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Fenômenos psicológicos 
influentes nas finanças: grandes temas

1.1.1.1. Viés heurísticoViés heurísticoViés heurísticoViés heurístico : os  investidores baseiam suas decisões em 
regras de bolso, cuja maioria é inconsistente, 
o que faz com que tenham  crenças  enviesadascrenças  enviesadascrenças  enviesadascrenças  enviesadas .  

2.2.2.2. Dependência da formaDependência da formaDependência da formaDependência da forma : os investidores têm sua percepção 
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2.2.2.2. Dependência da formaDependência da formaDependência da formaDependência da forma : os investidores têm sua percepção 
sobre o risco e o retorno de investimento bastante 
influenciada pela forma como o problema é apresentado. 

3.3.3.3. Ineficiência do mercadoIneficiência do mercadoIneficiência do mercadoIneficiência do mercado : vieses heurísticos e 
dependência da forma desviam os preços de seus 
fundamentos, não sendo apenas pequenas anomalias 
randômicas com efeitos mínimos e não permanentes.



Cinturão protetor do PPC das 

Finanças Comportamentais

Viés heurísticoViés heurístico
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Dependência da formaDependência da forma

Ineficiência do mercadoIneficiência do mercado



Dependência da formaDependência da forma



Comportamento dos investidores 

depende da forma de apresentação

• Razão e emoção não são esferas cerebrais separadas, ao contrário, 
a razão é guiada pela avaliação emocional das conseqüências 

pessoais e sociais da ação, desde que se tenha essa consciência. 

• Os teóricos das finanças comportamentais afirmam que, 
quando o investidor não consegue avaliar o problema 
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quando o investidor não consegue avaliar o problema 

por todos os ângulos, suas decisões dependem muito da 
maneira como eles enxergam o problema naquele momento.

• Logo, os investidores podem reagir de maneira diferente 

ao mesmo problema, quando a forma de apresentação 

desse problema é alterada.



Efeito framing 

(emolduração /enquadramento)

• Efeito framing: o papel desempenhado nas decisões 
pelo contexto da escolha e pela forma 

como os problemas decisórios são apresentados.

• Nesse sentido, o processo decisório poderia ser 
distinto: distinto: 

1. em fase de enquadramento (framing) e 

2. em outra de avaliação. 

• Na primeira, examina-se, preliminarmente, o problema 

decisório, em que o agente “enquadra” (frames): 

1. as escolhas disponíveis, 

2. seus possíveis resultados e 

3. as probabilidades desses resultados com relação às opções.



Enquadramento: 

copo meio cheio ou meio vazio?

• Esse enquadramento é medido pela maneira 

como o problema decisório é prospectado e exposto, 
e, em seguida, por regras e hábitos do tomador de decisões. 

• O objetivo essencial do enquadramento é ordenar e expressar • O objetivo essencial do enquadramento é ordenar e expressar 
as opções alternativas para simplificar a avaliação sucessiva, 
isto é, a efetiva escolha decisória. 

• Os resultados da pesquisa mostram a influência do framing 

no itinerário de avaliação e decisão das pessoas, pois, 
freqüentemente, as mesmas perguntas ou assertivas expostas 

com expressões diferentes ou inversas geram respostas 

ou reações antitéticas.



razões da dependência da forma

• As razões da dependência da forma são de origem 
tanto cognitivas quanto emocionais. 

• A origem cognitiva diz respeito à maneira como as pessoas 

organizam as informações, enquanto as questões emocionais

dizem respeito ao modo como as pessoas sentem as informações.
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• Assim, quando investidor realiza lucro em operação específica 

e estuda novo investimento, pode organizar e sentir a situação 

de formas diferentes: 

1. se ele se sentir mais rico por ter ganho na última operação, 
pode decidir por tomar mais risco, pois criou “excesso” no primeiro  
investimento que diminui  sua  aversão  à  perda naquele momento.

2. se ignorar o que aconteceu no primeiro investimento, 
na análise do segundo, tende a manter sua aversão a risco.



contas mentais separadas

• A preferência pelo recebimento dos dividendos de ação

é exemplo de como a interpretação dos fatos pode alterar as 

decisões. 

• Em geral, os investidores preferem receber e gastar os dividendos 

a reinvesti-los, pois consideram o dividendo e o ganho de  capital  

de  forma  independente.  
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de  forma  independente.  

• Se  a  ação  sobe,  depois  de  pagar  os dividendos, o investidor 
saboreia os dividendos separadamente do ganho de capital, 
sem se sentir mal por ter deixado de reinvestir os dividendos. 

• Da mesma forma, quando a ação cai, ele não considera 
o investimento ruim, já que “a ação caiu, mas pagou dividendos”.



“não se faz compra 

com venda do patrimônio”

• Os investidores enxergam os dividendos como renda 

e não como capital, logo, retirar os dividendos 

e gastá-los faz sentido e não é doloroso, 
ao contrário de vender ação com lucro, 

consumir parte desses recursos e comprar outra ação. 
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• Usar renda para o consumo é mais aceito 

pelos investidores do que consumir capital. 

• A forma como os investidores separam “capital” 

de “renda” faz com que eles tomem decisões segmentadas 

e sem o mesmo critério em relação a seus investimentos, 
comprovando a dependência pela forma.



medo do arrependimento

• O medo do 

arrependimento

– não é aversão à perda, 
mas sim à sensação de ser 

o responsável pela perda –

• É a busca pela minimização 

do arrependimento

que também leva 
os investidores a 
preferir consumir o responsável pela perda –

faz com que 
as pessoas adotem a 
rotina de tomar sempre 

as mesmas decisões, 

independentemente da 
mudança do contexto.

preferir consumir 

os dividendos a vender ação 

para gastar os recursos,

pois, se essa ação subir, 
depois, eles se 
arrependerão.
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ilusão inflacionária

• A questão da inflação e de como as pessoas contabilizam seus 
ganhos também está dentro  da  dependência  pela  forma.  

• Em  geral,  os  investidores  sabem  contabilizar, corretamente, 
a taxa de inflação e como essa inflação impacta em seus 
investimentos. 

• Porém, os investidores são mais influenciados 
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• Porém, os investidores são mais influenciados 
pelos valores nominais do que reais de ganhos ou retornos. 

• Assim, costumam, no momento da decisão, 
eliminar a inflação de seu raciocínio. 

• É normal que o investidor fique mais contente
em ano em que sua carteira rendeu 20% com inflação de 10% 
do que em ano que seu retorno foi de 12% com inflação de 1%.



Ineficiência do MercadoIneficiência do Mercado



ineficiência do mercado

• O viés heurístico e a dependência da forma podem fazer 
com que o mercado se torne ineficiente, ou seja, 
com preço diferente do valor fundamental de cada ativo.

• Todos analistas financeiros concordam que 
os erros dos investidores causam má precificação de ativos, 
que pode ser aproveitada por outros investidores.
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que pode ser aproveitada por outros investidores.

• A dúvida é: 

1. se esses erros são simples anomalias, 
que com o tempo se corrigem, via arbitragem, ou  

2. se podem realmente levar o mercado todo à irracionalidade, 
por longo período de tempo, ou até mesmo permanentemente.



efeitos da análise de tendência 

(extrapolada) e não de cenário

• Os investidores que confiam na representatividade 
das ações (ações com bom desempenho passado 
continuarão a ter bom desempenho), em geral, estão 
otimistas demais com as ações ganhadoras do passado e 
pessimistas demais com as perdedoras do passado. 
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• Esse viés heurístico leva os preços a se desviar do preço 
justo (fundamentado), fazendo com que as ganhadoras
fiquem caras demais e as perdedoras, baratas demais. 

• Geralmente, esses erros de precificação se ajustam e 
as perdedoras têm desempenho bastante melhor 
que as ganhadoras nos 60 meses seguintes.



efeito âncora ou pré-julgamento

• Os analistas de mercado que sofrem com o efeito âncora
não ajustam suficientemente suas  previsões  de  ganhos  
como  resposta  às  novas  informações  contidas  nas 
demonstrações de resultados, e são surpreendidos depois. 

• Essa reação conservadora às notícias que os analistas 
não estavam esperando causa erros de precificação.
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• Há estudos que mostram que as ações que surpreendem 
positivamente o mercado com suas demonstrações de 
resultados tendem a ter desempenho superior, 
no período seguinte, levando os analistas a 
nova surpresa positiva com aquela ação. 

• Essa tendência também mostra ineficiência do mercado
já que desvia os preços dos ativos de seu preço justo.



boom e crash

• As finanças comportamentais afirmam que 
o viés heurístico e a dependência da forma podem desviar 

os preços dos ativos de seus preços justos, no longo prazo, 

e não apenas no curto prazo, o que quer dizer que não apenas 

os fundamentos das empresas afetam seu preço no mercado.

• Há mais volatilidade nos mercados de bolsa e títulos
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• Há mais volatilidade nos mercados de bolsa e títulos

do que deveria haver sob a hipótese de mudanças nos preços 

em decorrência única e exclusivamente de alterações fundamentais 

no desempenho das empresas.

• Os preços se descolam dos fundamentos, de maneira cumulativa, 

por períodos longos, mas de tempos em tempos o mecanismo de auto-

propulsão se reverte, direcionalmente, em geral, 
através de grandes quedas nos mercados (crash).
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