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Investindo em
bilhetes de loteria

C
ientistas
comportamentais
têm estudado
bastante esse
fenômeno humano

tão difundido de se apostar
em bilhetes de loteria.
A razão disso é que esse
tipo de comportamento
é absolutamente incompatível
com o modelo do Homo
economicus utilizado pelos
economistas. Em outras
palavras, se o ser humano
fosse absolutamente racional
nas suas tomadas de decisões,
jamais apostaria um real
em bilhetes de loteria pois
o valor esperado do resultado
de sua aposta é, em geral,
inferior ao valor apostado.
Apesar disso, uma parcela
expressiva da população
já apostou ou aposta
regularmente em bilhetes
de loteria (eu, inclusive,
principalmente quando
o prêmio está acumulado,
nunca se sabe...).

Uma pesquisa recente nos
EUA apontou que 57% dos
americanos jogam na loteria. No
Brasil, onde os jogos de azar são
proibidos, os brasileiros fazem
filas nas lotéricas para fazer a sua
fezinha na Mega-Sena. Centenas
de milhões de reais são gastos
anualmente por brasileiros em
jogos de todos os tipos. Segundo
dirigentes da CEF, perto de 90%
das apostas são os jogos simples
de 6 números que custam R$ 2.
Mas por que nós insistimos em
jogar se racionalmente sabemos
que muito provavelmente jamais
seremos contemplados?
Psicólogos e outros cientistas que
investigam o comportamento
humano têm confirmado,
através de inúmeras experiências
controladas, que para esse tipo
de decisão de investimento, em
que o valor pago é inexpressivo
se comparado à recompensa
potencial a ser auferida
(os milhões acumulados),
o ser humano obedece a
outro conjunto de regras.

Apesar de intuitivamente
o indivíduo saber que é mais
provável que ele passe a vida
inteira gastando R$ 2 por semana
(ou R$ 4, se jogar na quarta e no
sábado), a tentação de continuar
investindo no sonho de ser
sorteado é, para a maioria das
pessoas, preponderante. Mas por
que esse tipo de comportamento
é importante para o
mundo financeiro? Porque
pesquisadores têm identificado
que muitos investidores, tanto
pessoas físicas quanto gestores
profissionais, gostam muito de
investimentos que possuem
características de bilhetes de
loteria. Deixando de lado os
termos estatísticos complicados
como “skewness” (assimetria) e
“kurtosis” (curtose), investidores
preferem oportunidades de
investimento que tenham mais
risco, e também possibilidade de
retornos elevados mesmo que a
probabilidade de realização seja

muito baixa. Como investidores
são avessos a perdas e não a risco,
como inicialmente se postulava,
o investimento ideal é aquele em
que o investidor coloca pouco
dinheiro, mas tem a chance de
multiplicar seu investimento
muitas vezes, mesmo que essa
chance seja muito pequena.

E mais, existe tanta demanda
por esse tipo de investimento
que os preços sobem reduzindo
o retorno auferido pelos
investidores e causando uma
anomalia muito interessante que
tem sido persistente ao longo de
muitos anos e documentada em
vários mercados tanto de países
desenvolvidos quanto de
emergentes. Basicamente
investidores não se importam
de pagar mais “c a r o” por um
investimento mais arriscado
se este possuir uma
“o p c i o n a l i d a d e” embutida que
pode gerar um ganho muito
expressivo. Esse é o caso de
empresas de prospecção de
petróleo que têm perspectivas
de achar jazidas “gigantes”
(soa familiar?) ou empresas
farmacêuticas que podem,
através de pesquisas pioneiras,
descobrir a cura de um câncer
ou da Aids, por exemplo. Ou
ainda empresas pequenas de
tecnologia que podem se tornar a
próxima Apple ou Amazon.

Que pessoas físicas não
especializadas em investimentos
ajam dessa forma parece natural,
mas o que dizer de gestores
profissionais? A razão é bem
simples de entender. Gestores
profissionais, na sua maioria,
são remunerados com base na
performance que geram. Quanto
maior a performance, maior sua
recompensa (ou seu bônus).
Portanto, eles possuem o
incentivo de investir em ativos
(ações) que contenham esse tipo
de opcionalidade. Em caso de
sucesso podem ficar ricos e, na
pior das hipóteses, arriscam
perder seu emprego. O reverso da
medalha é que aplicações menos
arriscadas, mais previsíveis, têm
pouca demanda de investidores
em geral e portanto seu “p r e ç o”
cai, trazendo no longo prazo
retornos maiores. Em outras
palavras, aqueles papéis para
“cardíacos” se mostram, no
longo prazo, melhores opções
de investimento do que os
“cavalos bravos”. Essa anomalia
tem sido documentada por
acadêmicos como a anomalia
do alto risco versus o baixo
risco (“low volatility-high
volatility anomaly”).

Mas se essa é uma anomalia
tão clara e difundida, por que
não é arbitrada e desaparece?
Talvez a resposta mais simples
para isso é que ela é fruto da
natureza humana, algo que está
relacionado à forma como o
nosso cérebro está ligado após
alguns milhares de anos de
evolução. Mesmo conscientes
desse comportamento é pouco
provável que essa anomalia
desapareça enquanto seres
humanos estiverem tomando
decisões de investimento.

Marcos De Callis é diretor de
investimentos da Schroder Investment
Management Brasil
E-mail : marcos.decallis@br.
s c h ro d e r s . c o m
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autor, e não do jornal Valor Econômico.
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Palavra do gestor

Marcos De Callis
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Por que IPOs não parecem
gerar ganhos no longo prazo
Na semana da estreia do Twitter na bolsa americana, é bom refletir sobre o que a c o n te c e u
com lançamentos passados, como Facebook e Netscape . Por John Wasik, da Reuters

Com os fundadores e apoiado-
res do Tw i t t e r se aproximando do
tuíte definitivo — uma oferta pú-
blica inicial de ações (IPO, na si-
gla em inglês) —, é uma boa hora
para perguntar se ações de em-
presas que abrem o capital são
um bom investimento. Será que
toda a agitação em torno do Twit -
ter será suficiente para a compa-
nhia sobreviver depois que os
ânimos esfriarem? Alguns pou-
cos podem prever com exatidão
o crescimento futuro dos lucros,
as decisões administrativas e se o
serviço conseguirá crescer e ga-
nhar mais popularidade, mas é
bom ter um olhar cauteloso com
os IPOs em geral e pensar em op-
ções mais amplas.

Tenha em mente que os inves-
tidores convencionais e Wall
Street podem ter posições com-
pletamente diferentes sobre os
IPOs. Os operadores que visam o
curto prazo poderão “virar ” a
ação depois de alguns dias – ou
mesmo horas – e então seguir
em frente. Os pequenos investi-
dores poderão evitar ações de
empresas estreantes após a mal-
fadada emissão do Fa c e b o o k no
ano passado. Foi preciso um ano
para os investidores se recupera-
rem da queda inicial do preço
da ação da companhia.

Se você gosta de companhias
de pequena ou média capitaliza-
ção de mercado por seu poten-
cial de crescimento, faria senti-
do ter um índice passivo dessas
empresas. O fundo iShares Mi-
cro-Cap ETF, por exemplo,
acompanha o índice Russell Mi-
crocap, cobrando uma taxa
anual de administração de
0,72%. Ele acumula um ganho
de 37% no ano até 1o de novem-
bro e tem em carteira ações de
empresas como Methode Elec-
tronics, Multimedia Games Hol-
ding e Boulder Brands.

Para os fundos de bases mais
amplas que detêm ações de pe-
quenas empresas espalhadas pe-
lo mundo, considere o SPDR S&P
International Small-Cap ETF,
que acumula uma valorização
de 225 no ano até 1a de novem-
bro. Ele cobra uma taxa anual de
0,59% e tem em carteira ações de
empresas como Belimo Holding,
Shochiku Co. e Rubis.

Assim como acontece com os
IPOs em geral, embora os ETFs

B LO O M B E RG

Twitter se prepara para abrir capital na bolsa americana nesta semana

(fundos negociados em bolsas
de valores) que aplicam em em-
presas de pequena capitalização
de mercado diluam os riscos en-
tre centenas de ações, eles conti-
nuam sendo muito mais voláteis
que os fundos que aplicam em
empresas de grande capitaliza-
ção de mercado. Um fundo co-
mo o iShares Microcap, por
exemplo, carrega um desvio pa-
drão de cinco anos de 23, em
comparação a 16 do índice Stan-
dard & Poor’s. Desvio padrão é
uma medida de volatilidade.

O quanto você vai se sair bem
com um IPO vai depender do
tempo que você ficar com as
ações. No entanto, poderá ser
difícil escolher o momento da
venda. A curto prazo, quando o
entusiasmo do investidor é alto
e o clima geral para os investi-
mentos é estável, os IPOs po-
dem produzir alguns ganhos
iniciais impressionantes.

Quando a Netscape, uma das
primeiras companhias de nave-
gação na internet, abriu o capital
em 1995, o preço de oferta foi de
US$ 28. A ação disparou para US$
174 no fim daquele ano. Mas com
o aumento da competição, a par-
ticipação de mercado da Netsca-
pe caiu de 80% para menos de

10%. Em 2008, a companhia, que
há muito havia sido absorvida
pela AOL, estava praticamente
acabada como empresa impor-
tante de navegação. Incontáveis
IPOs seguiram o mesmo cami-
nho, portanto é bom evitar abo-
canhar uma grande participação
em uma oferta dessas, preferindo
em vez disso uma cesta ampla de
pequenas ações.

O que faz um IPO ser bem su-
cedido — pelo menos no curto
prazo — é o otimismo geral do
mercado e o setor que a ação re-
presenta. As ações da internet
foram extremamente bem suce-
didas até o estouro da bolha
pontocom em 2001. Será que as
ações de mídia social terão o
mesmo destino?

“Os IPOs podem ser um bom
investimento, mas geralmente
eles não se saem bem no longo
prazo em relação ao mercado”,
diz David Zuckerman, um pla-
nejador financeiro diplomado
de Los Angeles. “Normalmente
eu tento convencer meus clien-
tes a não entrar em IPOs.”

Sempre é bom olhar para os se-
tores das ações que estão sendo
oferecidas este ano, para tentar
avaliar seu apelo de longo prazo.
No geral, o ano tem sido muito

bom para os IPOs nos Estados
Unidos, sendo que 111 compa-
nhias abriram o capital no se-
gundo e terceiro trimestres e ou-
tras 11 irão a mercado neste últi-
mo trimestre, segundo os indica-
dores de IPOs da Hoover.

No quarto trimestre as com-
panhias de biotecnologia vão
dominar os negócios, com oito
delas respondendo por 14% das
ofertas totais, seguidas de seis
empresas de softwares com cer-
ca de 11% das ofertas totais. O
valor médio das ofertas no
quarto trimestre está em quase
US$ 400 milhões, em compara-
ção aos US$ 228 milhões do se-
gundo trimestre.

Uma preocupação é que esta
onda mais recente de IPOs possa
estar alimentando uma mentali-
dade de bolha — ou seja, o entu-
siasmo por novas ações pode es-
tar provocando uma sobrevalo-
rização. Mas quando olhamos
para as relações de preço sobre
valor contábil (“price to book
v a l u e”, em inglês, a medida do
preço de mercado de uma ação
sobre seu valor contábil) talvez
esses temores sejam exagerados.

O setor de tecnologia, por
exemplo, tem uma relação de
preço sobre valor contábil de 15.
Isso se compara a 45 para as
ações do setor de cuidados com
a saúde, que tem sido popular
este ano com a implementação
de mudanças no Obamacare.

Uma baixa relação preço sobre
valor contábil indica que uma
ação ou setor estão subvaloriza-
dos em relação ao resto do mer-
cado. Esta relação não é uma
medida perfeita dos valores re-
lativos, mas pode indicar que as
ações de biotecnologia, por
exemplo, estão sobrevaloriza-
das e que as ações de tecnologia
estão uma pechincha.

O risco é ainda maior quando
há concentração em uma única
ação. É quase impossível prever
a direção dos preços das ações
em geral; é ainda mais difícil
prever o futuro de apenas uma
companhia, não importa quão
atraente ela possa parecer. (tra -
dução de Mario Zamarian)

John Wasik é colunista da Reuters e as
opiniões expressas nesta análise
correspondem à visão do autor e não as
da Reuters ou do Valor Econômico

RADAR DO MERCADO

João José Oliveira
De São Paulo

O Credit Suisse alterou o pre-
ço-alvo das empresas de fideli-
dade Multiplus e Smiles. Para a
primeira, controlada pelo TA M ,
o preço-alvo cedeu de R$ 40 para
R$ 37; para a subsidiária da Gol,
de R$ 41 para R$ 39. As reco-
mendações para ambas as com-
panhias foram mantidas em
compra. Segundo o relatório da
casa de análise, o equilíbrio en-
tre risco e retorno continua fa-
vorável para o setor.

“Nos níveis atuais, o saldo entre
risco e retorno permanece
atraente para ambas as opções de
investimento, o que reforça nossa
posição otimista sobre o setor.
Mesmo incorporando premissas
mais conservadoras e diminuin-
do, assim, os nossos preços-alvo,
ainda encontramos bom upside
[potencial de valorização] de 30%
para ambos os casos”, apontam
os analistas do Credit Suisse Bru-

no Savaris, Felipe Vinagre e Da-
niel Magalhães, que sugerem a
inclusão dos dois papéis no port-
fólio de investimento.

Sobre Smiles, o Credit lembra
que a empresa vem batendo a
Multiplus e o Ibovespa em 60 e 40
pontos percentuais, respectiva-
mente, desde que a controlada da
Gol abriu capital, na bolsa, em
abril. Esse movimento foi puxado
por dois fatores: maior potencial
de crescimento ante a concorren-
te, por ser mais recente no merca-
do — e ter mais base de clientes a
ser apropriada —, e por questões
de governança, ampliada após a
saída do presidente e do diretor
financeiro da Multiplus.

“Agora, a relação de risco/re-
torno não evidencia uma prefe-
rência clara para nós”, apontam
os analistas. “Ambas as empresas
oferecem desconto e valorização
dinâmica operacional positiva. A
Multiplus tem apresentado me-
lhoras de sua governança, a fatia
de mercado registrada entre

Credit Suisse reduz
preço-alvo para
Multiplus e Smiles

Fonte: BM&FBovespa e Valor PRO. Elaboração: Valor Data.  * Estreia da Smiles na BM&FBovespa 
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bancos significa maior oportuni-
dades de valorização para Smi-
les, mas preocupações com a
controladora aérea favorecem
Multiplus”, ponderam Savaris,
Vinagre e Magalhães.

Os analistas ponderam, entre-
tanto, que Multiplus e Smiles
ainda implicam riscos que de-
vem ser levados em conta neste
momento, relacionados à sus-
tentabilidade do perfil de fluxo
de caixa e aos princípios de go-
vernança corporativa. “Em face
de um descompasso entre oferta
e demanda no cenário de curto
prazo para empresas brasileiras,
esperamos que o custo das pas-
sagens aéreas permaneça pres-
sionado. Neste sentido, ambos
os programas de fidelização pre-
cisam aumentar a quantidade
de pontos que eles cobram por
cada bilhete aéreo se eles que-

rem manter a estabilidade das
margens”, apontam os profissio-
nais do Credit Suisse.

A Smiles, vice-líder no merca-
do de programas de fidelidade,
fechou o terceiro trimestre com
lucro líquido de R$ 63 milhões,
valor 30,4% maior que os R$
48,3 milhões registrados no se-
gundo trimestre — a empresa
passou a operar de forma inde-
pendente da controladora Gol
em abril, após fazer a abertura
de capital na Bovespa. A receita
líquida da empresa atingiu R$
155,9 milhões entre julho e se-
tembro, valor 37,7% maior que
o registrado entre abril e junho.
As ações da empresa fecharam
ontem cotadas a R$ 30,75.

A Multiplus divulga o balanço
amanhã, após o fechamento do
mercado. Os papéis da empresa fe-
charam ontem cotados a R$ 28,40.

Curtas

Investimento de valor
Seguidores da abordagem de

investimentos criada por Benja-
min Graham e ampliada por
Warren Buffett vão expor suas
ideias nesta quinta-feira, 7 de
novembro, na Fundação Getúlio
Vargas (FGV). O 4o Fórum Value
São Paulo colocará em debate te-
mas como finanças comporta-
mentais, investimentos em in-
fraestrutura e em títulos podres.
Em uma das palestras já tradicio-

nais do evento, “investment pi-
cks”, os administradores de car-
teiras vão tratar das ações que
enxergam como mais atraentes
no momento. Dentre os partici-
pantes estão sócios das gestoras
N e o, Victoire, First Value, Orbe,
Edge, M Square e Rio Bravo. Da-
nilo Santiago, sócio da Rational
Asset Management, com sede em
Nova York, vai tratar do mercado
americano. As inscrições são fei-
tas pelo site www.cvib.com.br.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 nov. 2013, Eu & Investimentos, p. D2.




