O investidor superestima a própria capacidade de selecionar as melhores ações e de prever o futuro
Hoje estava num debate interessante com uma pessoa do nosso grupo do Telegram a respeito da
Magazine Luiza. O resultado do terceiro trimestre/2019 veio bom, mostrando que a empresa está a todo
vapor. Então refletimos sobre a possibilidade da Magazine Luiza ser negociada à múltiplos altos por um
longo período (nesse atual momento tem uma múltiplo Preço/Lucro de 70 e todos os outros múltiplos
igualmente altos também).
Concordei que era perfeitamente possível e que daqui 3 anos ele poderia mais uma vez esfregar na
minha cara caso a Magazine Luiza tivesse o triplo do valor de mercado atual. Eu não estou aqui para
mostrar quem é o certo ou quem é o errado, nem de duvidar da capacidade da gestão da Magazine
Luiza, mas sim para mostrar que eu não jogo contra as estatísticas. Se viver fazendo isso, acho que seus
dias como investidor não devem durar muito. A verdade é que a grande maioria dos investidores está
muito feliz com o resultado de suas respectivas carteiras de ações até o momento, pois seja lá qual for a
estratégia usada, tudo dá certo no mercado altista. Resta saber até quando.
Nos gráficos abaixo eu mostro a vocês um estudo do professor Aswath Damodaran, da Universade de
New York, no qual ele demonstra que apenas cerca de 10% entre milhares de empresas ao redor do
mundo, tem múltiplos acima de faixa de Preço/Lucro 40 (quem dirá 70). E ainda tem mais um problema:
esse estudo foi feito como se estivéssemos tirando uma fotografia da situação do dia 01/01/2018. Agora
imagina você extrapolar esse estudo para análise de quantas empresas conseguiram manter um
Preço/Lucro de 70 por uns 5 anos seguidos. Certamente as estatísticas seriam ainda mais desfavoráveis
do que essa.

Não há problema em investir numa empresa com múltiplos altos, mas o crescimento dos lucros precisa
crescer rápido o suficiente que compense o risco. Para isso existe um múltiplo chamado
Preço/Lucro/Crescimento. Suponha que a Magazine Luiza consiga manter a consistência de 30% de
crescimento nos lucros por alguns anos. Se o atual P/L dela é de 70, então teremos um P/L/C de 2,33.
Esse múltiplo não seria considerado absurdamente alto, mas também não está baixo. O ideal é buscar
empresas com P/L/C de no máximo 1,5. Eu particularmente gosto desse múltiplo abaixo de 1. Se a
Magalu baixar esse crescimento para 20%, esse múltiplo já pula para 3,5. Muda tudo. Lembre-se
também que há um abismo gigante na comparação de risco entre quem entrou na Magalu à 1 real e
quem entrou recentemente.
Agora imagine uma empresa que tenha P/L de 30 e cresça 50% ao ano. Então você tem um P/L/C de 0,6.
Caso a companhia reduza esse crescimento pela metade (25%), o múltiplo ainda ficaria 1,2. Está vendo
como muda totalmente a perspectiva quando você está com uma boa margem de segurança ? No
gráfico abaixo o professor Damodaran demonstra a distribuição do múltiplo Preço/Lucro /Crescimento
numa amostra de 2084 empresas ao redor do mundo. Perceba que a maioria esmagadora das empresas
encontram-se entre 0,5 e 2.

Quando estamos selecionando ações e especialmente felizes que nosso investimento está dando certo,
nos deixamos levar pela irracionalidade e superestimamos nossa capacidade de prever o futuro e
entregamos toda nossa confiança na continuidade do rápido crescimento por longos anos.
O mesmo acontece se investimos na Via Varejo com a empresa ainda dando prejuízo e superestimamos
a capacidade dela se recuperar e voltar a dar lucro. Essa decisão não foi baseado em fatos concretos,
pois a verdade é que nada de concreto aconteceu. Mas a ação saiu de 4 e pouco para 8 e pouco, e isso
pode ter enchido vocês de confiança. Logo em seguida veio o resultado do segundo trimestre/2019 com
novo prejuízo e murchou a escalada de alta. Tudo bem, não vamos sacrificar uma administração que
acabou de assumir. Mas qual é a real garantia que você tem de que a empresa vá se recuperar ?
Nenhuma ! Assim como você também não tem garantia nenhuma de que a Magalu continuará a
aumentar o lucro líquido por muitos anos à uma taxa de 30%. A única coisa que você tem em mãos para
tomar decisão são os números atuais da empresa (e o histórico) e a palavra dos executivos que estão ali

fazendo uma apresentação sobre o futuro do negócio. Esse é o papel da gestão de todas as empresas,
falar que o futuro é promissor. Se vai se concretizar ou não, aí já é outra história.
O mesmo modelo de raciocínio que você ou um gestor de fundos de investimento pode ter usado para
selecionar a Magalu para a carteira, com certeza usou o mesmo processo cognitivo para selecionar mais
uma dezena de ações. E aí você descobre que em outras empresas você não se deu tão bem assim. “Mas
poxa, eu fiz exatamente a mesma coisa, olhei os números, vi a empresa de perto funcionando, fiz uma
análise quantitativa e qualitativa completa. O que deu de errado !?”. Bem vindo ao mundo real, você é
ser humano como todos os outros. Por mais que você se esforce, nunca irá acertar tudo. Nem os
melhores gestores de fundos da história acertaram tudo (Warren Buffett, Peter Lynch e assim por
diante).
Como meu amigo Léo Maranhão, especialista em ETFs, diz: “as pessoas superestimam a própria
capacidade de selecionar ativos e subestimam a aleatoriedade”. Aproveitando o momento, sigam o
Instagram dele @leomaranhaobr que o cara é bom ! Léo acredita que a melhor forma do investidor
comum investir em ações é através de ETFs. Eu já penso que o mercado acionário possui muitas
assimetrias interessantes e que é possível aproveitá-las para obter um rendimento acima da média (já
perceberam que eu não acredito em mercado eficiente né, rs). Mas isso não vem ao caso agora.
No curto prazo tudo pode acontecer, você pode ficar muito feliz em bater o Ibovespa, mas no longo
prazo é uma tarefa bem difícil. Também temos excelentes gestores de fundos que conseguiram ótima
performance em 10 ou 20 anos fazendo Stock picking (selecionando ações), mas de fato são minoria,
especialmente quando estamos falando de fundos com alta taxa administrativa.
Jamais querendo desmerecer o trabalho do gestor Henrique Bredda, excelente gestor por sinal e
aprendo muito com ele, mas o rendimento que a Magazine Luiza proporcionou ao fundo vai deixar o
Alaska Black na liderança por um século como melhor fundo do Brasil. Isso quer dizer que ele é melhor
gestor do que o segundo, terceiro ou quarto colocado em termos de rendimento ? Claro que não, os
outros podem ser tão sagazes quanto e ter trabalhado tão duro quanto ele, mas até nisso a
aleatoriedade interfere. O trabalho dele foi bem executado e encontrou uma empresa de alto potencial
sendo vendida por uma pechincha, o que acontece depois disso está total fora do controle dele. Ele não
é executivo da empresa, não coloca a mão na massa, simplesmente torce para que os líderes consigam
entregar o que foi planejado. Além disso, ele também não tem controle sobre o preço de mercado das
ações (ninguém de antemão saberia que o mercado iria precificar a ação com um múltiplo P/L/C
totalmente fora dos padrões normais. O segundo melhor gestor por exemplo pode ter escolhido uma
outra ação que também era bastante promissora ao invés de investir na Magalu. Ambos os
investimentos deram certo, mas nem mesmo o mais otimista desse mundo poderia imaginar que a
Magalu se valorizaria tanto.
Lembre-se do perfil @monkeystocks do Instagram, o cara seleciona ações aleatoriamente e está tendo
um resultado fantástico. Com o mercado subindo como um todo, as estatísticas estão a favor do
Monkey Stocks, pois poucas ações estão desvalorizando. Eu já disse anteriormente que qualquer
funciona no mercado altista, está aí a prova. Da mesma forma as estatísticas estarão contra ele quando
o mercado como um todo estiver corrigindo.
Eu gosto muito da abordagem do gestor Ray Dalio. Ele diz que os investidores devem diversificar em
diferentes classes de ativos e que o balanceamento da carteira ao longo do tempo é muito importante.
A maioria de nós investidores estamos mais propensos a continuar a fazer aportes em classes de ativos

ou ações que estão dando certo e se valorizando. Isso provoca aumento do risco de nosso portfólio de
investimentos, pois estamos concentrando nossos recursos em ativos que já poderiam estar bem
precificados. Ray Dalio diz que deveríamos fazer justamente o contrário, precisamos alocar mais
recursos em ativos que se desvalorizaram e que apresenta uma margem de segurança melhor. Veja no
gráfico abaixo, retirado de um dos artigos de Ray Dalio, no qual ele demonstra que o rendimento da
carteira de investimentos que foi balanceada ao longo do tempo (linha preta), é superior aos
rendimentos de todas as classes de ativos individualmente (linhas cinzas). Ou seja, não existe um ativo
individual que lidere os rendimentos pra sempre.

Bom, acho que o recado está dado: invista a favor das estatísticas. E se mesmo assim quiser jogar
contra, faça isso com moderação, arriscando pouco do seu capital total.
Obs: a citação da Magalu foi somente para facilitar a exemplificação, mas temos mais empresas sendo
negociadas à patamares de preço tão absurdos quanto, como é o caso da B2W e tantas outras. Nunca vi
tamanha euforia com o varejo brasileiro.
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