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assessores financeiros humanos 
•  Os assessores financeiros estão  

livres dos fenômenos comportamentais e conseguem  
aconselhar seus clientes de forma perfeitamente racional,  
sem se deixar levar pelas emoções de seus clientes ou  
sem cair em suas próprias armadilhas? 

•  A resposta, segundo Gustavo Aranha, é que não,  
afinal, são eles, os assessores financeiros,  
mais treinados e habituados às práticas do mercado,  
mas sua psicologia humana continua presente  
em seu comportamento e, portanto, apresentam 
racionalidade limitada. 



outra opinião a respeito dos 
assessores financeiros 

•  Um dos debates da  
"fronteira teórica" das 
Finanças Comportamentais 
(FC) é se há diferença entre  
as heurísticas dos:  

1.  investidores individuais, 
“amadores”  
e/ou pessoais  
de “investimentos pequenos”  

2.  investidores institucionais, 
“profissionais”  
e/ou terceirizados  
de “investimentos grandes”.  

•  Peter Berstein  
acaba distinguindo entre:  
 

1.  os seguidores das  
Idéias Capitais (IC) e  
 

2.  os que cometem os “erros” 
apontados pelas heurísticas 
pesquisadas pelas FC.  

•  Aqueles se aproveitam dos 
comportamentos "irracionais" 
destes. 
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Hobson (1894): investidores individuais = 
“proletariado dos grandes capitalistas” 

•  “(...) desses tipos de pequeno e médio investidor,  
que conhecem pouco o funcionamento real do sistema 
financeiro e não podem, com sua ação na indústria, 
controlá-lo.  

•  O que nós vemos aqui é de fato um proletariado dos 
grandes capitalistas, que tem com os operadores das 
finanças relação rigorosamente análoga à que  
o proletariado trabalhador tem com a classe patronal.  

•  O investidor comum, isto é, o pequeno capitalista, precisa 
alienar o uso de seu capital, da mesma maneira que  
o trabalhador precisa transferir o uso de sua capacidade 
física de trabalhar a um organizador de empreendimento  
de risco, se quiser auferir alguma vantagem desta”. 6 



manias, pânico e crashes: um 
histórico das crises financeiras 
•  Charles Kindleberger, 

p.ex., diz que  
“os insiders elevam  
os preços mais e mais,  
e vendem, no auge,  
aos outsiders,  
que compram nessa fase 
e vendem na baixa, 
quando os insiders estão 
retornando ao mercado”.  

•  “Insiders profissionais 
desestabilizam,  
exagerando  
as altas e as quedas, 
enquanto  
os outsiders amadores, 
que compram por preço alto 
e vendem por outro  
mais baixo, são  
vítimas da euforia,  
que os irá afetar mais 
tarde”. 
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estágios de capacitação dos 
assessores financeiros 

•  Outra crítica que Charles Kindleberger faz à suposta 
racionalidade (única) dos participantes do mercado  
por parte das Idéias Capitais (IC) é que  
“os participantes da cotação por um ativo podem 
pertencer a classes distintas, com distintos interesses, 
experiências e propósitos: há diferentes graus de 
especialização diante de cada situação”.  

•  Há capacitação em termos de cinco estágios:  
1.Principiante, neófito ou amador;  
2.Principiante avançado;  
3.Competente;  
4.Proficiente;  
5.Especialista.  
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argumento de autoridade 
•  O autor das FC, Daniel Kahneman, em entrevista à FSP, em 31/05/09,  

afirma que “os indivíduos tomam direções diferentes da  
dos investidores institucionais”.  

•  Investidores institucionais atuam de forma muito diferente  
da orientada pela psicologia do investidor individual,  
pois eles têm mais informação e  
utilizam pesquisas e tecnologia para detectar oportunidades.  

•  Há pesquisa que mostra que os investidores institucionais  
e os indivíduos não respondem da mesma forma às mesmas notícias.  

•  Aqueles são mais estáveis e costumam tomar vantagem destes.  

•  “Na tentativa de acertar, o investidor individual reage demais  
e erra mais e mais”. 
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viés da auto-atribuição 
•  Uma das tarefas mais importantes dos assessores financeiros  

é a de se responsabilizar pelas decisões do investidor.  

•  Se dois investidores fizerem a mesma operação mal sucedida, 
mas um deles com a ajuda de assessor financeiro e o outro sem, 
certamente o investidor que tomou a decisão sozinho,  
por não ter quem culpar pelo fracasso, sentirá arrependimento maior. 

•  Ter assessor financeiro funciona como ter “recall psicológica”,  
pois, se os investimentos forem bem, o investidor pode ficar com os créditos,  
mas se o investimento for mal, o investidor pode proteger seu ego  
e diminuir seu arrependimento colocando a culpa no assessor.  

•  Nesse fenômeno psicológico, conhecido como o viés da auto-atribuição,  
a pessoa atribui às suas competências os sucessos,  
e os fracassos ou às outras pessoas ou à má sorte. 
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prever o mercado 
•  O retorno à média é fenômeno que causa confusões  

e erros de previsão por parte dos assessores financeiros.  

•  Em geral, depois de período de retornos altos,  
para determinado ativo, os assessores costumam prever 
que seu retorno será abaixo da média, no futuro.  

•  Isso, geralmente, não se verifica; e o que está por trás dessa 
previsão enviesada é mau entendimento do significado do 
retorno à média. 

•  O que se pode esperar é que, no longo prazo, ex-post,  
os retornos médios se aproximem de alguma média móvel. 
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vieses heterogêneos 
•  Os vieses apresentados pelos assessores financeiros  

não são uniformes:  

1. aqueles que fazem projeções através da busca de tendências, 
simplesmente, as extrapolam e  

2. aqueles que acreditam em reversão à média  
esperam reversões drásticas demais. 

•  Em geral, os investidores individuais  
apostam mais na continuidade das tendências e  
os assessores financeiros nas reversões à média.  

•  Ambos os efeitos são vieses heurísticos,  
que têm sua origem em percepções diferentes  
de como os ativos se comportam em diferentes situações. 
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análise grafista versus 
análise fundamentalista 

•  No mercado, em geral, há certa rivalidade entre os assessores  
que se utilizam de análise gráfica para fazer suas projeções e 
aqueles que se utilizam de análise fundamentalista.  

•  Ambas as escolas de previsão sofrem de  
fenômenos comportamentais que prejudicam suas análises. 

•  Os fundamentalistas tendem a subestimar o impacto dos 
sentimentos dos investidores nos preços dos ativos e  
os grafistas confiam demais na continuidade das tendências 
(heurística da representatividade).  

•  O ponto em comum entre ambos é que  
eles persistem nos erros que cometem. 
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validação ilusória 
•  Depois  de  feitas  as  previsões,  os  assessores  financeiros   

buscam,  constantemente, dados que corroborem suas projeções.  

•  Assim, falam com analistas que pensam da mesma maneira,  
lêem matérias e reportagens que apóiam sua decisão, enquanto  
o que deviam procurar fazer era ter contatos com pessoas  
ou fontes que questionassem suas projeções, fazendo-os refletir, 
procurar por pontos que não foram capazes de prever. 

•  Depois de concluída  a  projeção,  ao  invés  de  buscarem   
dados  e  informações  que  pudessem mostrar que estão errados,  
procuram casos que mostrem que estão certos.  

•  Essa sutil diferença pode causar grandes erros de previsão,  
pois o assessor de investimentos não recebe questionamentos e, 
portanto, não revê suas análises de maneira criteriosa. 



Comportamento para  
decisões de investimentos 



Decisões de investimentos  
com prevenção de erros psicológicos 

1.  Ter em mente a meta final  
que pretende alcançar com seus investimentos. 

2.  Verificar, ao longo do tempo, se suas estratégias continuam 
adequadamente direcionadas para atingir essa meta. 

3.  Adiar a realização de desejos, seguindo o planejamento 
financeiro do que deve ser feito a fim de atingir a meta. 

4.  Preferir investimentos que recebem incentivos tributários, 
como os planos de aposentadoria. 

5.  Evitar vieses de consultoria de investimentos. 

6.  Dedicar a seus investimentos todo o tempo necessário  
para se lembrar “quanto (tempo) custa ganhar dinheiro”...  16 



Títulos no “curto prazo” e ações no “longo prazo”: 
seleção de portfólio de acordo com ciclos de vida 

•  Geralmente, a rentabilidade média anual de 7% a 10%  
em renda variável ocorre no horizonte de 20 a 30 anos. 

1. Para investidores jovens que planejam aposentadoria,  
“esse horizonte de tempo, provavelmente, é longo  
o bastante para o portfólio possuir mais ações  
do que outros tipos de ativos”.  

2. Para aqueles que detêm viés no curto ou no médio prazo, 
a exposição à renda variável não significará certeza de 
rentabilidade superior face à do mercado de títulos. 
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Diversificação e regularidade 
3.  Diversifique: mesmo dentro de bear market,  

sempre há bull market ocorrendo, ou seja, raramente  
todas as ações negociadas caminham na mesma direção, 
logo, se seu portfólio for diversificado, certamente,  
“no próximo bull market, você já estará nele”. 

4.  Invista % da renda, seja mercado urso, seja touro:  
a regularidade dos investidores quando alocam capitais  
em bolsa é favorável, pois investimentos mensais em 
proporção fixa da renda do indivíduo não se correlacionará  
com o desempenho do mercado, evitando-se movimentos 
de euforia e de pessimismo. 
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Auto-controle 
5.  Evite consumir, tentando recuperar status,  

para conseguir recompor seu patrimônio: se ele caiu,  
é necessário aplicar mais dinheiro no mercado financeiro. 

6.  Planeje taxas e impostos: embora você não possa 
controlar o retorno sobre seus investimentos no mercado, 
você pode controlar a porção dos retornos que perderá 
por causa das taxas e impostos. 

7.  Passado não é sempre prólogo: na linha temporal,  
o presente tanto pode ser o início de ciclo,  
como o passado, talvez, tenha sido o final de tendência,  
logo, não se deve confiar em seguir eventos anteriores,  
mas sim avaliar o futuro. 19 
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Visão incomum em economistas:  
finanças familiares e/ou pessoais  

•  Como as descobertas das  
Finanças Comportamentais afetam  
as decisões de investimentos pessoais? 

•  Os erros em investimentos podem impor  
perdas graves às famílias em termos de bem-estar. 

•  Quando as finanças familiares se basearem em  
bons conhecimentos sobre as fontes dos erros  
em investimentos, os economistas terão 
contribuído com ideias para limitar  
os ônus familiares provocados por essas perdas. 
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