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Série 1+1 são 2 ? 

Segunda Temporada 

 

 

O importante é não surtar. – Capítulo 7 

Errar é humano: mais humano ainda é atribuir o erro aos outros. 

Anton Tchekhov 

Na semana passada falamos sobre o tempo de vida gasto em consumo, quantas horas do 

seu trabalho são necessárias para adquirir “coisas”, para sobreviver e para de fato viver. 

Hoje nosso assunto é muito útil para investidores do mercado de renda variável, vamos 

falar sobre evitar os momentos de surto e assim diminuir a probabilidade de fazer 

bobagem. 

É simples, mas não é fácil, porém não precisa ser dramático. 

É comum nos primeiros anos de investimentos algumas pessoas se sentirem em posições 

de topo e fundo, ou seja, em alguns momentos acreditam ser Warren Buffet e em outros 

acabam sentindo apenas nervosismo, sentem que fracassaram e que não são tão espertos, 

pelo menos não tanto quantos os magos vendedores de riqueza instantânea. 

Então nos momentos onde o investidor se sente fracassado, entra em cena O SURTO. 

 

O investidor então se pergunta porque resolveu entrar no mundo da renda variável, mesmo 

após tantos avisos de amigos e familiares que diziam: não invista em bolsa, ela só enriquece 

os banqueiros. Começa a brigar em casa, afinal dinheiro é um dos principais fatores que 

causam desentendimentos entre casais, começa a culpar o amigo que te indicou 

investimento em renda variável, escreve um depoimento enorme no face book para falar da 

casa de análise que recomendou o ativo, dizendo que eles são ruins e que o relatório não 

era confiável. 
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E vem o ápice: o que foi que eu fiz???Cadê o meu dinheiro? 

Após esse momento SURTO desabafo, entra em cena os questionamentos mais profundos: 

 Devo vender tudo?  

 Sim, vou desistir e recomeçar em algo mais seguro 

 Mas será que estou fazendo a coisa certa? 

 O que é certo e o que é errado fazer?  

 Eu investi anos, vou perder tudo!!! 

 Mas eu não quero mais sentir esse desconforto, ver meu patrimônio desvalorizar, 

prefiro vender tudo. 

 Eu devia ter ouvido os conselhos e acreditado que bolsa é cassino. 

 Eu devia ter vendido quando me sentia o Warren Buffet 

O que passou, passou! Nada mudará o passado. Você apenas machuca a si mesmo com sua amargura. 

Para seu próprio bem, aprenda com o passado e, em seguida se afaste dele. 

Rick Warren 

Efeitos Colaterais 

Esses comportamentos são efeitos colaterais, reações dolorosas que algumas pessoas 

apresentam principalmente quando vivenciam alguma crise, e por mais estranho que possa 

pareceresses efeitos são muito importantes para a “imunidade” do investidor.  

A resistência em usar a razão em momentos de crise é muito compreensível, afinal o 

discurso é sempre de que não vai existir amanhã, e isso assusta.  

Essa insegurança é muito perigosa, mas é também uma etapa importanteque pode definir 

seu futuro como investidor, logo obviamente seu futuro financeiro. E nesses momentos é 

importante não mentir para si mesmo, não agir como adolescente que diz que nada 

importa, mas na verdade é um poço de sentimentos confusos. 

Próximo Passo 

Entender que a responsabilidade é sempre de quem decide o investimento, ou seja, do 

investidor, afinal ninguém obriga ninguém a investir, tampouco a comprar determinado 

ativo ou a vendê-lo, então reconheça os erros, aprenda e não os repita. 

Justificar um erro é errar outra vez. 

Melhorar é algo que demanda tentativas, o objetivo deve ser crescer como investidor para 

melhorar a vida financeira e não ser investidor para ter dor de cabeça, perder o sono e 

perder dinheiro.  

Evoluir como investidor significa aprender a gerenciar de forma mais eficaz os riscos, 

entender a importância da margem de segurança, não surtar nos cenários de crise ou em 

momentos onde algum ativo perde os fundamentos, porque isso acontece. Escrevi na 
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semana passada sobre três empresas que era exímias pagadoras de dividendos e que hoje 

não são mais, inclusive estão em recuperação judicial. 

"A mínima mudança em quase qualquer lugar é suficiente para mudar todo o resto da história." 

Richard Dawkins 

Errar um pouco menos é evoluir, reagir sem surtar em momentos de pânico na renda 

variável é evoluir, conseguir aportar no ativo que está em queda mesmo quando o mercado 

imediatista não acredita nele, é evoluir. E cada erro não cometido é um avanço que significa 

ganho em renda variável. 

Então não surte quando algo der errado, não busque por uma solução imediata só para te 

deixar mais tranquilo (questão emocional), use a razão e elimine a causa do erro ( escolha 

de ativo porque ele está na moda, sem estudar o fundamento, comprar topo atrás de topo e 

vender no desespero), se fizer isso inevitavelmente irá errar menos amanhã e menos depois 

de amanhã. 

Infelizmente alguns investidores não conseguem esquecer o que viveram e, deixam o 

passado limitar as oportunidades futuras. 

Não surtar já é o primeiro passo para reduzir os erros. 

O erro está nos meios, bem mais do que nos princípios. 

Napoleão Bonaparte 

Patrícia Rossari 
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