Saia de ações e invista em arte, vinho e
metais preciosos, sugerem especialistas
Especialistas da área defendem que em tempos de inflação em alta investidores
procurem ativos físicos
Por Gabriella D'Andréa

SÃO PAULO – Talvez seja a hora de vender suas ações e títulos de renda fixa e investir
em ativos como ouro, prata e até mesmo em abras de arte e vinho. Essa ousada proposta
foi sugerida por alguns especialistas em matéria publicada no site The Telegraph.
De acordo com eles, os produtos são indicados para proteger os investidores da crescente
inflação e os 4 têm apresentado resultados melhores do que outras aplicações como as
ações e os títulos públicos nos últimos anos.

O nome Swag, usado para designar estes investimentos alternativos, nasceu com Joe
Roseman, que trabalhou com o lendário investidor americano Louis Bacon. Segundo
Roseman, os investidores deveriam comprar esses ativos e mantê-los pela próxima
década, já que tudo indica que ela deve ser de baixo crescimento econômico e de alta
inflação.

Diferentemente de outras aplicações, os ativos não sofrerão com as medidas dos
governos mundiais nesta época de grandes incertezas e turbulências, por isso Roseman
defende que investidores migrem seus investimentos. E há uma justificativa sobre o porquê
das 4 escolhas.
Prata
Além de ser um investimento, a prata é também uma commodity. E em tempos de
estagnação econômica a sua utilização industrial não deve crescer. Logo, apenas a
demanda de investimento é que vai segurar o preço.
Devido à crescente crise econômica, muitos governos imprimem cédulas para colocar no
mercado e o que começa a ocorrer nessa situação é a migração de investidores para
outros ativos que também valham como moeda. "Eu sempre acreditei que a prata e o ouro
devem ser vistas como moedas alternativas", afirma Brian Ostroff, da Winderme Capital,
defendendo o uso do metal como moeda de troca em crises.
Vinho
De acordo com o fundador da Liv-ex, James Miles, o vinho sempre foi um bom
investimento e é usado para diversificar o portfólio, e sua história mostra que a bebida
sempre teve um bom retorno e baixa volatilidade.
Os bons vinhos são poucos e não há como reabastecê-los, por isso alguns custam tão
caro. “Cada vez que uma garrafa de Lafite Rothschild 1982 é aberta, é uma a menos para o
mundo desfrutar. Adicione isso a crescente demanda de novos mercados, como a Ásia, e
no caso de aumento de preços, ela é poderosa”, defende Miles.
Arte
Muito do que se disse em relação aos vinhos pode ser aplicado às artes também. Além de
dar status para quem compra obras de arte, quadros não perdem seu valor, pois são
únicos. “Possuir arte implica em sucesso”, disse Robin Duthy da Art Market Research.
Ouro
Considerado um investimento seguro em tempos de crise, o metal precioso é considerado
a melhor commodity para investir, segundo Charles Morris do banco HSBC.
Além disso, Morris indica que o ouro é uma boa forma de medir os investimentos. Quando
a relação entre o índice S&P500 e o preço do ouro estiver em baixa, significa que as ações
estão baratas em relação ao metal, então a sugestão é vender o ouro e comprar ações.

