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Johnny Loser era conhecido por não ter muita sorte no mundo dos investimentos. Quase todas as suas 
decisões mostravam-se equivocadas, provocando sucessivas perdas de capital. Certo dia, cansou de tentar 
operar as altas e baixas dos mercados e se encantou pelo discurso de um amigo, Peter Smart, que o 
convenceu de que deveria olhar para a bolsa apenas no longo prazo e parar de se estressar com o “sobe-e-
desce” diário.  

Johnny finalmente se rendeu no dia em que o Brasil recebeu sua chancela de ‘Grau de Investimento’ 
(Investment Grade). Sacou todas as suas economias para comprar ações, executando integralmente a sua 
ordem em 30 de abril de 2008. 

 

 

Bastou a performance estelar nos 

primeiros dias para que Loser concluísse 

que finalmente havia realizado um 

excelente investimento. 
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A alegria de Loser, porém, durou pouco. Algumas semanas depois, a maior crise financeira desde 1929 
assolou o mercado financeiro, devastando o valor de suas aplicações. No começo, ele repetia a si mesmo o 
mantra “bolsa é para o longo prazo”, mas, após ver suas economias perderem 60% do valor, ele “jogou a 
toalha”. Loser decidiu realizar o prejuízo, investir o dinheiro em CDI e jamais tomar risco novamente. 
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O que Loser desconhecia é que, mais uma 

vez, tomou a decisão no pior momento 

possível – vendeu tudo no dia 27 de outubro 

de 2008, quando o Índice Bovespa atingiu 

sua marca mínima, de 29.435 pontos. 
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Apenas um mês depois da “capitulação” de Loser, o Ibovespa já havia valorizado 23%. Após seis meses, o 
ganho atingia 56% e, passado um ano, a bolsa havia proporcionado um retorno 115%! 

Certo dia Loser encontrou Peter Smart – aquele que havia lhe dado a “dica” de que ações deveriam ser vistas 
como investimento no longo prazo. Loser não estava bravo nem chateado com seu amigo, estava 
conformado. Porém, estava curioso em saber como o seu amigo estava se saindo em seus investimentos. 

Smart solidarizou-se com o amigo e disse-lhe que Loser havia cometido dois erros básicos: (i) o de ter 
investido no Índice Bovespa ao invés de ter selecionado ótimas empresas e (ii) de ter se desesperado e 
realizado o prejuízo. 

Smart também lhe contou que escolher empresas para investir não é tarefa fácil, que não se arriscava a fazer 
isso sozinho e sempre buscava ouvir especialistas. Citou, por exemplo, uma edição da revista Exame, que 
havia publicado uma matéria na qual combinava as melhores indicações de 21 analistas do mercado com um 
estudo econômico-financeiro das empresas para selecionar os papéis mais promissores para investimento.   

Ora, a consolidação das melhores indicações dos mais respeitados analistas do mercado ”não tinha como dar 
errado...”. 

 

 

Passados cinco anos, quais os resultados dos investimentos de Loser e Smart? 

Bem, a impensada decisão de Loser de vender no pior momento da crise, não se mostrou tão ruim quanto 
parecia. 
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“Exame ouviu as recomendações de 21 analistas 
de alguns dos principais bancos e corretoras do 
país. Essas indicações foram então comparadas 
com um levantamento da consultoria Economática, 
que analisou indicadores financeiros das empresas 
de capital aberto para apontar as mais 
promissoras. As ações que constam desta 
reportagem passaram por esses dois crivos”. 
[Revista Exame, edição 911, página 54) 
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A valorização fulminante logo após o pico da crise perdeu fôlego e o Índice Bovespa (corrigido pelo CDI) 
encontra-se hoje exatamente no mesmo patamar do auge da crise de 2008. 

Ou seja, tomar “a pior decisão possível” e vender integralmente a posição justo na mínima do mercado, no 
auge da crise de 2008, surtiu exatamente o mesmo resultado de não ter tomado decisão alguma e mantido as 
posições até hoje. Os que criticaram Loser por ter operado impetuosamente erraram. 

Já Smart teve um destino bem diferente. Seguindo fielmente as melhores recomendações dos especialistas, 
ele formou um portfolio balanceado de vinte empresas, mas... 

Dentre estas vinte, quatro sequer existem nos dias atuais: Tenda, Aracruz, Sadia e Unibanco. Não nos cabe 
aqui julgar o destino de cada uma das empresas – é pouco relevante se foram à bancarrota ou se foram 
adquiridas por outros grupos, dado que, em tese, uma análise visa o longo prazo e a perpetuidade, algo que 
estas empresas não atingiram. 

Das dezesseis empresas restantes, sete apresentaram perda nominal no período entre a publicação da 
revista e o final do primeiro semestre de 2013, ou seja, deram retorno negativo após cinco anos, período em 
que o CDI valorizou cerca de 68%. O pior é que, dentre estas perdas, algumas foram elevadíssimas e, 
dificilmente, partindo do patamar atual, conseguirão recuperar o custo de oportunidade do investidor em um 
horizonte razoável. São elas: B2W (-91%), Ideiasnet (-75%), Usiminas (-73%), Petrobrás (-53%), Gerdau (-
43%), Vale (-28%) e SLC (-12%).   

Dentre as nove empresas que sobraram, três deram retorno nominalmente positivo, mas aquém do custo de 
capital (CDI): Daycoval (+4%), Itausa (+50%) e Weg (+50%).  As outras seis companhias, das vinte indicadas, 
deram retorno positivo em cinco anos, suplantando o CDI. As empresas, e seus respectivos retornos 
anualizados foram: CPFL (+11% aa.), Banrisul (15% aa.), Perdigão (BR Foods: 18% aa.); Lojas Renner e 
AES Tietê (ambas com 19% aa.); e, o melhor desempenho entre todas as indicadas, CCR (23% aa.). 

 

 

 

O portfolio de Smart, que foi equitativamente diversificado entre as vinte empresas indicadas,sequer empatou 
com o CDI. 

A grande pergunta que fica é “por que alguns dos analistas mais respeitados do Brasil, em uma compilação 
de ideias, conseguiram elencar apenas seis companhias geradoras de valor, entre as vinte indicadas?” 
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John Heins e Whitney Tilson, em seu recente livro “The Art of Value Investing”, colocam que não há uma 
única estratégia vencedora. “Um determinado investidor pode escolher apenas empresas grandes, enquanto 

outros jamais olham para elas. Alguns acreditam que explorar o máximo de tempo com o management da 

empresa é o componente mais importante da pesquisa, outros acham que isso é perda de tempo. Alguns 

podem se tornar especialistas em alguns setores que outros preferem evitar.”  

Não nos cabe então definir qual o modelo correto de escolha de empresas vencedoras, até porque não existe 
um só. Existe o que nós empregamos e que tem trazido retornos consistentes para nossos clientes nos 
últimos 20 anos. 

O que podemos fazer é analisar empiricamente os resultados obtidos e, se possível, tirar algumas lições para 
o futuro. 

Antes de mais nada, seria uma atitude de enorme arrogância criticar os analistas, dado que nem sabemos 
quem eles são e muito menos o que fundamentou a escolha das empresas. Não nos julgamos melhores, 
mais capazes ou mais inteligentes do que o rol de 21 analistas pesquisados pela revista – embora certamente 
nossas escolham teriam sido (e de fato foram) diferentes. 

Enfim, o objetivo aqui é aprender com a experiência alheia para realizar escolhas ainda melhores nos 
próximos períodos. Podemos depreender que: 

(i) Governança Corporativa: Dentre as quatro empresas que “sumiram do mapa”, observamos que um 
problema comum de quase todas foi uma estrutura frágil de governança. Decisões de alavancagem 
através de derivativos tóxicos foram tomadas sem o completo entendimento dos riscos destas 
operações, e talvez sem a anuência dos administradores. Há também casos de absoluto descontrole 
dos fluxos de caixa e operacional, que levaram a um “buraco” de caixa irrecuperável. Estruturas mais 
sólidas de governança, com controles rígidos, comitês de risco e processos estruturados de decisão 
são absolutamente fundamentais em uma companhia e, por isso, ponto crítico na análise dos 
investimentos. 

(ii) Empresas Cíclicas: Das sete companhias que apresentaram perda nominal no período, cinco são 
cíclicas. O interessante é notar que não estamos elencando aqui apenas empresas ligadas a um 
gênero específico de commodity, já que na lista há empresas de petróleo, aço, mineração e até 
agrícola. As empresas cíclicas, como o próprio nome diz, alternam ciclos positivos e negativos. No 
período 2008-2013 elas foram perdedoras, mas poderiam muito bem estar no topo da lista em um 
período distinto. Apesar de aço, petróleo e soja terem suas dinâmicas específicas, sentimo-nos 
incapazes de projetar empresas desta natureza e, portanto, salvo em períodos em que podemos 
eventualmente adquirir boas companhias, com vantagem competitiva global abaixo de seu custo de 
reposição, normalmente evitamos empresas deste segmento. 

(iii) Empresas “Good to Great”: Parafraseando aqui o conceito introduzido por Jim Collins no livro “Good 

to Great” (internamente chamamos estas empresas de top class), são as companhias líderes em seus 
setores ou segmentos, que oferecem produtos e serviços inovadores ou diferenciados e 
consistentemente superam suas concorrentes. Estas companhias são capazes de criar valor ao longo 
do tempo, seja porque o setor e produtos têm fundamentos sólidos, seja porque o management é 
diferenciado – mas mais comumente encontramos a maior incidência de companhias top class quando 
ambos os fatores aparecem simultaneamente. 

CCR, Renner e BR Foods são claros exemplos de empresas desta natureza e, não por acaso, figuram 
na lista das maiores valorizações da amostra. Muito provavelmente resultado semelhante seria 
auferido em períodos distintos. 
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Muitos value investors seguem fielmente a filosofia imortalizada por Warren Buffet, que é tentar “comprar uma 
nota de um dólar por cinquenta centavos”. Nós nunca fomos muito adeptos desta filosofia e preferimos 
comprar a nota de um dólar ao seu valor de face, desde que enxerguemos que esta nota poderá se 
transformar numa nota de cinco dólares. 

Não procuramos barganha, mas sim qualidade. Não estamos em busca de desconto no valuation, mas é 
claro que quanto mais barato comprarmos melhor... No fundo, buscamos enxergar além do senso comum, 
pensar fora da caixa, do óbvio, para investir em empresas que possam multiplicar seu valor ao longo do 
tempo. 

Nossas recentes conversas com investidores de toda natureza (fundos de pensão, endowments, family 

offices), tanto no Brasil como no exterior, têm mostrado uma enorme discrepância entre a nossa visão e a de 
nossos pares: as recentes quedas no mercado estão abrindo oportunidades de investimento que não víamos 
há um bom tempo, em empresas de enorme qualidade. 

Muitos investidores, como Loser, cansaram e estão vendendo as suas posições e reduzindo risco. Nós 
estamos fazendo exatamente o contrário, e o nosso nível de caixa desceu para perto dos mínimos históricos. 

Uma seleção de boas companhias – certamente de forma mais criteriosa que a feita por Smart – deverá 
continuar se mostrando bastante recompensadora ao longo do tempo. 


