-
postos nas suas carteiras de investimen-
to. No entanto, estes podem ser parte re-
levante das suas perdas ou ganhos.

A erosão monetáriA

A história das principais moedas mun-
diais é caracterizada pela constante des-
valorização do seu poder de compra, 

com menor amplitude nos períodos em 
que vigoravam os regimes de câmbios 
fixos e equivalência com o ouro e com 
acentuada perda de valor a partir do mo-
mento em que essa relação desapareceu. 
Nos últimos 100 anos, o dólar americano 
perdeu 95% do seu poder de compra. O 
euro, que entrou em circulação a 1 de Ja-
neiro de 2002, desvalorizou cerca de 30%. 
Imagina-se, portanto, que em economias 
menos desenvolvidas, seja muito pior.

As reservAs mundiAis de moedA

O dólar americano continua a ser a moe- 
da de referência, com 64% do total das 
reservas mundiais, o euro com 20,3%, a 
libra esterlina com 4,7% e o iene japonês 
com 3,8%. As restantes moedas represen-
tam pouco mais de 7%.

Previsão de tAxAs de câmbio

Os métodos mais importantes de previ-
são da evolução das taxas de câmbio são:

• Paridades do Poder de Compra 
(PPP). Defendem que os países com me-
nores níveis de inflação deverão registar 
a prazo a valorização da sua moeda;

• Abordagem da Força Económica 
Relativa. Sustenta que o país com me-
lhor performance económica e nível de 
taxas de juro atrairá mais investimento 
estrangeiro e verá a sua moeda apreciar;

• Modelos Econométricos. Podem 
incluir diversos factores de previsão;

• Modelo de Séries Temporais.  
Procura prever o futuro com base no que 
aconteceu no passado.

Factores políticos e sociais podem 
também ter impacto na procura de moe-
da de cada país, uma vez que afectam as 
expectativas dos investidores em relação 
a cada uma das economias.

No entanto, é muito dif ícil prever, 
com sucesso e consistência, as taxas de 
câmbio, uma vez que são afectadas por 
inúmeras variáveis e não existe consenso 
sobre a supremacia de um método face a 
outro. Muitos investidores procuram en-
tender as diferentes variáveis e perceber 
o seu impacto nos movimentos das taxas 
de câmbio entre as principais moedas. 
Outros decidem simplesmente fazer ou 
não a cobertura do risco cambial.

O mais importante, no longo prazo, 
não é a decisão de fazer ou não cobertu-
ra cambial, mas sim optar por uma das 
abordagens e mantê-la. Caso contrário, o 
investidor pode incorrer em perdas con-
sideráveis ao aplicar/retirar coberturas 
cambiais em momentos errados. 

Há, no entanto, uma diferença signi-
ficativa a realçar:

• Activos de taxa fixa (depósitos e 
obrigações): tendo em conta que as moe- 
das são mais voláteis, faz sentido efectuar 
cobertura cambial para os investimentos 
em taxa fixa, uma vez que estes represen-
tam um fluxo nominal de cash flows na 
moeda local, cujos montantes, datas de pa-
gamento do rendimento e maturidade são 
definidos no momento do investimento. 

• Activos de taxa variável (acções): 
para nós, investidores em valor e, por 
isso, comprometidos com o longo prazo, 

y
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num período 
alargado de 
tempo,  
as variações 
cambiais 
tendem a 
anular-se

Do nosso estudo concluímos também 
que, num período alargado de tempo, as 
variações cambiais tendem a anular-se e 
o seu impacto no desempenho de uma 
carteira de acções é muito reduzido. Os 
câmbios entre economias desenvolvidas 
tendem para médias de longo prazo.

Importa salientar que quando inves-
timos num activo, cuja moeda em que 
transacciona é mais instável, procuramos 
reforçar a margem de segurança que exi-
gimos, ou seja, o preço a que compramos 
tem que ter um desconto maior face ao 
valor que estimamos para esse activo. Esta 
será a “almofada” para acomodar uma va-
riação menos favorável do câmbio.

O que deve ser claro para os inves-
tidores é que o factor determinante nos 
retornos conseguidos no investimento 
advém da capacidade de seleccionarmos 
activos de qualidade superior e de estar-
mos investidos para o longo prazo. 

investimos com o objectivo de construir 
portefólios de acções globais diversifica-
dos, capazes de captar as dinâmicas do 
crescimento da economia mundial. Nes-
te caso, estamos a considerar activos com 
cash flows variáveis e com capacidade de 
se adaptarem melhor a alterações cam-
biais, inflação e concorrência. Na era da 
globalização, a maior parte das empresas 
em que investimos têm custos e receitas 
em múltiplas moedas; shortar (vender 
sem ter o activo) a moeda local do inves-
timento em acções não cobre a exposição 
cambial; adiciona, isso sim, uma nova ca-
mada de risco ao investimento.

Focamos o nosso trabalho na avalia-
ção das qualidades dos negócios em que 
investimos, porque acreditamos que es-
tas são as determinantes fundamentais 
para a produção de retornos a longo 
prazo. Estamos a investir em negócios 
reais que vendem em todo o mundo. 
Qualquer variação cambial será contra-
balançada pelo efeito contrário nos lu-
cros gerados internacionalmente.

Deverá o investidor fazer a 

cobertura cambial? 

Do estudo que fizemos, fundamentado na 

teoria financeira e na prática de como os 

melhores investidores em valor do mundo 

lidam com esta questão, realçamos: 

1. A probabilidade de um investidor parti-

cular ou profissional efectuar operações 

cambiais com sucesso no médio e longo 

prazo é praticamente nula;

2. No longo prazo, a melhor protecção que um 

investidor pode ter advém da diversificação 

de posições, por sectores, por geografias e 

investindo em empresas que vendem os seus 

produtos e serviços em todo o mundo e conso-

lidam os seus balanços em inúmeras moedas;

3. A experiência de excelentes gestores, 

para longos períodos de tempo, demonstra 

que os retornos, com ou sem cobertura 

cambial, tendem a convergir.

cobeRtuRa cambial!

O mais importante,  
no longo prazo, não é a 

decisão de fazer ou não 
cobertura cambial, mas 

sim optar por uma das 
abordagens e mantê-

-la. Caso contrário, o 
investidor pode incorrer 

em perdas consideráveis
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