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“Só sei que nada sei, e o fato de saber isso, me coloca em vantagem  
sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa” 

Sócrates 

 

Nos idos de 1950, Joseph Luft e Harrington Ingham, no intuito de entender melhor as relações humanas, 
começaram a estudar vários grupos de pessoas na Universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA). A 
conclusão deste trabalho foi a criação de um modelo, na verdade, uma “janela”, dividida em quatro 
quadrantes, que ficou conhecida como a Janela de Johari (combinação de parte dos nomes dos dois 
pesquisadores). 

Este modelo, primeiramente apresentado na Western Training Laboratories em 1955, teve grande 
repercussão e receptividade, mais tarde relatado no livro “The Johari Window: A Graphic Model of Awareness 
in Interpersonal Relations”. 

A Janela de Johari é uma forma de verificar o quanto sua auto percepção está alinhada com a imagem que os 
outros têm de você, e pode ser diagramada da seguinte forma: 

 

 

O quadrante 1 é formado pela auto percepção e pela maneira que os outros o percebem, por isso é seu lado 
aberto. O quadrante 2 mostra aquilo que você conhece de si próprio, mas os demais não conhecem – ou 
seja, seu lado oculto. 

Já o quadrante 3 mostra aquilo que os demais sabem sobre você, mas você ignora, ou seja, seu lado “cego”. 
E por fim, temos o quadrante 4, que compreende as características que ninguém sabe sobre você e até você 
relega, que vem a ser seu lado desconhecido. 
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Qual a importância de um sistema de quadrantes de r elações pessoais para um gestor de fundo de 
ações? 

A Janela de Johari pode ser facilmente transportada ao mercado de ações e análise de empresas, conforme 
podemos verificar abaixo: 

 

O quadrante 1 representa tudo que é público e consensual sobre a companhia, como por exemplo, sua 
atividade, suas marcas, seus resultados financeiros passados, os dados de seu mercado, etc. Nada disso é 
desconhecido nem da empresa, nem do mercado. Pode-se induzir que a precificação das ações no mercado 
se dá, primordialmente, pelas informações contidas neste quadrante, já que os investidores tenderão a 
comprar (ou vender) as ações de uma determinada companhia com base no que conhecem da mesma e 
projetam para seu futuro. 

Quando Fama & French, da University of Chicago, propuseram a hipótese dos mercados eficientes, 
concluíram que o preço dos ativos automaticamente se ajusta às novas informações, e, por consequência, 
seria impossível alguém consistentemente superar os retornos médios do mercado, dado que a informação é 
disseminada uniformemente a todos os participantes. 

Nunca fomos muito aderentes desta hipótese, justamente porque entendemos que o mercado (e, portanto, a 
precificação dos ativos) não é formado única e exclusivamente pelo primeiro quadrante da matriz acima, 
como veremos mais adiante. 
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Antes disso, porém, é importante ressaltar que as empresas não são também uniformes em relação à 
quantidade e qualidade das informações que dividem com o mercado. Uma empresa com alto grau de 
disclosure (transparência) certamente terá um quadrante 1 bem maior que o quadrante 2 – que representa as 
informações que a empresa tem sobre ela mesma, mas o mercado desconhece, ao passo que uma empresa 
pouco transparente, terá um quadrante 2 bem maior do que o quadrante 1. 

 

 

Podemos então afirmar que no quadrante 2 estão as oportunidades que a empresa tem de se valorizar, de 
mostrar ao mercado seu potencial e aumentar seu valuation. Obviamente, as informações contidas no 
quadrante 2 não fazem parte da precificação das ações da companhia, pois elas são desconhecidas do 
mercado, mas podem e devem ser incorporadas aos preços assim que tornarem-se conhecidas. 

Como exemplos, podemos citar o lançamento de uma nova linha de produtos, uma aquisição, uma nova 
tecnologia empregada pela empresa, os efeitos de uma reestruturação, etc. À medida que o mercado 
identifica estes elementos, terá a oportunidade de precificá-los. 

Empresas com altíssima liquidez e um grande número de analistas e acionistas tendem a estar melhor 
precificadas no mercado, pois as informações do quadrante 1 já são de conhecimento público e as 
informações do quadrante 2 tendem a se disseminar quase que instantaneamente. 

Setores ou empresas pouco cobertos, por sua vez, tendem a apresentar uma maior desarbitragem de preços. 
Muitas informações básicas são obtidas em visitas ou conversas com a companhia que, por terem uma menor 
atenção do mercado, acabam se disseminando de forma muito mais lenta. 

Por exemplo, ao visitar um varejista no sul do país, verificamos que a companhia havia adotado uma nova 
estratégia de marketing, distribuindo cupons de desconto e um programa de fidelidade. Os impactos nas 
vendas (e despesas) puderam ser avaliadas por nós de imediato, a partir de uma simples visita à loja. Talvez 
após 10 meses, poucos (se algum) agentes de mercado conhecem uma informação tão simples. 
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Ao realizar pesquisa e manter-se próximo às 
empresas, conseguimos ampliar o quadrante 1, 
conforme diagramado ao lado:  

Já no quadrante 3 encontram-se os fatos que são 
conhecidos pelo mercado, mas desconhecidos pela 
própria empresa. Ou seja, são as questões que são 
evidentes para todos, mas a própria companhia, seja 
por seu viés ou sua soberba, não conseguem ou não 
querem enxergar. 

Ao visitar uma companhia, por exemplo, é muito difícil 
ouvir de um CEO que o mercado está mais competitivo 
e a longo prazo as vendas e margens definharão. 
Muitas vezes, ao negar o fato, o CEO não está 
mentindo, pois genuinamente acredita que as ameaças 
não são de fato ameaças e que a capacidade de 
reação e de competitividade de sua companhia 
prevalecerão. 

 

 

Há alguns anos atrás fizemos uma pesquisa com as quatro grandes companhias de um determinado setor e a 
soma do market-share que elas projetavam obter em apenas três anos era de cerca de 120%. As empresas, 
de fato, se estruturaram e investiram para atender ao mercado que objetivavam, e obviamente, todas as 
quatro perderam muito dinheiro. 

Assim, no quadrante 3 encontramos dados extremamente importantes para o futuro de uma empresa que a 
mesma muitas vezes desconhece, tais como estratégias de seus competidores, produtos substitutos, visões 
macro econômicas ou setoriais, etc. 

É importante ressaltar que uma grande vantagem de 
ser uma companhia listada, ao invés de uma empresa 
privada, é que o quadrante 3 das empresas listadas 
tende a ser menor. Analistas de sell side rotineiramente 
escrevendo relatórios sobre uma determinada 
companhia e seu setor, analistas do buy side tendo 
discussões estratégicas com suas investidas, entre 
outras interações, muitas vezes ajudam a empresa a 
enxergar aquilo que não conseguiria por si só. 

Como gestores de recursos, quanto mais fontes 
alternativas de informações tivermos, mais 
conseguiremos “empurrar” as fronteiras do quadrante 
3. Assim, é fundamental estarmos sempre conectados 
com clientes, fornecedores, competidores, ex-
funcionários e outras fontes de informação que a 
própria companhia pesquisada desconhece e, muitas 
vezes, sequer tem como acessar. Podemos ilustrar 
este efeito no diagrama ao lado: 
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O último quadrante (4) é o mais ameaçador de todos. É o desconhecido. É aquele que tanto a empresa 
quanto o mercado ignoram e que podem impactar de maneira relevante o futuro de uma companhia, e assim, 
seu valuation. Como exemplo, podemos citar novas regulamentações, novas tecnologias, mudanças nos 
hábitos de consumo, choques de oferta de matéria prima, etc. 

O desconhecido, quando se torna conhecido da empresa antes de se tornar conhecido do mercado, pode até 
levar as companhias a se posicionarem para evitar ou reduzir o impacto desta nova ameaça, ou apressar-se 
para abocanhar a oportunidade, se for este o caso. Portanto, as companhias têm a obrigação de manter uma 
busca incessante por informação. 

Conhecer, ou melhor, tentar projetar o desconhecido pode levar um gestor a obter expressiva rentabilidade, 
ou evitar riscos significativos. Mas como descobrir aquilo que é desconhecido? 

Como vimos anteriormente, ao ter frequentes interações com as empresas investidas e diferentes fontes de 
relacionamento – CEO, diretoria, gerentes, etc – conseguimos “empurrar” o quadrante 1 em direção ao 
quadrante 2. E, ao pesquisar o setor, competidores, consumidores e fontes de informação externas à 
empresa, conseguimos “empurrar” o quadrante 1 em direção ao quadrante 3. 

Ora, a combinação destes dois fatores simultâneos pode nos ajudar a desvendar o desconhecido, conforme 
diagramado abaixo: 

 

Para não deixar o conceito muito vago, descrevemos a seguir alguns exemplos. 
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Fomos investidores de uma empresa de serviços que crescia cerca de 20% ao ano. Estávamos bastante 
confortáveis e confiantes com a continuidade do crescimento, dadas as virtudes do produto e fragmentação 
do mercado [quadrante 1]. 

Nossa aproximação com a empresa nos levou a concluir que a companhia tinha um middle management 
muito forte e alinhado, com capacidade de inovação. Mais do que isso, através da visita aos franqueados, 
entendemos as estratégias comerciais da companhia e a capacidade de atender mercados remotos com um 
custo de captação de cliente bastante reduzido em relação a seus competidores [quadrante 2]. 

As pesquisas setoriais, com clientes e concorrentes só corroboravam as nossas teses, até que, 
inesperadamente, nos deparamos com uma empresa relativamente pequena, de capital fechado, usando um 
software de um novo competidor, que apesar de ser “gigante” fora do Brasil, não era relevante no mercado 
local. Isso nos levou a acelerar a visita a empresas do mesmo porte e identificamos seis diferentes 
companhias que já usavam este produto. Esta informação passou a ser relevante em nossa análise, 
mudando o foco da pesquisa para algo antes desconhecido para nós [quadrante 3]. 

Conseguimos nos reunir com esta “nova entrante” duas vezes no Brasil e, a partir destas reuniões, tivemos a 
oportunidade de participar de uma conferência global desta companhia, realizada no exterior, com a presença 
apenas de funcionários, clientes e distribuidores – sem a presença de agentes do mercado financeiro. 

Ao ouvirmos os discursos, pretensões e metas da companhia para o seu novo produto no mercado Latino 
Americano, concluímos que existia uma nova ameaça e que ela poderia impactar significativamente a 
empresa na qual havíamos investido [quadrante 4]. 

É bem verdade que talvez tenhamos nos precipitado na venda e que as ações da empresa se valorizaram 
após o nosso desinvestimento, conforme demonstrado no gráfico abaixo.  

Por outro lado, a companhia jamais voltou a repetir o ritmo de crescimento que apresentava anteriormente. 
Conforme podemos ver no gráfico, a companhia crescia entre 15 e 20% ao ano em termos reais até 2010 e 
desde então gira em torno dos 5%. 

É óbvio que não foi apenas a entrada deste novo competidor que levou a companhia a reduzir seu ritmo de 
crescimento, mas certamente a Janela de Johari nos levou a conhecer uma nova ameaça, mostrando-nos 
que a companhia era menos blindada e mais vulnerável do que anteriormente acreditávamos. 
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Outro exemplo, não menos interessante, encontramos numa outra empresa de serviços. Nossas análises 
junto a esta companhia nos mostraram que ela pertencia a um setor com baixa barreira de entrada [quadrante 
1]. Contudo, ao aprofundar a análise, entendemos que a empresa tinha várias vantagens competitivas e uma 
gestão disciplinada. Apesar do mercado poder atrair competidores, a companhia em questão teria muito mais 
chance de sucesso do que as demais [quadrante 2], o que nos levou a investir na empresa. 

De fato, os excelentes resultados reportados pela companhia atraíram entrantes para o seu segmento, 
conforme esperávamos. No entanto, as diversas interações que tivemos com estas companhias mostraram 
um apetite de conquista de mercado além da racionalidade, o que em nossa visão era um forte indicio de que 
esta competição agressiva seria insustentável e duraria pouco tempo, pois a conquista de mercado estava 
sendo feita a custa de muito prejuízo financeiro [quadrante 3]. 

Para a nossa surpresa, no entanto, a reação da companhia perante estas ameaças não foi de se apoiar nas 
suas vantagens competitivas. Pelo contrário, e a empresa buscou defender seu mercado a qualquer preço, e 
com isso, comprometeu fortemente seus resultados. O desconhecido se revelou [quadrante 4]. 

Notem no gráfico abaixo como fica nítida a reação da companhia. Os fortes resultados gerados até 2012 
atraíram competição. A empresa, invés de focar em rentabilidade e aceitar perder market-share 
momentaneamente, optou por ser tão agressiva quanto seus concorrentes, causando forte impacto em seu 
EBITDA, que chegou inclusive a ser negativo. As receitas da companhia, no entanto, pouco sentiram, fruto da 
agressiva tática de manter o market-share. 

 

As ações se desvalorizaram acentuadamente em um movimento que não conseguimos antecipar dadas as 
decisões pouco racionais tomadas pela companhia para defender seu mercado. 

É bem verdade que os entrantes que causaram tamanho estrago não aguentaram e já saíram do mercado, 
corroborando a nossa tese de investimento que evidenciava as vantagens competitivas deste player. 
Contudo, isso não foi suficiente (ao menos por enquanto) para levar os retornos para os níveis outrora 
atingidos. 

O processo de tomada de decisão para qualquer investimento é bastante complexo, uma vez que depende de 
múltiplas variáveis, sejam elas macro ou microeconômicas. O ambiente de incertezas em relação à tomada 
de decisão pode ser minimizado quanto conseguimos aumentar os quadrantes 1 e 3, reduzindo o quadrante 4 
ao máximo, mas é impossível eliminar todo e qualquer desconhecido.  


