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Série de avisos
No mercado financeiro é impossível prever os

acontecimentos com certeza, contudo a experiência torna

possível criar cenários e compreender a euforia e pânico.

Desta forma, produzi uma série de avisos sobre o quanto a

relação risco e retorno de investir em ações, fundos

imobiliários e fundos multimercado.

Mais no link: https://youtu.be/no06LASBetc

Vinicius Machado Gestão
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Três riscos persistentes
Como economista procuro justificativas técnicas para os

movimentos e tendências da economia. Nesse sentido à um

ano comecei a ter dificuldades de explicar o otimismo em

relação aos investimentos, e me perguntava

“Será que eu não estava vendo alguma informação ou tinha 

virado um pessimista convicto?” 

De janeiro à março de 2016 rodei o Rio Grande do Sul em

uma série de palestras mostrando a grande oportunidade

de comprar ativos de risco, como ações e títulos de longo

prazo.

Hoje os preços estão muito acima dos dados reais, e os

investimentos no Brasil estão muito caros, então tirei todos

meus clientes da bolsa.

O que eu estava vendo

Dívida crescente
A dívida pública, das pessoas e empresas 

chegou a nível record em países 

desenvolvidos e na China.
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Política polarizada
Crises na Crímeia, comércio China - EUA, 

queda forçada do petróleo na Arábia 

Saudita são apenas alguns dos fatos que 

vem tornando o mundo um lugar hostil 

ao debate civilizado e aos acordos. 

Emprego fraco
O ocidente passa por uma crise. Os EUA 

com a população empregada a custos de 

baixíssimos salários, na Europa e A. 

Latina altos níveis de desemprego.



Quebra de tendência
O mundo vai frear o crescimento

A parada das linhas de produção por vários países, deve levar

os principais Bancos Centrais mundiais a intensificarem as

reduções da taxa de juros e intensificarem os estímulos

econômicos com o objetivo de evitar uma recessão.

“Nos últimos 10 anos se "curou" o baixo crescimento com o 

impulso de estímulos dos Bancos Centrais. A fórmula foi 

usada até a exaustão e não funcionará em um ambiente de 

incerteza extrema.”

Na China, após origem do vírus, a confiança do consumidor

caiu para níveis abaixo da crise de 2008, com uma veloz

queda de 54 pontos para 29 pontos na bolsa.

Na Europa, os dados também vieram mais fracos. Os

indicadores da atividade devem desencadear uma onda de

ajustes nas projeções para o PIB e emprego.

Brasil iniciará um bagunça institucional

Junto com toda América Latina nós estamos em uma situação

muito difícil. Na década de 2010 os EUA e a China cresceram

a boas taxas, contudo nossa economia se mostrou fraca e não

fomos capazes de atrair investidores para o Brasil.

Acredito que o fraco resultado que a economia vem

apresentando aumenta em 90% a chance do Ministro Paulo

Guedes sair do governo em 2020.

“O presidente sempre foi um adepto do estímulo a demanda 

e estado atuante, contudo foi convencido ao contrário pelo 

ministro e por conveniência política. No momento onde os 

resultados não aparecem o presidente tende a querer fazer 

do jeito., criando um embate entre os dois.”

Cenários para 2020
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Pressa para vender, 
calma para comprar
Caso você tenha ações ou fundos imobiliários:

A cada nova alta ou boa semana de recuperação dos

investimentos venda imediatamente.

Caso você tenha fundos multimercado:

A maior parte desse tipo de investimento tem um tempo de

resgate de 30 dias, nesse caso venda a cada 15 dias 20% do

seu fundo, assim você sairá aos poucos sem correr o risco de

"errar o dia“.

Caso você esteja na renda fixa:

Provavelmente você ficou de fora da última alta. Enquanto

muitos ganhavam com a alta dos investimentos você estava

ganhando pouco. Não entre na tentação de comprar a baixos

preços. Espere e atue com clareza.

"A bolsa sobe de escada e desce de elevador". 

Entendo que a bolsa pode cair até os 80 mil PTS facilmente,

acertar esse ponto não é o mais importante. A grande

pergunta de 1 milhão de dólares é "a tendência de alta

seguirá depois da confusão da queda inicial passar?". Eu

acredito que a tendência tenha alterado e não vamos ter mais

novas máximas em um horizonte próximo.

Em resumo, estou afirmando que neste momento o melhor

lugar para se investir é na renda fixa.

Fique atento nas próximas recomendações!

Como investir
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