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Estrutura da Apresentação

Vieses Heurísticos

Maus Argumentos no Debate Público

Devo pensar duas vezes antes de agir?
Pensar Rápido versus Pensar Devagar

Erros de Pensamento na Análise do 
Passado, Presente e Futuro



Devo pensar duas vezes antes de agir?
Pensar Rápido versus Pensar Devagar



“Síndrome do 
Copo-de-Sorvete”
O autoengano é comum. 
Por exemplo, entre em uma 
sorveteria cara. Você pede uma 
bola e a atendente pergunta se 
você deseja “copinho” ou “copão”. 
Qual resposta você dá? Copinho, 
lógico! Assim, sairá feliz com 
o copinho transbordando e 
não com uma bolinha de sorvete 
perdida no meio do copão...
Se seu cérebro prefere o caminho 
mais curto para decidir, você
não deve decidir por impulso. 
Preocupe-se com as informações
essenciais e exclua as inúteis.
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Síndrome do 
Peru de Natal
Durante vários dias seguidos, 
o peru recebe alimento 
abundantemente. 
Ele passa a acreditar 
essa fartura ser dada 
porque o admiram. 
Ele não antecipa uma visão 
realista do cenário futuro. 
Quanto mais é bem-sucedido, 
mais a falsa segurança 
aumenta.
Há tendência a deduzir 
certezas universalmente 
válidas a partir de uma ou 
poucas observações 
individuais: todas as
certezas são temporárias.
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1. Inconsciente.
2. Automático.
3. Aparece em 

espécies mais 

antigas na 
escala evolutiva.

4. Comum entre 
várias espécies.

5. Pragmático, 
modular, 
dependente de 
conteúdo.

6. Processamento 
paralelo e 
simultâneo de 
múltiplas fontes.

7. Alta capacidade 

de 

processamento 

de informações 

sem 
necessidade de 
esforço cognitivo 
consciente.

8. Não se 
correlaciona 
com inteligência 

geral.

Sistema cognitivo 
racional

Sistema cognitivo 
intuitivo

1. Consciente.
2. Controlável.
3. Aparece 

recentemente na 
escala evolutiva.

4. Deve ser apenas 
humano.

5. Lógico, via 
representações 

abstratas sem 

contextualizá-
las.

6. Processamento 
serial em
esquema de 
resolução 
passo a passo 

do problema.
7. Processamento

sequencial 

é limitado pelos 
recursos de 

atenção e 

memória.
8. Correlaciona-se

com inteligência 
geral.



Quais são os Erros de Pensamento na 
Análise do Passado?
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Viés de Confirmação (Parte 1) A tendência de interpretar novas informações 
de modo a serem compatíveis com nossas 

teorias, visões de mundo e convicções. 

Viés de Confirmação (Parte 2) Filtramos novas informações contraditórias 
de forma as nossas crenças permanecerem 

intactas. Só toleramos conviver com pessoas 
com os mesmos pensamentos.

Viés de Disponibilidade Fazemos uma ideia do mundo com base na 
facilidade com a qual exemplos nos ocorrem. 

Se duas coisas acontecem ao mesmo tempo ou 
se uma antecede imediatamente à outra 

vira relação de causalidade. 

Viés de História Organizamos o caos de detalhes eventuais 
em nossa vida como fosse uma história com 
fio-condutor de modo a entender – e seguir.

Viés Retrospectivo Um fenômeno do tipo “eu sempre soube disso”: 
do ponto de vista retrospectivo, tudo parece ter 

uma clara consequência necessária.

Viés de Resultado ou 
Falácia do Historiador

Nossa tendência a avaliar decisões com base no 
resultado — e não com base no processo 
anterior à decisão. “Profecia reversa” é 

julgar o processo a partir da linha-de-chegada.
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Efeito Dotação Damos mais valor ao possuído em lugar do não 
possuído. Possuirmos alguma coisa lhe agrega 

valor emocional subjetivo.

Negligência com a Taxa-Base A descrição precisa de um estereotipo nos leva 
a desviar de um olhar frio da verdade estatística 

para verificar se o fenômeno é uma raridade.

Falácia do Jogador As pessoas creem em uma força compensatória 
por parte do destino. Na história, há tantos 

acontecimentos aleatórios como 
interdependentes. Estes podem ter alguma 
influência sobre acontecimentos futuros.

Efeito Indução Síndrome do Peru de Natal: a tendência a 
deduzir certezas universalmente válidas 

a partir de poucas observações individuais. 
Todas as certezas são sempre temporárias. 

Viés de Atribuição “Não há história sem rosto” em cobertura 
jornalística. O individualismo metodológico 

não se importa com o fato de sucesso 
empresarial depender muito mais da situação 
econômica geral e do desempenho do setor. 
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Falsa Causalidade Inversões entre causas-e-efeitos com causa
deduzida a partir de uma correlação casual.

Caminhos Alternativos Tudo possível igualmente de ter acontecido, 
mas sem acontecer. Por aversão ao risco e 
não verificação do custo de oportunidade, 
optamos por um “caminho monótono”.

Falácia da Conjunção Compreensão intuitiva para histórias 
“consistentes” ou “plausíveis”, contadas de 

maneira convincente, impressionante e vívida, 
mesmo não sendo verdadeiras.

Enquadramento Reagimos de maneira diferente à mesma coisa, 
dependendo de como ela é apresentada. 

Dirigimos nossa atenção a apenas 
um ou poucos aspectos do todo relatado.

Viés de Autoatribuição Sucesso visto como resultado natural do próprio 
desempenho e fracasso atribuído aos outros ou 

às circunstâncias desastrosas.

Viés de Associação Nosso cérebro é uma máquina de fazer 
associações. O problema é o falso conhecimento 
derivado de associação causal para algo casual. 



Quais são os Erros de Pensamento na 
Análise do Presente?
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Reciprocidade O ser humano suporta mal sentir-se culpado. 
Se recebemos qualquer coisa, mesmo sem pedir, 

achamos obrigados a dar algo em troca.

Viés de Afeição Quanto mais simpático alguém é conosco, 
tanto mais tendemos a comprar dessa pessoa. 

Conhecimento do Charlatão Charlatões agem como se tivessem algum 
conhecimento. Aprenderam a se apresentar, 

aparentemente, como os sábios.

Tendência à Hipersensibilidade 
ao Estímulo

As pessoas reagem aos estímulos, mas não à 
intenção por trás deles. Para antecipar o 

comportamento de uma pessoa, examinemos 
qual é o sistema de estímulo por trás dela.

Tragédia dos Comuns Para  enfrentar um problema comunitário 
há apenas duas possibilidades: privatizar ou 

regular via administração pública.

Negligência com a 
Probabilidade

Falta-nos uma compreensão intuitiva para 
probabilidades. Não temos sensibilidade natural 

para avaliar riscos probabilísticos.
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Viés da Escassez Fenômeno de reatância: tomam de nós uma 
opção, e reagimos ressentidos, julgando como 
mais atrativa justamente essa opção tornada 

impossível. Devemos julgar cada opção 
só com base na relação custo/utilidade.

Preguiça Social Surge quando o desempenho do indivíduo não é 
visível diretamente, mas se dilui em um grupo. 
Por que investir toda minha força se também 
não sou notado quando faço menos esforço? 

Efeito Halo Deixamo-nos ofuscar por um aspecto e, a partir 
dele, supomos uma imagem completa. 

”Halo” é o círculo luminoso em torno de uma 
figura sagrada. São fatos logo percebidos

devido à estereotipagem. 

Viés da Auto Seleção Somos parte de uma amostra aleatória, por isso, 
temos de prestar atenção para não cair no erro 
de pensamento individualista do tipo “sempre 

eu”, seja eu uma vítima, seja eu premiado. 

Desconto Hiperbólico Nossa “taxa de juro emocional” aumenta 
quanto mais longe do presente estiver uma 

compensação, devido ao nosso imediatismo. 
Não adiamos recompensas



Quais são os Erros de Pensamento na 
Tomadas de Decisões?
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Ilusão do Resultado Apriorístico O critério de seleção – adequado ou 
inadequado – é confundido com o resultado.

Prova Social Não se comporta de modo correto quando 
apenas se comporta como outros. 

Simplesmente por mais pessoas acharem uma 
ideia correta, não torna correta essa ideia.

Falácia de Custo Irrecuperável O argumento para não se interromper algo 
sem estar dando certo como se esperava 

costuma ser: “se interromper agora, 
terá sido tudo em vão”. 

Argumento da Autoridade Em relação às opiniões de especialistas, 
somos muito menos cautelosos se comparados 

a outras opiniões, inclusive a nossa. 

Ilusão de Controle É a tendência a acreditar na possibilidade de 
controlar ou influenciar alguma coisa sobre a 

qual, objetivamente, não temos nenhum poder.

Paradoxo da Escolha Ter muitas opções leva a uma paralisia interior, 
decisões piores, e insatisfação. 

Não se pode ter certeza de fazer uma escolha 
perfeita a partir de múltiplas opções.
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Pensamento de Grupo Um grupo de pessoas inteligentes toma 
decisões absurdas porque cada um ajusta 
sua própria opinião ao suposto consenso. 

Viés de Risco Zero Apenas o risco zero é almejado para nós. 
Investimos muito para eliminar completamente 

um ínfimo risco residual. 
Porém, nada é completamente seguro.

Maldição do Vencedor Nos leilões, a maior oferta é sistematicamente 
elevada demais, portanto, o vencedor em um 
leilão é o verdadeiro perdedor. O valor de um 

bem é indeterminado sem atribuições subjetivas 
e a concorrência o superestima.

Viés de Ação Tornamo-nos ativos mesmo quando de nada 
adianta. Na evolução, inicialmente, a atividade 

compensava mais do que a reflexão. A inação de 
se aguardar não valerá nenhum reconhecimento 

de ter havido prudência na espera.

Viés de Omissão Quando tanto uma omissão quanto uma ação
podem levar a um prejuízo, claramente, 

sempre se opta pela omissão, 
pois os prejuízos por ela causados parecem 

subjetivamente mais inofensivos.



Quais são os Erros de Pensamento na 
Análise do Futuro?
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Viés de Sobrevivência Como no dia a dia o sucesso produz maior 
visibilidade em lugar do fracasso, 

superestimamos a perspectiva de sucesso.

Efeito do Excesso de 
Autoconfiança

Superestimamos, sistemática e maciçamente, 
nosso conhecimento e 

nossa capacidade de prognosticar. 

Efeito de Contraste Uma cotação na bolsa nunca é "baixa" ou "alta", 
"cara" ou "barata". É o que é. 
A única questão importante é 

se, a partir do presente, irá subir ou cair.

Prognóstico 
Sem Margem de Erro

Quem diz “vai piorar antes de melhorar” não se 
compromete. Em todos  casos de transição, 

percebe-se relativamente rápido 
se as medidas estão dando certo.

Falácia da Regressão à Média É ficar imóvel com a falsa esperança de tudo a 
subir, depois, descerá ou inverterá a direção, 

voltando a um pressuposto equilíbrio.

Milagre Acaso improvável, embora raro, 
é acontecimento totalmente possível de 

acontecer. Não é surpreendente sua ocorrência. 
Surpreendente seria se nunca ocorresse.



Ancoragem Pegamos algo conhecido e, a partir dele, nos 
arriscamos em projetar algo desconhecido. 

Basta haver âncoras numéricas, como o valor do 
investimento inicial, para nos agarrarmos a elas. 

Aversão à Perda Do ponto de vista emocional, uma perda pesa 
muito mais de um ganho de proporção inversa. 

Não arriscamos a perder para obter eventual 
ganho. Tememos mais a perda.

Crescimento Exponencial Não temos nenhuma sensibilidade para 
o crescimento exponencial ou porcentual. 

O que realmente nos ajuda é a calculadora ou, 
para taxas de crescimento pequenas, 
o truque da duplicação no tempo*.

Ilusão de Prognóstico Quanto mais complexo for um sistema, devido a 
seus múltiplos componentes interagentes, 

e mais longo for o horizonte temporal, 
tanto mais indistinto é o olhar para o futuro. 

• *Transformar taxa “ao ano” em “dobrará em tal tempo”:
a inflação anual é de 5%; calculamos rapidamente a duplicação no tempo: 
70 / 5 = 14 anos, ou seja,  em 14 anos, um real terá apenas a metade do valor —
o estoque de riqueza se não for corrigido perderá 50% de seu poder aquisitivo. 
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Esteira Hedônica ou 
Habituação

O efeito felicidade desaparece, em média, 
após três meses. 

Quando os destinos são vistos como negativos
também superestimamos, sistematicamente, 

a duração e a intensidade das emoções futuras.

Sorte do Iniciante Fazemos uma associação (falsa) a êxitos 
anteriores, projetando êxitos no futuro. 
Os primeiros lucros dão motivação para 

os iniciantes mais investirem, mas obviamente 
esse êxito nada tem a ver com suas capacidades 
individuais, mas sim por entrar em ciclo de alta. 

Dissonância Cognitiva Ocorre quando a pretensão e o resultado de sua 
ação não se ajustam. Desconsiderando o custo 

de oportunidade, não se consegue admitir 
o erro estratégico e abandonar a posição.



Quais são os maus argumentos em 
debate público?
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O que não se deve fazer em uma argumentação: 
Não fazer generalizações. Formalizar o raciocínio para 

trazer benefícios como clareza de 
pensamento e expressão, aumento de 

objetividade e autoconfiança. 
A capacidade de analisar os 

argumentos dos outros também ajuda 
a perceber o momento certo de se 
retirar de discussões infrutíferas.

Há uma notável 
falta de raciocínio lógico e 

fundamentação em boa parte do 
debate em rede social. 

A Lógica não é a única ferramenta 
usada em debates e é bom estar 

ciente das outras como a Retórica. 

A Lógica não consegue explicar como 
pensamos, assim como a Gramática

não consegue explicar como falamos. 

A Lógica não gera novas verdades, 
mas permite a verificação de 

a consistência e a coerência das 
cadeias de pensamento existentes. 

Exatamente por isso é 
uma ferramenta eficaz para 

a análise e a comunicação de 
ideias e argumentos.



Maus argumentos: quebra da lógica racional
Falácia da Afirmação do Consequente 
subverte o formato do modus ponens

(modo de afirmar)

Quando o consequente é verdadeiro, 
é falsa a dedução de 

o antecedente ser também verdadeiro. 
Se A é verdadeiro, então B também 

será verdadeiro; mas se B é verdadeiro, 
A não necessariamente é verdadeiro.

Raciocínio Circular: ou a conclusão
aparece de forma óbvia como premissa, 

ou é uma repetição da premissa com 
palavras diferentes. 

É petição de princípio: 
nele, a conclusão é tomada, 
implícita ou explicitamente, 

em uma ou mais das premissas*. 
Falácia da Composição Como partes de um todo têm um 

determinado atributo, infere então 
o todo também deve ter 
aquele mesmo atributo. 

Falácia da Divisão 
(o inverso da anterior)

As partes devem ter um atributo 
pertencente ao todo. 

* Um lugar está cheio porque entraram mais pessoas em lugar das que saíram.
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Maus argumentos: deturpação da lógica
Falácia do Equívoco 

(também chamada de equivocação)
Explorar a ambiguidade da linguagem, 
alterando o sentido de certa palavra 
durante o argumento e usando esse 
significado diferente para sustentar 

uma conclusão infundada. 
Causa inquestionada (ou causa falsa 

porque correlação não é causalidade): 
“depois disso, logo, por causa disso” 

(post hoc ergo propter hoc: 
evento anterior é causa do posterior) e 

“com isso, logo, por causa disso” 
(cum hoc ergo propter hoc: eventos 

simultâneos onde um causa o outro). 

Ela define como causa de um evento, 
sem provas, uma ocorrência anterior 

ou simultânea àquele evento. 
A correlação entre os dois eventos 

pode ser pura coincidência ou 
resultado de algum outro fator. 

Sem evidências não é possível concluir 
um evento ter causado o outro. 

Falso dilema / falsa dicotomia / 
terceiro excluído / 

pensamento preto ou branco

Reduz tudo no âmbito da discussão a 
duas categorias opostas:

ao rejeitar uma das opções, 
o interlocutor não teria alternativa 

a não ser aceitar a outra. 
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Maus argumentos: “o senhor sabe com quem está falando?”
Falácia do Espantalho Apresentar de forma caricata 

o argumento da outra pessoa, com 
o objetivo de atacar essa falsa ideia 

em vez do argumento em si. 
Apelo à opinião de uma Autoridade 

Irrelevante / Vaga ou à Sabedoria 
Antiga (uma ideia é presumida como 

verdadeira somente porque foi 
originada em um passado distante: 

espécie de “prova social”)

Embasar um argumento na opinião de 
uma autoridade reconhecida 

é um apelo à modéstia das pessoas, 
ao bom senso de sempre haver outros 

com maior conhecimento –
o que pode até ser verdade, 

mas nem sempre é. 
Apelo à Popularidade ou 

Prova Social
O fato de a maioria das pessoas 

acreditar em uma ideia como se fosse 
prova de ela ser verdadeira. 
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Maus argumentos: instilar medo na plateia 
Argumento a partir das consequências Defender ou refutar a veracidade de 

uma declaração apelando às 
consequências (más ou boas) 

caso ela seja verdadeira (ou falsa). 
Aposta no medo do público 

com argumento baseado apenas em 
ameaças ou mentiras descaradas. 

Se não oferecer provas concretas de 
uma proposta levar ao cenário futuro 

assustador não há como refutá-la.
Falácia da Bola de Neve 

(tipo causal): sem provas das 
consequências serem inevitáveis.

É desacreditar uma proposta com 
o argumento de sua aceitação levar 
à sequência de eventos indesejáveis.
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Maus argumentos: desqualificação do interlocutor e não da ideia
Falácia Genética

(apego emocional, 
seja negativo, seja positivo, 

à origem do emissor de uma ideia).

Quando um argumento é desvalorizado 
ou defendido não por seu mérito, mas 

somente por causa de origem histórica 
ou a origem da pessoa que a defende. 

Apelo à Hipocrisia (ou tu quoque: 
você também): rebater uma acusação 

com outra acusação, desviando a 
atenção da correção da acusação. 

Quando se aponta uma suposta 
contradição entre o argumento da 

pessoa e suas ações ou 
afirmações anteriores. 

Culpa por Associação É desacreditar uma ideia ao associá-la 
a algum indivíduo ou grupo malvisto 

em determinadas redes sociais. 
Argumento ad hominem (ao homem): 

desqualificação do interlocutor 
por não ser especialista ou 

por juízo negativo de suas intenções.

Atacar a pessoa, em vez da 
opinião dela, com a intenção de 

desviar a discussão e desacreditar a 
proposta desse oponente. 
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Maus argumentos: baseados na ignorância própria ou alheia
Generalização Precipitada Falácia cometida quando alguém tira 

uma conclusão a partir de uma 
amostra pequena ou específica demais 

para ser representativa do universo. 
Apelo à Ignorância Convencimento de algo ser verdadeiro

simplesmente porque não foi 
comprovado como falso. 

Assim, a ausência de prova é 
transformada em prova por ausência. 

Argumento da 
Incredulidade Pessoal

A incapacidade pessoal de entender ou 
imaginar algo leva a pessoa a acreditar  

aquilo ser falso ou impossível. 
Falsa Generalização 

(deturpando uma categoria ou grupo
de modo a confundir o interlocutor = 

Falácia do Espantalho)

Quando alguém faz uma generalização 
sobre um determinado grupo e, 
frente a evidências falseadoras, 

em vez de reavaliar sua posição ou 
contestar a evidência, a pessoa 

redefine arbitrariamente o grupo.



Pensamento Preto ou Branco

Falso dilema, falsa dicotomia ou 
terceiro excluído

Reduz tudo no âmbito da discussão a 
duas categorias opostas:
ao rejeitar uma das opções, 

o interlocutor não teria alternativa 
a não ser aceitar a outra. 
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Pensamento Preto ou Branco: falso dilema ou falsa dicotomia
Maniqueísmo doutrina que se funda em princípios 

opostos, bem ou mal, segundo a qual 
o Universo foi criado e é dominado por 

dois princípios antagônicos e 
irredutíveis: Deus ou o bem absoluto, e 

o mal absoluto ou o Diabo
Entre a escuridão e a luz, existe

a penumbra. Entre o preto e o branco, 
não existe apenas o cinza, mas sim um 

arco-íris de colorações políticas

As posições “progressista” e 
“reacionária” não constituem 

monopólios permanentes. 

A reação, defensora de algum sistema 
político extremamente conservador, 

contrário às ideias resultantes 
em importantes transformações 

político-sociais, muda de defensores.

Sem alternância democrática no Poder, 
o que antes era popular, avançado e 

democrático pode se tornar populista, 
corporativista, retrógrado ou 

totalitário.
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Pensamentos Binários
Neoliberalismo: existe uma ordem 

natural e de equilíbrio para os 

fenômenos econômicos, sendo esta 

ordem alcançável pelo livre jogo da 

concorrência e através da não 

intervenção do Estado no mercado.

Individualismo: explica os fenômenos 

históricos ou sociais por meio da ação 
consciente de indivíduos livres. 

A sociedade deve visar, acima de tudo, 

o bem dos indivíduos em vez da 

coletividade ou do Estado.

Individualismo Metodológico: 

as explanações sobre os fenômenos 

macrossociais são dedutíveis de crenças 
e decisões dos indivíduos.

Holismo Metodológico: os conjuntos 

sociais têm comportamentos não 
redutíveis diretamente às crenças, 

atitudes e ações dos indivíduos.

Microeconomia:  ocupa-se da forma 

pela qual as unidades individuais 

componentes da economia agem e 
reagem umas sobre as outras. 

Foca as decisões particulares ex-ante. 

“Estuda as árvores, não a floresta”.

Macroeconomia: focaliza 

o comportamento do sistema como 
um todo. Estuda as relações entre 

os agregados estatísticos. Enfoca a 

resultante sistêmica ex-post da 

pluralidade de decisões particulares.

Apreciação ex-ante: antevisão do 

esperado em um tempo futuro.

Apreciação ex-post: análise do 

registrado durante um intervalo de 

tempo passado.
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Retórica da Intransigência: Três Teses Reacionárias
Tese da Futilidade Todas as tentativas de transformação 

social serão infrutíferas, porque, 
simplesmente, não conseguirão 

“deixar uma marca”. 
Tese da Ameaça O custo de qualquer reforma ou 

mudança proposta é alto demais, 
porque coloca em perigo 
outra preciosa realização: 

tem “custo de oportunidade”.
Tese da Perversidade Qualquer ação proposital para 

melhorar determinado aspecto da 
ordem econômica, social ou política 

só serve para exacerbar a situação que 
se deseja remediar.

Exemplo de retórica reacionária: “Os trabalhadores perderam o emprego 
por causa da imposição dos 

direitos trabalhistas”. 
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critérios para classificar alguém como de direita ou de esquerda
Os homens são todos iguais entre si Cada indivíduo é particular e 

diferente dos demais

Quem busca aquilo comum capaz de 
unir os homens em uma coletividade 

com boa convivência, está na
margem esquerda e pode ser chamado 

de igualitário.

Quem acha relevante, para a melhor 
convivência, a diversidade e/ou a 

competitividade, está na
margem direita e pode ser chamado 

de individualista.

São de esquerda as pessoas lutadoras 
pela eliminação das 

desigualdades sociais. 

A direita insiste na convicção de
as desigualdades serem naturais e, 
enquanto tal, não são elimináveis.

A esquerda prioriza a proteção contra 
a competição social. Na escolha entre 
a competitividade e a solidariedade, 

enfatiza esta última.

A direita confia em as desigualdades 
sociais serem diminuídas quando se 
favorecer à competitividade geral; 

minimiza a proteção social e 
maximiza o esforço individual. 

Quem acredita a condição humana ser 
fundada pela negação da herança 
natural, contra as forças cegas da 

natureza, é de esquerda. 

Quem acredita na essência humana 
como essencialmente egoísta e 

imutável é de direita
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Posicionamentos da esquerda e da direita em temas econômicos
O governo deve assumir 

a responsabilidade por investir 
para a economia crescer.

As empresas privadas devem ser as 
responsáveis pelos investimentos; 

a crise depura a economia.
A regulação da economia de mercado 

é necessária para evitar a 
superexploração da força do trabalho e 

do ambiente natural por parte do 
capital privado.

Quanto menor for o intervencionismo 
governamental, melhor será para 

a livre competição entre 
as empresas privadas.

Salvar empresas grandes demais para 
falir por causa do risco de provocar 

crise sistêmica e desemprego.

Deixar quebrar – e sanear – de acordo 
com a implacável lei de mercado.

Leis trabalhistas protegem os 
trabalhadores contra superexploração.

Leis trabalhistas encarecem o custo de 
contratação de mão-de-obra, 

prejudicando o emprego.
Políticas sociais ativas compensam a 

desigualdade de oportunidades.
Sem proteção social os indivíduos têm 

de ter iniciativa e empreender.

Paga-se tributos para ter segurança, 
educação e saúde públicas.

É preferível pagar menos impostos e 
contratar serviços particulares.
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Posicionamentos da esquerda e da direita em comportamentos
O ateísmo é um posicionamento 
científico contra o criacionismo.

Acreditar em um deus 
torna as pessoas melhores.

Usar drogas leves é decisão individual e 
a sociedade não deve criminalizar.

Todas as drogas devem ser proibidas 
senão levarão ao consumo de pesadas.

Adolescentes ao cometerem crimes 
necessitam de reeducação.

Adolescentes criminosos devem ser 
punidos como adultos.

Desigualdade causa criminalidade. Maldade causa criminalidade.
Pena de morte tem risco de punir sem 
reversão de erros judiciais e policiais.

Pena de morte é a punição definitiva 
para criminosos recorrentes.

Posse de armas deve ser proibida, 
porque eleva seus usos fortuitos.

Posse legalizada de armas deve ser um 
direito para o cidadão se defender.

Sindicatos defendem os interesses dos 
trabalhadores em negociações coletivas

Sindicatos fazem política (ações 
coletivas) e cobram por isso.

Pobreza é resultado do “azar de berço” 
sem a igualdade de oportunidades.

Pobreza está ligada à preguiça e 
pobres criam problemas para a cidade.

Homossexualidade e aborto são 
liberdades de dispor do próprio corpo.

Devem ser punidos por irem contra 
os costumes sociais e religiosos.
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critérios para classificar alguém como de direita
A posição de direita tem a ideia de 

a vida em sociedade reproduzir 
a vida natural, com sua violência, 

hierarquia e eficiência. 

Se os Homens são seres biológicos 
desiguais, devem se submeter à 

lei do darwinismo social: “seleção dos 
vencedores por mérito próprio”. 

Segundo a concepção da direita, 
a sociedade mercantil faz também a 

seleção, neste caso “social”, 
entre os indivíduos capazes de evoluir 

— “os vencedores” — e 
os mal capazes de sobreviverem 

— “os perdedores”.

A regra de ouro da direita é: 
quem melhor se adapta ao meio 
ambiente econômico enriquece, 

e dá continuidade à sua dinastia.

O homem de direita, acima de tudo, 
preocupa-se com a defesa da tradição, 

família e propriedade, ou herança e 
costumes conservadores.

A direita contrapõe sua defesa 
(positiva) da liberdade individual à 

sua defesa (negativa) da 
desigualdade natural.



Quais são os Vieses Heurísticos em 
Finanças Comportamentais?
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Sistematização dos Vieses Heurísticos

Vieses Heurísticos O termo heurístico significa 
o processo pelo qual as pessoas 

aprendem as coisas por si só, 
através de tentativa e erro. 

Processo de Aprendizagem 
Experimental 

Leva as pessoas a desenvolverem 
as chamadas regras de bolso, 

usadas para simplificar o processo de 
tomada de decisão e, em geral, 
se apoiam em generalizações 

perigosas ou falsas. 

Economia Comportamental 1. os princípios regentes das 
regras de bolso;
2. os erros sistemáticos causados;
3. os tipos de agentes econômicos, 
cujas características permitem 
predizer seus comportamentos
face a diferentes problemas de 
escolha.
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Finanças Comportamentais se compõem com três ideias-chave: 

Vieses heurísticos Os investidores confiam em regras 
simplificadoras para tomar suas 

decisões, aprendidas por si só em 
processo experimental de 

tentativas-e-erros.

Dependência da forma Os investidores têm sua percepção 
sobre o risco e o retorno de 

investimento bastante influenciada 
pela forma como o problema é 

apresentado. 

Ineficiência do mercado Viés heurístico e dependência da 
forma podem levar o mercado se 

tornar ineficiente, ou seja, 
com preço diferente do 

valor fundamental de cada ativo. 

Mnemônico primeiras letras servem para 
facilitar a memorização.
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Vieses Heurísticos: Regras de Bolso em Tomadas de Decisões

Excesso de Confiança Comprar antes da alta, 
vender antes da baixa

Reação Exagerada Euforia pela nova Era, pânico na fuga

Representatividade Conhecimento popular adota regras 
intuitivas de probabilidade

Ancoragem Valor inicial a gente nunca esquece...

Disponibilidade Memória curta e seletiva é  a disponível 
e pressuposta ser a única relevante

Otimismo Todos os investidores se consideram 
acima da média...

Perseverança Validação Ilusória: 
“só converso  com minha turma”

Similaridade Semelhança com a verdade não é 
a verdade, i.é, o Todo dinâmico

Diversificação Ingênua Preferência pelo familiar e regra 1/n

Aversão à Ambiguidade Aversão a ser o responsável por perda
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Contabilidade Mental manter contas mentais separadas para 
cada investimento, face à dificuldade de 

olhar a carteira de investimentos 
como um todo (fluxo X estoque).

Regra de Bolso: “não se faz compra 
com venda de patrimônio”

usar renda para o consumo é aceito pelos 
investidores em vez de consumir capital.

Conta de Riqueza propensão a resgatar aplicações 
classificadas em contas de maior liquidez 

interfere, inconscientemente, 
na alocação adequada de recursos.

Regra de Bolso: 
“dinheiro não tem carimbo”

avaliar o problema por todos os ângulos, e 
não apenas sob a forma de apresentação 

da situação em algum momento.

Aversão à Perda assimetria entre os sentimentos de ganho 
e perda leva a não sair de “parada perdida”

Medo do Arrependimento sensação de baixa autoestima por sentir 
ser o responsável direto pela perda.

Regra de Bolso: “decisões regulares 
ao longo do tempo”

investir todos meses, independentemente 
do estado do mercado acionário, 

seja em alta, seja em baixa.
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Heurística da Afeição apego em relação àquela ação ou 
qualquer outra propriedade de coleção 
e/ou memória afetiva, porque respostas 

sentimentais a determinado estímulo 
ocorrem rápida e automaticamente.

Efeito da Dotação exigir para vender valor mais alto em 
relação ao disposto a pagar para comprar.

Viés do Status Quo manter as coisas da maneira como estão 
em oposição aos investidores ansiosos 
(daytraders) com negociação frenética 

em busca de melhores retornos.

Viés Conservador guiar-se por aquilo lhes oferecido e 
comprado, em determinada conjuntura, 

sem rever essa estratégia ao verificar não 
ter havido acerto em vista dos resultados.

Viés da Acomodação resistência a realizar qualquer tipo de 
investimento, dada a complexidade da 
estressante decisão, preferindo manter 

o dinheiro inativo na conta corrente, 
arcando com custo de oportunidade.



fercos@eco.unicamp.br
http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/


