
|  01

 Prezados Cotistas,

 Neste momento único, de grande incerteza e de perigo sanitário, primeiramente, esperamos 

que todos vocês e seus familiares estejam bem e com cuidados. Em segundo lugar, gostaríamos de 

reforçar que seguimos fazendo o nosso trabalho com muito foco, e pensando muito como essa crise 

pode vir a afetar cada empresa que acompanhamos ou em que investimos. Estávamos com nossa 

carta anual “saindo do forno” quando a pandemia começou a aumentar. Achamos melhor guardá-la 

para daqui a alguns meses, pois não faria sentido escrever uma carta mais “teórica” neste momento.

Obviamente, não somos especialistas no assunto, mas não achamos que isso seja necessário para 

podermos imaginar cenários e suas consequências. Ser bem informado, ter bons princípios de 

investimentos e, agora, ter alguns anos de estrada nos ajudarão a passar por este momento com 

bastante serenidade.

 Apesar de toda a dificuldade do momento, sabemos que tempos difíceis acontecem, e é 

nesses momentos que a política de riscos dos gestores aparece. Nos últimos anos, em especial nos 

últimos três, o risco estava sendo muito recompensado pelos mercados (não apenas o acionário), e a 

possibilidade de as coisas “darem errado” não estava sendo muito valorizada. Com isso, ações de 

empresas mais arriscadas subiram muito mais do que aquelas mais prudentes. No longo prazo, a 

prudência (mas não o medo) acaba sendo reconhecida.

 Investir é, por natureza, tomar risco. Não existe investimento totalmente seguro. Investir é 

“abrir mão de recursos hoje, com a expectativa de se ter mais recursos no futuro”. Como a palavra 

“expectativa” é a mais importante na frase acima, é claro que ela já traz associada outra: risco.

 Alguns acreditam que existam investimentos livres de risco (risk free), mas normalmente eles 

são na verdade “livres de retorno” (return free). Já há algum tempo (e hoje muito mais), títulos da 

dívida americana, por exemplo, oferecem retornos abaixo da inflação, caso mantidos até seu 

vencimento. E isso antes de pagar impostos. Ou seja, ao invés de renda garantida, temos a “perda 

garantida”.

 



 O mercado de ações, por sua natureza de cotações “online”, mexe muito com o psicológico das 

pessoas, que o veem como “mercado de risco”. E, dependendo de como o indivíduo interage com ele, 

realmente vira de risco. No entanto, quem é um pouco mais conectado no mundo dos investimentos 

sabe que no longo prazo o mercado de ações ganha dos demais, com muita folga (no Brasil, para ver 

isso com maior clareza, é necessário analisar o desempenho de gestores de ações mais longevos, pela 

distorção do nosso índice, o que tende a melhorar).

Em agosto de 2019, escrevemos:
“custo de capital menor tem também um efeito duplo: 
os fluxos de caixa gerados pelas empresas passam a ser 
descontados para o presente a taxas menores, o que 
faz subir de forma exponencial o valor presente deles. 
Ainda, o custo esperado das dívidas cai, aumentando o 
fluxo esperado”
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Ainda:

“Não gostamos de investimentos “binários”. Aqueles 
que, se as coisas derem certo, ele será muito bom, mas, 
se derem errado, terão muitos problemas. Afinal, como 
disse Yogi Berra: “é difícil fazer previsões, 
especialmente sobre o futuro”. No final de 2015, poucos 
previam a queda da Dilma; em 2017, o “Joesley Day” que 
abortou a reforma de previdência; em 2018, a facada 
que pode ter mudado o rumo das eleições; em 2008, a 
crise financeira dos USA; em 2001, os atentados às 
torres gêmeas, e tantos outros exemplos. Na realidade, 
o que acontece é apenas UM dos cenários dentre vários 
que poderiam ter acontecido. Apesar de simplista, é 
assim que tomamos decisões. Gostamos de investir em 
empresas que vão passar bem por momentos difíceis 
(porque eles virão), e que também possam aproveitar 
os momentos bons. Ou, então, daquelas que até se 
beneficiam competitivamente em momentos difíceis 
(as antifrágeis descritas por Taleb).”

 Para nós, risco é muito mais um “estilo de vida” do que um cálculo matemático. Como não 

baseamos nossos cálculos em previsões (que teimam em não ocorrer), mas sim em probabilidades 

imprecisas, imaginamos diversos cenários ao investir em uma empresa, em especial naquelas em que 

aceitamos investir um pedaço maior do portfólio (mais que 5%).

 Chegamos a este momento com um portfólio bastante diversificado (com exceção do nosso 

investimento em Equatorial Maranhão – antiga Cemar –, que tem baixo risco empresarial por 

natureza), e com poucos riscos cruzados entre as empresas. Estamos, com bastante parcimônia, 

aumentando o risco do portfólio neste momento, pois acreditamos que há muitos casos de 

risco/retorno assimétricos.



 Todos nós, sócios da Nebraska, como vocês sabem, temos um importante pedaço no nosso 

patrimônio de liquidez investido na mesma carteira que vocês, e sem possibilidade de resgate (exceto 

para emergências de saúde). Neste momento, estamos todos aumentando nossos investimentos, por 

acreditarmos que a oportunidade seja muito boa. Não sabemos o que vai ocorrer no curto prazo, mas 

a história já nos ensinou o que deve ocorrer no longo.

 Seguimos nosso trabalho, com confiança e disciplina. Caso tenham alguma dúvida ou queiram 

falar conosco, estamos à disposição.
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Atenciosamente,
 Nebraska Capital


