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Série 1+1 são 2 ? 

Segunda Temporada 

 

 

Renda variável é jogo de azar? – Capítulo 9 

Sim! 

Para quem assume um risco sobre o que não conhece. 

“Sempre há pessoas que querem que você desista, nunca facilite o trabalho delas” 

Na última semana, falamos sobre as Leis de Murphy na ótica dos 

investimentos, hoje vamos conversar sobre risco da renda variável. Que 

aumenta significativamente quando o investidor  não sabe o que está fazendo, 

ou então troca de estratégia assim como troca de roupa. 

Quem me acompanha sabe que sou analista de negócios e logística, e durante 

vinte anos acompanhei diversas empresas, vi de perto operações de sucesso e 

também fracasso, empresas com potencial gigante e pouco capital, algumas 

grandes corporações com cadeias e estratégias ineficientes, outras com dívidas 

enormes mesmo com faturamento crescente. 

O que me leva a reforçar que empresas são dinâmicas, elas estão expostas a 

variáveis e a reação a elas irá determinar o resultado, e isso significa mais do 

que apenas observar a projeção numérica de crescimento, significa entender o 

que influencia nesse crescimento e se isso é de fato possível de acontecer. 

E como analista de negócios posso afirmar que um dos principais fatores, que 

deve determinar o investimento em renda variável é conhecer o negócio, a 

estrutura e como é gerado o valor na atividade principal. Suas forças, 

fraquezas, as variáveis que possuem maior impacto na cadeia, ou seja, uma 

análise qualitativa de valor. 

Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com 

um futuro de decisões presentes. 

Peter Drucker 

http://www.dicadehoje7.com/
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A geração de valor no processo principal é sempre o fator mais relevante de 

um negócio, mesmo que a empresa conte com um histórico notável, ainda 

assim a empresa só será saudável e eficaz para o investidor quando o 

processo, que é a razão da existência da companhia, for rentável e o 

produto/serviço estiver em sintonia com as necessidades do consumidor. 

As projeções de resultados precisam ser baseadas na capacidade de assumir as 

demandas do mercado consumidor, seja em qualidade, quantidade, preço ou 

inovação, e essas projeções são baseadas na capacidade de repetir e melhorar 

o desempenho do passado, o que significa dizer que no longo prazo a 

consistência e rentabilidade de um negócio depende da curva de demanda e 

oferta e todas as suas variáveis (cadeia). 

Mas Patrícia, a empresa tem caixa e investe esse dinheiro o que gera muita 

receita financeira, não é bom? 

É ótimo, desde que esse não seja o maior resultado e que a geração de valor 

principal seja sustentável e esteja em crescimento.  

Não basta ter receita financeira por subsídios fiscais (exemplo) e estar 

estagnada em termos de mercado atendido, ou ser ultrapassada pela 

concorrência em relação a fatores determinantes de consumo: tempo, lugar e 

qualidade. 

Algumas empresas têm uma parcela enorme do mercado (alguns dos varejos 

listados na bolsa), mas têm gestão fraca, logística ruim, falta de estratégia e de 

gestão de custos além de alavancagem para girar negócio, e isso não é gerar 

valor. Outras companhias possuem mercado e preço, ainda assim o 

faturamento em queda pois não se adaptaram ao novo modelo de consumo, 

as necessidades do cliente e tampouco prestaram atenção a concorrência, e 

irão sofrer as consequências no futuro. São negócios que geram valor, mas 

perdem Market share em uma velocidade acelerada, o que compromete a 

rentabilidade.  

E isso ocorrendo por falhas na gestão dos custos de distribuição, o que altera 

o repasse aos clientes. Escrevi sobre isso Transporte no Brasil -  Custo versus 

Eficiência, leia para compreender como esse fator é determinante do lucro e 

no seu dividendo. 

http://www.dicadehoje7.com/
http://mon.net.br/93ey9
https://dicadehoje7.com/economia/brasil-transportes
https://dicadehoje7.com/economia/brasil-transportes
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Ou seja, para um negócio ser lucrativo é preciso que a atividade principal gere 

valor de forma consistente, e isso ocorre quando há um gerenciamento 

eficiente da cadeia. 

Outro engano comum é acreditar que share é sinônimo de rentabilidade, o 

fato de vender para a maior parte do público consumidor não garante lucro, 

usem o exemplo da Coca-Cola e sua crise na década de 80 e como a mudança 

de rumo ocorreu a partir de uma troca de insumo no processo principal, ou 

seja, ela usou a tecnologia para descobrir formas de diminuir os custos 

(trocando o açúcar de cana sem com isso alterar o sabor do produto), com 

isso produzir a mesma quantidade com custo menor, aumentando a 

rentabilidade. Hoje devido a mudança no paladar e preocupação com a saúde, 

a Coca-Cola busca reformulações de produtos retirando o açúcar. 

O consumo existe, porém o mercado consumidor evolui, as necessidades são 

alteradas, novos players disputando o mercado e assim por diante. 

O investidor precisa de uma estratégia para rentabilizar seus ativos, assim 

como as empresas precisam de estratégias para aumentar os lucros, e ambos 

precisam ter uma gestão adequada dos seus recursos buscando maximizar o 

resultado. Investir em renda variável é comprar negócios, então analise sem 

enfeites e sem emoção, isso diminui a probabilidade de assumir riscos além do 

que estás disposto. 

A inovação sempre significa um risco. Qualquer atividade econômica é de alto risco e não 

inovar é muito mais arriscado do que construir o futuro. 

Peter Drucker 

Patrícia Rossari 
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