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CAPÍTULO 1.  
INTRODUÇÃO 

Ofereço uma disciplina eletiva, para os alunos da graduação do 
IE-UNICAMP, intitulada Finanças Comportamentais Para Planejamento 
Financeiro Pessoal. Sua ementa busca propiciar Educação Financeira 
a respeito de: rendas do trabalho, do capital produtivo, do capital 
financeiro, do capital imobiliário, neuromarketing ou prevenções 
contra impulsos emocionais para consumir, neurofinanças ou 
psicologia dos investidores, finanças comportamentais, planejamento 
financeiro da vida pessoal e/ou familiar, planejamento financeiro da 
aposentadoria, economia da felicidade ou da boa vida. 

O objetivo deste curso eletivo é divulgar ensinamentos sobre a 
Cultura Financeira, isto é, conhecimentos a respeito das formas de 
acumulação e manutenção de riqueza através da seleção de carteira 
de ativos. Além disso, tem a meta de apresentar técnicas de 
planejamento financeiro da vida pessoal até a aposentadoria, para 
substituir a renda do trabalho pela renda do capital financeiro e/ou 
imobiliário. 

Alguns cientistas estão empenhados em conhecer os fatores 
racionais e emocionais capazes de levar os indivíduos a gastar ou 
investir. Áreas distintas da ciência estão somando conhecimentos 
para estruturar o campo de estudo destinado a cumprir essa tarefa: 
a chamada Neuroeconomia.  

Ela é resultado da união de ferramentas de investigação e 
conhecimentos da Psicologia, da Economia e da Neurologia. Tem a 
ajuda de sofisticados aparelhos de diagnóstico por imagem ou 
tomografia, por ressonância magnética funcional e/ou por 
eletroencefalograma portátil, em forma de capacete.  

De um lado, desenvolveu-se o chamado Neuromarketing. Usa 
as ideias sobre a tomada de decisões para atiçar as vendas, mas 
ajuda também a descobrir meios de melhorar as reações do 
consumidor, prevenindo-o contra impulsos emocionais.  

De outro lado, cursos de Neurofinanças para leigos, ministrados 
por economistas especialistas em Finanças Comportamentais. 
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Ensinam os alunos a evitar as armadilhas da mente humana e a 
tomar decisões vantajosas no tempo certo.  

Para orientação a respeito, esses economistas se debruçam 
sobre a extensa evidência de experiências compilada por psicólogos 
cognitivos sobre vieses heurísticos sistemáticos. Surgem quando as 
pessoas formam crenças ou preferências a respeito de decisões 
financeiras. 

A consequência de investidores irracionais e arbitragem 
limitada são mercados ineficientes. Como Kremena Bachmann, Enrico 
G. De Giorgi e Thorsten Hens discutem em detalhes, no livro 
Behavioral Finance for Private Banking: From the Art of Advice to the 
Science of Advice (Second Edition. Published by John Wiley & Sons, 
Inc, Hoboken, New Jersey; 2018), os investidores nem sempre são 
capazes de tomar decisões racionais para os preços de mercado 
apresentarem anomalias. Por exemplo, os investidores tendem a 
adotar o comportamento de outros investidores. 

Esse comportamento de manada causa previsibilidade de curto 
prazo. Seguir, em massa, uma aparente tendência firme de preço ou 
cotação leva, em última instância, a subsequentes quedas dos 
valores de mercado. Consequentemente, os retornos de ativos não 
são mais normalmente distribuídos. 

Por exemplo, eles têm “caudas grossas”, ou seja, muitos 
retornos muito ruins. Este “imprevisto previsível” é chamado por 
Taleb (2007) de “cisnes negros”.  

Além disso, em mercados ineficientes, a otimização da média-
variância não é mais racional. Portanto, ignorar os insights das 
Finanças Comportamentais pode custar caro para os investidores 
adeptos das Finanças Racionais tradicionais. 

As Finanças Comportamentais surgiram quando o Prêmio Nobel 
Daniel Kahneman e seu colega Amos Tversky conduziram uma 
pesquisa psicológica para questionar os pressupostos da 
racionalidade. Esta é uma pedra angular da teoria clássica da 
decisão.  
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Kahneman & Tversky (1979) desenvolveram uma nova teoria, 
chamada de Teoria da Perspectiva. Conhecida também como Teoria 
do Prospecto (o que se espera), ela tem duas fases:  

1. uma fase de edição e  

2. uma fase de avaliação.  

Na primeira fase, Kahneman e Tversky mostram como as 
alternativas de escolha são mentalmente codificadas e transformadas 
para serem avaliadas na segunda fase. Essa fase de edição propiciou 
um recorrente conhecimento de preconceitos comportamentais. Este 
é o tópico do próximo capítulo, traduzido aqui, do livro de Bachmann, 
Giorgi e Hens.  

Na fase de avaliação, Kahneman e Tversky desenvolvem um 
novo modelo de decisão. Este é o conteúdo principal do capítulo 
sobre Teoria da Decisão, também traduzido.  

O conhecimento dos vieses comportamentais é muito valioso 
para um melhor entendimento dos clientes na gestão de patrimônios. 
Oferece uma medida de risco consistente com a experiência do 
cliente. Com esta medida, é possível construir alocações em ativos 
de modo a atender melhor aos clientes em lugar das alocações em 
ativos com base apenas na volatilidade não correlacionada, usado 
nas Finanças Racionais tradicionais.  

A Teoria da Perspectiva afirma os investidores não gostarem 
mais de perdas em lugar de volatilidade. Na verdade, os investidores 
reagem mais emocionalmente perante às perdas em relação aos 
ganhos.  

Ao contrário da volatilidade, a medida de risco psicológico não 
é a mesma para todos os investidores, mas é uma característica do 
indivíduo. Por esta e outras razões, as vantagens de ter um 
procedimento de criação de perfil de risco de qualidade são 
inúmeras. 

Neste citado livro, Bachmann, Giorgi e Hens aplicam esses 
ins ights de F inanças Comportamentais para ident i f icar 
verdadeiramente a situação do cliente de um ponto de vista holístico. 
Com as descobertas na forma como as pessoas lidam com as 
informações e respondem a elas na assunção de riscos de 
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investimento, percebe-se as Finanças Comportamentais darem mais 
atenção ao comportamento do investidor.  

Um investidor mais realista, conforme descrito nessa área de 
conhecimento da psicologia dos investidores, tem uma percepção 
diferente e uma compreensão diferente do risco do investidor teórico 
na Teoria de Decisão tradicional. Consequentemente, esse investidor 
precisará investir de forma diferente do investidor teórico na teoria 
de decisão tradicional. 

O livro combina novos resultados de pesquisa com aplicações 
práticas. Baseia-se no rico corpo de pesquisa de Finanças 
Comportamentais e na profunda experiência na prática de gestão de 
fortunas.  

Ele começa com análise dos preconceitos ou vieses 
comportamentais. São os erros recorrentes cometidos pelas pessoas, 
comumente, ao lidar com informações e tomar decisões financeiras.  

O capítulo inicial descreve esses vieses, discute suas 
implicações para as decisões financeiras e sugere estratégias com 
sucesso comprovado em moderar ou autocontrolar os vieses 
heurísticos. Os quatro capítulos a seguir discutem as dimensões 
culturais dos preconceitos e sua base biológica, bem como sua 
moderação. Sugerem como os consultores podem proceder na 
avaliação dos preconceitos de seus clientes. 

Posteriormente, os coautores explicam a Teoria da Decisão 
(racional e comportamental) como base das finanças e mostram 
como ela pode ser usada na construção de carteiras de clientes e 
para o design de produtos estruturados. A questão de como as 
carteiras ideais devem ser ajustadas ao longo do tempo é discutida 
nos dois capítulos seguintes.  

Os últimos capítulos mostram como os novos insights das 
Finanças Comportamentais geraram podem ser aplicados à 
consultoria de clientes, ao desenho de perfis de risco baseados no 
comportamento e à estruturação do processo de gestão de 
patrimônio. Assim, os coautores fundamentam cientificamente a 
assessoria financeira prestada em Private Banking. 
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Na prática de assessora, ela é vista mais como uma Arte em 
vez de uma Ciência. Nessa área de conhecimento psicológico, os 
profissionais encontram alguma base útil para seu trabalho. A 
transição da Arte do Aconselhamento para a Ciência do Conselho não 
é perturbadora, mas suave. 

Esse livro é a segunda edição do livro Behavioral Finance for 
Private Banking, publicado em plena crise financeira. Muitos bancos e 
consultores financeiros usaram o corpo de conhecimento existente 
nele para melhorar seus produtos e serviços de consultoria.  

A 2ª. Edição este livro se beneficia de percepções de novas 
áreas de pesquisa, como Finanças Culturais, Neurofinanças e Fintech. 
Porém, aqui, traduzi apenas pequenos extratos mais interessantes 
para a leitura complementar de meus alunos. 

Complementei a avaliação dos leitores sobre Finanças 
Comportamentais apresentando informações sobre a realidade atual 
das finanças familiares no Brasil. Para tanto, utilizo da análise 
comparativa da última Pesquisa de Orçamentos Familiares com as 
anteriores, realizada pelo meu ex-professor de Econometria no 
mestrado em Economia na UNICAMP: Rodolfo Hoffmann.  

Ele e a coautora Daniela Verzola Vaz deram especial ênfase à 
contribuição das parcelas da renda familiar não normalmente 
investigadas ou cuja estimação depende de aproximações na PNAD, 
como a renda não monetária, a variação patrimonial, as 
aposentadorias e pensões de funcionários públicos e as 
transferências de programas sociais federais. Conhecer a 
contribuição desses componentes para a desigualdade da renda pode 
amparar os professores de Educação Financeira para ajudar a 
elaboração de planos de mobilidade social para seus alunos: os 
trabalhadores brasileiros. 

Para a inclusão social significar pleno acesso à cidadania 
financeira, será necessário massificar a Educação Financeira. Os 
cidadãos brasileiros, mesmo no caso da minoria com maiores níveis 
de escolaridade, não demonstram saber como fazer bom uso dos 
instrumentos bancários, tornados disponíveis para eles, seja no 
referente a endividamento, seja quanto aos investimentos 
financeiros. 
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Concluo, no capítulo final, apresentando as diferenças entre 
Finanças Comportamentais referentes à Economia de Mercado de 
Capitais à americana e à Economia de Endividamento Bancário à 
brasileira. Desde logo, lá nos United States, os investidores optam 
por acumulação de riqueza financeira através de compras-e-vendas 
de ações, ou seja, renda variável. Aqui, predomina renda fixa 
remunerada por juros disparatados.  

Em uma, a especulação no mercado de ações, onde 
investidores se associam às maiores corporações abertas no mundo, 
pode levar ao enriquecimento pessoal. Em outra, a especulação em 
uma bolsa de valores mirrada leva a ciclos de boom-crash, onde os 
pequenos investidores Pessoa Física, geralmente, empobrecem mais 
ainda. 

Comprovo isso com fatos e dados recentes sobre o mercado de 
capitais brasileiro. Complemento a análise da acumulação de ativos 
com o exame da possibilidade de diminuição de passivos.  

Focalizo o endividamento dos consumidores brasileiros através 
do condenável sistema de pagamentos com cartões de crédito, 
impulsionador do caríssimo crédito rotativo. Seu modelo com um 
ilusório “período de graça” só é adotado no Brasil. Aqui, o custo de 
vida está acima do possível porque preços a prazo (com repasses de 
custos de comercialização maiores) são oferecidos como fossem 
preços à vista sem diferenciação. 

Fernando Nogueira da Costa  

Campinas, março de 2021 
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PARTE I -  
FINANÇAS COMPORTAMENTAIS PARA  

ECONOMIA DE MERCADO DE CAPITAIS 
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CAPÍTULO 2. 
VIESES COMPORTAMENTAIS 

A pesquisa em Finanças Comportamentais é conduzida por 
observações empíricas e analíticas de modo a sugerir as decisões dos 
indivíduos poderem ser irracionais e diferentes do assumido pelas 
teorias anteriores. Neste capítulo, veremos as decisões dos 
indivíduos podem ser sistematicamente erradas:  

• porque as decisões das pessoas são movidas por emoções ou 
mal-entendidos ou  

• porque as pessoas usam regras práticas inadequadas, também 
chamadas de heurísticas, para lidar com informações e tomar 
decisões.  

Certamente, os mercados financeiros são muito complexos, de 
modo a otimização poder levar a resultados frágeis e, nesse caso, 
boas heurísticas são preferíveis. Um bom exemplo é a superioridade 
do uso da alocação de ativos de pesos iguais (1 / n), chamada de 
“diversificação ingênua”, sobre a otimização da média-variância, isto 
é, não compor portfólio com ativos de movimentos correlacionados. 

 A disponibilidade de dinheiro para investimento costuma ser 
dividida igualmente entre as alternativas disponíveis. Isso tem 
consequências para a exposição geral ao risco. Esta escolha 
heurística é chamada de heurística de diversificação ingênua ou 
heurística de diversificação 1 / n. 

Mas o normalmente observado é as pessoas aplicarem 
heurísticas bem-sucedidas de outros domínios sem avaliar 
adequadamente seu efeito no domínio de investimento.  

Um exemplo para isso é a aprendizagem adaptativa. Ela tem 
muito sucesso em muitas situações do dia-a-dia, como a escolha de 
alimentos. Por exemplo, experimenta-se um vinho novo. Se 
gostamos, compramos de novo. No entanto, em finanças, isso leva à 
compra de ativos quando são caros e à venda deles quando são 
baratos, como ilustra a montanha-russa da Figura 2.01. 
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Para entender mais profundamente por qual razão podemos 
observar tal comportamento, consideramos um processo típico de 
tomada de decisão e discutimos como cada estágio do processo pode 
ser tendencioso.  

Primeiro, os tomadores de decisão selecionam as informações 
aparentemente ser relevantes para suas decisões.  

Em segundo lugar, eles processam as informações selecionadas 
para formar crenças e comparar alternativas.  

Depois de decidir, os indivíduos recebem novas informações 
como feedback.  

Esse feedback influencia, por sua vez, a maneira como os 
tomadores de decisão buscam mais dados, ou seja, o ciclo se fecha. 

!  

O capítulo fornece evidências de certos erros poderem ocorrer 
em cada uma dessas etapas. Ele discute a relevância desses erros 
para os investidores e sugere estratégias para evitá-los. 
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2.1. VIÉS DE INFORMAÇÕES SELETIVAS 

Quando confrontados com informações, os indivíduos precisam 
julgar o quão relevante elas são para a tarefa a realizar. Desse modo, 
os indivíduos parecem considerar apenas informações específicas, 
enquanto desconsideram outras também relevantes.  

Para decisões de investimento, essa filtragem de informações 
pode ser perigosa, pois há incerteza sobre a importância relativa dos 
fatores econômicos para o futuro – regras de investimento com 
funcionamento razoável no passado nem sempre funcionam no 
futuro.  

Portanto, há algum padrão na maneira como as pessoas 
selecionam informações relevantes. Por qual razão devemos esperar 
seu impacto ser sistemático? 

2.1.1. Viés da Atenção 

A primeira observação sobre a seleção de informações pelos 
indivíduos é ela poder ser tendenciosa devido a uma tarefa 
específica. As pessoas reúnem informações consideradas relevantes, 
para lidar com o problema, e desconsideram as outras. De outra 
forma, perceberiam sua importância.  

Isso é demonstrado em um experimento, onde os participantes 
foram convidados a assistir a um vídeo com dois times de basquete: 
um time vestindo camisetas pretas e outro vestindo camisetas 
brancas. A tarefa era contar os passes do time branco.  

Posteriormente, os participantes foram questionados se 
observaram algo incomum. Alguns participantes perceberam haver 
uma segunda bola. Mas apenas alguns notaram um grande gorila 
preto caminhando lentamente pela imagem, parando no meio, 
piscando e desaparecendo lentamente. O motivo de não ver o gorila 
foi o Viés de Atenção.  

Devido à atenção limitada, concedida pelas pessoas, elas 
podem obter apenas as informações consideradas importantes para 
resolver uma tarefa específica. Todas as demais informações 
permanecem desconsideradas, independentemente de quão 
extremadas sejam.  
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Portanto, quando as pessoas se concentram demais em uma 
tarefa, pode acontecer algo inesperado possivelmente não percebido. 
Além disso, experimentos relacionados mostram, mesmo quando as 
pessoas sabem algo inesperado poder acontecer, por exemplo, uma 
pandemia apareceria, isso não as ajuda a perceber outras coisas 
inesperadas. 

Relevância para Investidores e Moderação  

O viés de atenção é relevante para os investidores porque 
todos os investidores usam a mídia para se informar. Mas o processo 
de mídia segue certos padrões.  

Alguns meios de comunicação definem a agenda, por exemplo, 
no Brasil, as reformas neoliberais, outros seguem e, por algum 
tempo, todos os meios de comunicação relatam a mesma história. 
Nestes tempos, outras informações relevantes de investimento não 
são vistas – como o retrocesso socioeconômico no desenvolvimento.  

Por exemplo, no verão de 2011, observamos uma queda no 
mercado de ações global: do fim de julho ao fim de agosto, o DJIA 
caiu de 12.700 para 10.700, o Euro Stoxxs 50 caiu de 2.800 para 
2.200 e o Nikkei de 10.000 para 8.750, ou seja, os mercados de 
ações despencaram 16%, 21% e 12,5%, respectivamente. Olhando 
para as palavras pesquisadas pelos usuários da Internet no Google 
durante o verão de 2011, a atenção do público se concentrou 
principalmente no debate sobre o teto da dívida dos Estados Unidos. 
Esse assunto foi resolvido positivamente em 1º de agosto.  

Então, por que as ações caíram depois de o confronto no 
Congresso dos EUA ter sido resolvido? Uma explicação é a “recessão 
nos EUA” não ter sido vista em julho, então, a atenção para uma 
possível recessão nos Estados Unidos estava escondida atrás do 
debate do teto orçamentário. Só depois desse debate a recessão 
atraiu a atenção do público. 

De fato, a busca pelas palavras “dívida dos EUA” atingiu o pico 
em julho de 2011, enquanto as palavras “recessão dos EUA” 
atingiram o pico em agosto de 2011. De fato, o ciclo de negócios dos 
EUA desacelerou consideravelmente durante o verão de 2011. 
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A melhor moderação do viés de atenção é concordar com 
certas informações-chave. Por exemplo, risco fiscal, aliança política, 
níveis de juros, sentimento / humor de O Mercado, o jornalismo 
econômico brasileiro sempre prega o neoliberalismo para os leitores, 
independentemente de o tópico estar relacionado ou não ao debate 
da conjuntura econômico-financeira. 

2.1.2. Percepção Seletiva Baseada na Experiência 

A percepção da informação é, por natureza, sempre seletiva. 
Mas, em muitas situações, as pessoas podem não ser capazes de ver 
as coisas só porque não esperam elas ocorrerem, devido à sua 
experiência.  

A experiência pode influenciar a maneira como as pessoas 
olham para novas evidências. Quando as pessoas têm experiência 
suficiente com uma situação específica, muitas vezes veem apenas o 
esperado de se ver com base em sua experiência. Portanto, em 
alguns casos, a experiência pode diminuir o desempenho. 

Relevância para Investidores e Moderação  

Para dar um exemplo de como a percepção seletiva pode afetar 
os investimentos, lembre-se da quebra do mercado de ações nos 
anos 2007-2008. Do verão de 2007 ao início de 2009, o DJIA caiu de 
14.100 para 6.525, o Euro Stoxxs 50 de 4.500 para 1.800 e o Nikkei 
de 18.250 para 7.125, ou seja, os mercados de ações despencaram 
entre 50% e 60% em todo o mundo.  

Infelizmente, nenhum dos indicadores padrão poderia prever 
esse declínio. Os índices P / L e a medida do Fed puderam prever, por 
exemplo, o crash da bolha das pontocom, mas não sinalizaram risco 
durante o verão de 2007. Os investidores usaram essas medidas de 
risco por causa da experiência positiva com elas. 

Assim, foram pegos de surpresa durante o crash do mercado 
de ações em 2007-2008. Na verdade, o crash do mercado de ações 
não veio da sobrevalorização das ações, mas de uma bolha no 
mercado imobiliário nos Estados Unidos, no Reino Unido e na 
Espanha.  
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Essa bolha imobiliária resultou em uma crise financeira. Ela 
desacelerou a economia global. Assim, a experiência com alguns 
indicadores pode seduzir os investidores a parar de pensar 
transversalmente. 

A melhor maneira de lidar com o viés da percepção seletiva é 
se perguntar: qual é a minha motivação para ver as coisas de uma 
determinada maneira? Quais expectativas eu trouxe a priori para 
avaliar a situação? Por qual razão outras pessoas não compartilham 
minha opinião? 

2.1.3. Viés de Confirmação 

A experiência anterior influencia a maneira como percebemos 
as informações, em situações dúbias enfrentadas, mas também afeta 
a maneira como buscamos as informações. As pessoas tendem a 
buscar informações para confirmarem suas crenças ou hipóteses – e 
não para buscar falseá-las como sugere o método científico. Esta 
seleção de informações é conhecida como Viés de Confirmação.  

Quem testa sua regra nunca pode descobrir se sua regra está 
errada porque todos os exemplos tomados na realidade se encaixam 
em sua regra e, de maneira pressuposta, também se encaixam na 
regra verdadeira. 

Embora existam circunstâncias onde a busca por evidências 
confirmatórias possa ser útil para testar uma hipótese específica, é 
improvável as pessoas estarem cientes delas e ajustarem sua 
estratégia de teste. É mais provável as pessoas usarem a mesma 
estratégia de teste experimental, tipo tentativa-e-erro. Ela pode ser 
útil em certas circunstâncias, mas, como qualquer heurística 
universal, pode levar a erros graves. 

Em outro experimento, os indivíduos foram solicitados a decidir 
se os custos dos métodos alternativos de tratamento deveriam ser 
cobertos pelo seguro obrigatório ou não. Eles receberam diferentes 
relatórios de especialistas, cada um deles fornecendo argumentos 
por qual razão esses custos deveriam ser cobertos pelo seguro 
obrigatório e por qual razão não deveriam, como uma preparação 
para uma decisão final.  
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Os participantes mostraram uma preferência clara por 
relatórios pelos quais sustentavam sua opinião inicial. Essa busca 
enviesada de informações pode levar à manutenção da opinião 
inicial, mesmo quando essa posição não se justifique com base em 
todas as informações disponíveis. 

Relevância para Investidores e Moderação  

Como as evidências experimentais já apresentadas, diferentes 
investidores lendo o mesmo artigo e discutindo a evolução futura da 
cotação de um ativo podem chegar a diferentes conclusões sobre as 
perspectivas do ativo, dependendo se eles detêm ou não o ativo. 
Como sugerem os experimentos, é mais difícil reconhecer notícias 
sobre uma empresa como negativas quando detém ações dessa 
empresa em vez de quando detém dinheiro para investimento. 
Novamente, busca-se a confirmação, mas não a informação. 

Como possível moderação, é importante buscar a discussão 
com pessoas com posições contrárias. Assim, deve-se tentar evitar o 
impulso natural de buscar razões pelas quais a opinião do oponente 
está errada ou só conversar com quem pensa da mesma maneira. 

Em vez disso, deve-se ouvir os argumentos e avaliá-los o mais 
racionalmente possível. Para evitar a tendência de ver evidências de 
modo a apoiar as decisões de investimento anteriores, pode-se 
perguntar: como eu decidiria, diante das novas evidências, se devo 
decidir novamente hoje? 

2.1.4. Viés da Disponibilidade 

A percepção da informação é influenciada por suas 
propriedades. Informações concretas, imagináveis e interessantes 
são mais facilmente percebidas e armazenadas em lugar de conceitos 
abstratos ou dados estatísticos.  

Esse tipo de informação “escandalosa”, apresentada em 
manchete, também está mais “disponível” e fácil de recuperar 
quando se tenta pensar em uma instância. Esta é a razão pela qual 
há uma discrepância entre o julgamento das pessoas sobre a 
probabilidade de um evento e os dados estatísticos.  
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Por exemplo, a maioria dos americanos pensa homicídio ou 
acidentes de carro matarem mais pessoas em vez de diabetes e 
câncer de estômago, assim como os tornados ceifam mais vidas se 
comparados aos raios, enquanto as evidências estatísticas mostram 
ser exatamente o contrário. Esse viés na percepção é chamado de 
Viés da Disponibilidade.  

Como acidentes de carro, tornados e assassinos estão nas 
manchetes, eles são mais facilmente percebidos e armazenados na 
memória em vez de outras informações mais relevantes para análise 
do caso. Desse modo, quando as pessoas tentam pensar em uma 
outra instância, essas informações continuam a influenciar os 
julgamentos de probabilidade, devido à sua alta disponibilidade na 
memória.  

Um “primo próximo” da disponibilidade é a vivacidade. 
Geralmente se refere a quão concretas e imagináveis ou quão 
interessantes algumas informações são. Experimentos mostram os 
tomadores de decisão serem afetados mais fortemente por 
informações vívidas em lugar de ser por informações abstratas. 

Relevância para Investidores e Moderação  

Os investidores individuais quando são compradores líquidos de 
ações decidem com base limitada de atenção. Por exemplo, eles 
compram:  

1. ações de acordo com o noticiário,  

2. ações com alto volume de negociação anormal e  

3. ações com retornos extremos em um dia. 

A compra dirigida pela atenção resulta da dificuldade de os 
investidores em pesquisar milhares de ações possíveis de comprar. 
Os investidores individuais não enfrentam o mesmo problema de 
pesquisa ao vender porque tendem a vender apenas ações já 
possuídas.  

Muitos investidores consideram comprar apenas ações de 
marcas capazes de chamarem sua atenção. Assim, as preferências 
ou familiaridades determinam as escolhas, depois de a atenção 
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determinar o conjunto de escolhas. No entanto, os investimentos 
direcionados à atenção não geram retornos superiores. 

De modo geral, os vieses de seleção de informações fazem os 
investidores usarem um subconjunto de evidências inadequadas para 
o problema da decisão. Isso motiva o desenvolvimento de crenças 
errôneas e dificulta o aprendizado. 

Uma abordagem para corrigir esses desenvolvimentos é 
comparar explicitamente os perigos superestimados e subestimados 
com as evidências da visão oposta. Os consultores devem, 
entretanto, ser cautelosos para não induzir o efeito oposto, isto é, 
motivar os clientes com tendência anterior de superestimar alguns 
riscos passar a subestimá-los. É melhor mostrar evidências empíricas 
de longo prazo para casos semelhantes. 

2.2. VIESES DE PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES 

As informações selecionadas precisam ser avaliadas. O que as 
evidências dizem sobre a probabilidade de eventos? Qual alternativa 
agora é mais atraente? 

Algumas regras básicas causam percepções errôneas 
sistemáticas. 

2.2.1. Viés de Representatividade 

Ao fazer julgamentos, as pessoas costumam confiar no grau no 
qual suas observações representam características conhecidas. Essa 
regra prática é chamada de Viés de Representatividade. 

A observação de as pessoas falharem em aplicar a regra da 
conjunção corretamente é conhecida como Falácia da Conjunção. 
Descreve a tendência de superestimar a probabilidade de eventos 
conjuntivos.  

Conjunção significa ligação, união, junção. Gramaticalmente, 
conjunção é a palavra invariável com a função de ligar orações ou 
termos de mesmo valor gramatical. 

O Viés de Representatividade emerge muito frequentemente 
quando as pessoas lidam com pequenas amostras. As pessoas 
começam a acreditar em certa amostra, tirada como exemplo de 
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uma população, se parecer com outras amostras maiores, tiradas 
aleatoriamente da mesma população, em vez do previsto pela Teoria 
da Amostragem Estatística.  

No entanto, pequenas amostras, retiradas ao acaso, podem dar 
indicações bastante diferentes em vez das deduzidas de amostras 
representativas maiores, retiradas da mesma população. 

Em alguns casos, a confiança em estereótipos leva as pessoas 
a ignorar a frequência relativa pela qual os eventos ocorrem, isto é, 
suas taxas básicas de variações.  

Os participantes do mercado usam as taxas básicas fornecidas 
no problema. No entanto, quando os participantes recebem 
informações descritivas estáticas, eles tendem a ignorar as taxas 
básicas.  

Desse modo, não importa se a descrição é informativa ou não. 
Mesmo com informações igualmente descritivas, os participantes 
ignoram, em média, as taxas básicas e dão uma mediana estimativa 
de probabilidade de 50%.  

Consequentemente, os participantes ignoram as informações 
da taxa básica e simplesmente julgam a descrição como igualmente 
representativa. Essa observação permaneceu na literatura como a 
Falácia da Taxa Básica. 

Quando as pessoas tendem a negligenciar as taxas básicas? As 
pessoas parecem usar taxas básicas quando são consistentes com 
suas teorias intuitivas de causa e efeito.  

Em um experimento, os participantes foram solicitados a 
prever a pontuação média de um aluno com base em fatores causais 
(como o número de horas em uma semana gastas para a 
preparação) ou informações não causais (como a renda do aluno). Os 
participantes foram informados de os fatores não causais terem o 
mesmo poder preditivo dos fatores causais, mas em média os 
participantes usaram taxas básicas com mais frequência quando a 
informação era causal. 
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Relevância para Investidores e Moderação  

O Viés de Representatividade tem implicações importantes para 
investidores ao buscarem padrões de preços de modo a poderem 
explorar com alguma pressuposta razão. Após uma curta sequência 
de retornos positivos, eles podem desenvolver a crença de 
conjuntura econômica causal se voltou para sempre a favor de bons 
retornos, embora isso possa não ser verdade.  

De fato, as carteiras de perdedores anteriores (ações com 
desempenho negativo recente) superam as carteiras de vencedores 
anteriores (ações com desempenho positivo recente).  

Assim, o Viés de Representatividade leva os investidores a 
reagir de forma exagerada a informações positivas (ou negativas) 
relativas aos vencedores anteriores, porque estas parecem mais 
representativas para os retornos bons (ou ruins) observados 
recentemente. A melhor moderação para lidar com essa falácia é 
revelá-la por meio de evidências estatísticas. 

2.2.2. Conservadorismo 

Existem também circunstâncias quando as pessoas 
superestimam as taxas básicas e ignoram novas informações. Isso é 
chamado de Conservadorismo ou Viés do Status Quo. 

O Viés de Representatividade (ver Subseção 2.2.1) e o 
Conservadorismo parecem gerar efeitos opostos de processamento 
de informações sobre as crenças. As pessoas atualizam as crenças 
com base na força e no peso das novas evidências.  

Força refere-se a quão salientes e extremas as novas 
informações são, enquanto o peso é seu conteúdo estatístico, ou 
seja, sua relevância do ponto de vista estatístico.  

As pessoas tendem a se concentrar muito na força 
(escandalosa) e menos no peso (habitual), ou seja, quando a 
informação parece saliente e extrema, as pessoas tendem a se 
concentrar nela e atualizar as crenças de acordo com ela. Enquanto 
isso, se a informação não parece relevante e importante, mas banal 
ou comum, as pessoas tendem a ignorá-la.  
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Portanto, quando a força é alta, mas o peso é baixo, novas 
informações são superadas e surge o Viés de Representatividade. Por 
outro lado, quando a força é baixa, mas o peso é alto, as novas 
informações perdem o peso e surge o Conservadorismo. 

Relevância para Investidores e Moderação  

O Viés do Conservadorismo faz os investidores reagirem 
lentamente a novas informações. Mesmo os profissionais não podem 
evitar o preconceito.  

Suas estimativas de lucros se ajustam muito lentamente a 
novas informações, de modo o preço de mercado das ações de 
empresas cujo relato ou balanço sugere surpresas de lucros positivas 
(negativas) tende a subir (descer) por um tempo. Na literatura 
empírica, essa observação é conhecida como flutuação pós-anúncio 
de lucros. 

A melhor estratégia para evitar o Viés do Conservadorismo é 
usar regras estatísticas ao atualizar as crenças. 

2.2.3. Falácia do Jogador 

Quando você vai para a mesa da roleta, você pode se 
perguntar por qual razão o cassino registra os números sorteados 
anteriormente. Essas informações são claramente irrelevantes, mas 
os clientes as exigem como entrada para suas estratégias.  

Partindo do pressuposto de ambas as cores têm a mesma 
probabilidade de serem sorteadas, uma estratégia comum é apostar 
na cor com sub-representação nos sorteios anteriores. 

Essa estratégia, no entanto, não é mais bem-sucedida em lugar 
de qualquer outra. O motivo é a proporção dos números vermelhos e 
pretos permanecer a mesma após cada desenho, ou seja, cada cor 
tem a mesma probabilidade de ser escolhida.  

A probabilidade de desenhar uma cor mudaria apenas se os 
números fossem removidos todas as vezes após terem sido 
sorteados. Essa percepção equivocada da aleatoriedade é chamada 
de Falácia do Jogador. 
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A definição de frequência se refere à repetição. está 
relacionada com uma grandeza física, correspondente ao número de 
ocorrências de um evento em um espaço de tempo predefinido. Um 
exemplo do uso da frequência na Física é o estudo das ondas, ou 
seja, a quantidade de oscilações executada em determinado tempo. 
Pode ser variável e sem regularidade perceptível. 

A probabilidade é um campo da Matemática ou Estatística para 
estudo das chances de ocorrência de um evento em um experimento 
aleatório. A probabilidade somente poderá ser calculada nos casos de 
experimentos aleatórios, isto é, nas situações onde não é possível 
determinar ou prever o resultado. Os eventos têm de ser 
independentes para terem sua probabilidade estimada. 

Mesmo os alunos bem treinados em estatística são vítimas da 
Falácia do Jogador, quando está escondida de forma mais sutil em 
comparação à roleta. Quando as pessoas são solicitadas a escrever 
uma sequência aleatória de sorteios, elas tendem a evitar prever 
sequências longas e incluem mais alternâncias entre um e outro 
resultado em vez do normalmente encontrado em sequência 
aleatória.  

Em uma sequência aleatória, a probabilidade de a moeda mude 
de cara para coroa ou de coroa para cara é 0,5. A probabilidade de a 
moeda mudar de lado após dois resultados idênticos é 0,5 × 0,5 = 
0,25 e a probabilidade de três resultados idênticos é 0,5 × 0,5 × 0,5 
= 0,125.  

Nas sequências escritas por indivíduos, entretanto, a moeda 
muda de lado com mais frequência. Além disso, quase não há séries 
com cinco ou mais resultados idênticos, enquanto em uma sequência 
aleatória a probabilidade de observar cinco resultados idênticos é de 
6,25%. 

A tendência de esperar a ocorrência de mais alternâncias do, 
de fato, ocorrido em uma sequência aleatória é ainda mais 
pronunciada quando as pessoas são solicitadas a alternar 
aleatoriamente entre mais de duas escolhas. A alternância excessiva 
é ainda mais forte. 
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Relevância para Investidores e Moderação  

Sob a falácia do jogador, as pessoas subestimam a 
probabilidade de longas sequências com o mesmo resultado. Em 
finanças, a falácia do jogador pode levar as pessoas a apostar 
prematuramente em reversões de tendência.  

Um sinal para uma reversão de tendência é uma nova máxima 
(ou mínima), após a qual muitos investidores vendem (compram) 
porque acreditam ser a hora de os preços caírem (subirem). 
Consequentemente, eles podem vender os ativos vencedores muito 
cedo e manter os ativos perdedores por muito tempo – um 
comportamento de negociação conhecido também como Efeito de 
Disposição (consulte a Seção 2.2.14). 

Como no caso do viés de representatividade, para superar a 
falácia do jogador, é melhor usar estatísticas adequadas. 

2.2.4. Tendência da “Mão Quente” 

O Viés de Representatividade também pode introduzir uma 
crença em uma “mão quente”.  

Isso foi demonstrado pela primeira vez para jogadores de 
basquete. Um jogador com uma “mão quente” era aquele com uma 
chance melhor de fazer uma cesta, depois de arremessos mais bem-
sucedidos, em vez de ser após o jogador ter perdido um arremesso.  

A análise estatística mostra, no entanto, o lançamento em 
sequência não existia. Os sucessos e fracassos do mesmo jogador 
não eram estatisticamente relacionados. Desse modo, o lançamento 
em sequência era apenas uma ilusão.  

Em testes de se as pessoas veem padrões em sequências 
aleatórias, as pessoas viam aleatoriedade quando havia um padrão e 
viam padrões quando a sequência era aleatória. 

A percepção equivocada da aleatoriedade é observada na 
avaliação das próprias habilidades. Em um experimento, os 
participantes foram solicitados a prever o próximo resultado de uma 
sequência binária. Consistente com a Falácia do Jogador, quanto mais 
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longo um resultado, menos provável os participantes preverem ele se 
repetir na próxima vez. 

Além disso, houve uma tendência linear significativa na 
confiança em função da duração dos sucessos. Os participantes 
parecem acreditar terem ficado "quentes", embora não houvesse 
dependências seriais nos resultados a preverem.  

De maneira mais geral, as pessoas parecem esperar ver estrias 
em contextos onde se envolvem agentes intencionais, como os 
humanos. Se não há tal agente, as pessoas se comportam de acordo 
com a Falácia do Jogador. 

A crença na existência de gerentes com “mão quente” é tão 
dominante a ponto de as pessoas se esquecerem de considerar o 
tamanho da amostra em seus julgamentos. Para demonstrar como 
isso pode acontecer, suponha que haja 1.000 gerentes sem nenhuma 
habilidade tentando vencer o mercado.  

As probabilidades são de, após um ano, 500 gestores 
superarem o mercado. Após o segundo ano, 250 gerentes relatarão 
ter vencido o mercado nos dois anos subsequentes. E depois de uma 
década, haverá um gerente capaz de ter vencido o mercado por 10 
anos subsequentes, ou seja, puramente por acaso.  

Suponha, agora, haver 10.000 gerentes sem nenhuma 
habilidade tentando vencer o mercado. Haverá 10 gerentes que 
reportarão ter batido o mercado por 10 anos subsequentes sem 
nenhuma habilidade. 

Portanto, quanto mais gerentes tentarem vencer o mercado, 
maior será o número de gerentes com possibilidade de relatar um 
desempenho impressionante sem deter nenhuma habilidade especial. 

Relevância para Investidores e Moderação  

Para os investidores, essa percepção equivocada de 
aleatoriedade pode ser perigosa, pois eles podem se envolver em 
negociações ativas, embora qualquer sucesso possa ser considerado 
puro acaso. Da mesma forma, eles podem estar dispostos a pagar 
taxas de administração para gerentes com relatos de retornos 
excepcionais, enquanto a probabilidade de o desempenho ser 
principalmente movido pelo acaso é bastante alta.  
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Investidores privados estimam a probabilidade de fundos de 
alto desempenho serem administrados por gestores habilidosos e 
ignoram o tamanho da população e outras informações transversais. 
Eles parecem não perceber, em uma grande amostra, haverá alguns 
bons desempenhos por puro acaso.  

Os investidores não reconhecem, em uma grande população de 
fundos, um raro out-performer tem menos probabilidade de ter um 
gestor qualificado em vez de em uma pequena população de fundos. 
Em vez disso, eles dependem principalmente do retorno do fundo 
para julgar a habilidade do gestor e negligenciar o número de 
concorrentes. 

O teste estatístico adequado das hipóteses de alguém, caso ele 
acredite ter encontrado nos dados, pode ajudar a moderar esse viés. 

2.2.5. Ancoragem 

Ao fazer avaliações, os indivíduos parecem excessivamente 
influenciados por valores arbitrários, mencionados na descrição do 
problema, mesmo se tiverem consciência de esses valores não serem 
informativos e mesmo se os valores serem absurdamente altos ou 
baixos. O impacto desses valores nas decisões dos indivíduos é 
conhecido como ancoragem.  

Os especialistas não estão imunes ao Efeito da Ancoragem, 
conforme demonstrado por estudos com corretores imobiliários e 
corretores profissionais. Em um estudo de Northcraft & Neale (1987), 
os corretores imobiliários tiveram a oportunidade de avaliar uma 
casa à venda: uma avaliada em $ 74.900 ou outra avaliada em $ 
135.000.  

Todos os agentes receberam as mesmas informações sobre as 
propriedades com uma exceção: para alguns agentes, o preço foi 
listado entre 11% a 12% abaixo do valor real de avaliação, para 
outros foi 4% abaixo do valor e para outros foi de 11% para 12% 
acima do valor. Os agentes podiam visitar a propriedade. Depois, eles 
foram solicitados a fornecer sua melhor estimativa sobre o valor da 
propriedade. 

Os agentes deram estimativas claramente ancoradas no preço 
de listagem aparente para ambas as propriedades: os agentes com 
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um preço de listagem baixo deram, em média, um valor de avaliação 
mais baixo se comparados aos agentes com um preço de listagem 
mais alto. Curiosamente, quando questionados sobre quais eram 
suas três principais considerações ao fazer esses julgamentos, 
apenas 1 agente de 10 mencionou o preço de listagem. Portanto, é 
provável os agentes simplesmente não soubessem terem sido 
ancorados pelo preço de listagem. 

Relevância para Investidores e Moderação  

O Efeito da Ancoragem é robusto e abrangente. As pessoas 
ajustam suas estimativas de forma insuficiente a partir dos valores 
âncora, independentemente do tópico de julgamento. O presente é 
uma âncora particularmente forte. 

As pessoas podem deixar de prever a possibilidade de 
mudanças dramáticas e permanecer despreparadas para tais 
cenários. As estimativas de consenso e as estimativas das empresas 
são âncoras.  

As pessoas têm dificuldade de as ignorar ao fazer suas próprias 
previsões. Ao receber informações sobre os possíveis ganhos de uma 
empresa, nas melhores condições econômicas, as pessoas têm 
dificuldade em estimar corretamente os ganhos em condições reais. 

Como a ancoragem muitas vezes passa despercebida, uma 
abordagem eficaz para evitar o Viés de Ancoragem é gerar razões 
inconsistentes com a âncora.  

Em um estudo experimental, os participantes deveriam estimar 
a chance de vitória eleitoral dos republicanos, indicando se essa 
chance era maior ou menor se comparada aos dois últimos dígitos do 
seu CPF. Antes de dar sua estimativa final, alguns dos participantes 
foram solicitados a listar um motivo pelo qual os republicanos 
ganhariam, outros por qual razão um republicano não venceria e 
ainda alguns não foram instruídos a listar quaisquer motivos.  

Um Viés de Ancoragem significativo foi observado apenas para 
os participantes sem fornecerem quaisquer razões ou com listagem 
de razões consistentes com a âncora, por exemplo, argumentos de 
apoio oportunista e adesista no caso de se esperar os republicanos 
vencerem.  
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Portanto, considerando as razões inconsistentes com a âncora, 
por exemplo, argumentos contra o resultado esperado pelos 
participantes podem ajudar a eliminar o preconceito. Essa estratégia 
de considerar o oposto mostra-se eficaz também em ambientes 
reais, como na compra de um carro usado. 

2.2.6. Enquadramento 

As âncoras influenciam as decisões dos indivíduos, porque as 
pessoas não conseguem ver através da forma como as informações 
são fornecidas. Essa falha é a razão pela qual descrições alternativas 
de um problema de decisão podem dar origem a diferentes 
preferências contrárias ao princípio de invariância subjacente a uma 
escolha racional. 

A intuição por trás do conceito normativo é de as variações da 
forma de apresentação não afetarem os resultados reais e não 
devem ser relevantes para a escolha. 

Embora essa regra pareça simples, há muitos casos quando ela 
é violada. Por exemplo, as pessoas são influenciadas pelo fato de os 
payoffs serem enquadrados como ganhos ou perdas. 

Relevância para Investidores e Moderação 

A forma otimista ou pessimista de um investimento ou 
recomendação é formulada pode afetar a disposição ou a falta de 
vontade do investidor em investir. Mesmo os investidores de longo 
prazo podem mudar seu comportamento de assumir riscos quando 
são confrontados com flutuações de preços em curto prazo, um efeito 
chamado aversão à perda míope. Será discutido na Subseção 2.2.12. 

Portanto, a melhor abordagem para evitar ser enviesado por 
um quadro (ou contexto) é buscar representações alternativas do 
problema e verificar se a decisão mudará. Em geral, é sempre 
vantajoso adotar um quadro contextual o mais amplo possível.  

Ao revisar o desempenho, é vantajoso evitar declarações para 
prestar atenção ao acontecido no último mês, trimestre ou ano, mas 
mais no acontecido durante toda a vida útil do investimento. O 
quadro para a apresentação deve ser escolhido de acordo com o 
objetivo do cliente.  



!  30

Por exemplo, para clientes com uma meta de aposentadoria, o 
nível de riqueza gerado pelo investimento deve ser apresentado 
como renda por mês ou ano após sua aposentadoria. Será quando o 
cliente espera poder gastar e manter o padrão de vida. 

Um segundo exemplo diz respeito à escolha de planos de 
pensão pelos funcionários. Pessoas escolhem planos de Previdência 
Privada, em fundo de pensão, seja Fechado, seja Aberto, com o 
objetivo de manter em média 40% em ações e 60% em títulos, 
investindo em fundos mútuos, acabam por deter mais ações do 
pretendido ao escolher entre mais ações ou títulos de dívida pública. 

Portanto, dependendo da variedade de fundos de ações e 
títulos oferecidos, os fundos de pensão decidem de forma diferente 
sobre os pesos de sua exposição a ações e títulos. 

De maneira mais geral, se um atributo recebe mais peso no 
problema de decisão simplesmente porque é apresentado com mais 
detalhes, a decisão final seria tendenciosa. O fenômeno é conhecido 
como Viés de Divisão. 

A melhor maneira de evitar o Viés de Enquadramento é usar 
frames [molduras] diferentes ao tomar decisões. Os avisos também 
são eficazes para evitar esse Viés de Enquadramento, em particular 
se as pessoas estiverem ativamente envolvidas no processo de 
avaliação. 

2.2.7. Excesso de Confiança 

Se os indivíduos expressam confiança em seus julgamentos 
possível de exceder a precisão desses julgamentos, eles estão 
confiantes demais. Para entender as origens dessa tendência, 
considere os exemplos a seguir. 

O primeiro ilustra o viés acerca da média. É sabido mais de 
50% dos condutores de automóveis pensarem ser melhores 
condutores em relação ao condutor médio. Se a população de 
motoristas estiver distribuída simetricamente, apenas metade deles 
pode estar acima da média. Portanto, o grupo de motoristas de 
automóveis deve ser avaliado como excessivamente confiante. 
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Um aspecto mais sutil do Viés do Excesso de Confiança é o Viés 
de Calibração Incorreta. 

Geralmente, é demonstrado em experimentos onde se pede 
aos indivíduos estabelecerem intervalos de confiança para respostas 
numéricas a várias questões de conhecimento. Por exemplo, os 
indivíduos são questionados: “Qual é a faixa?” Como resposta, os 
indivíduos devem estabelecer um limite inferior e um superior para 
terem 90% de certeza de a resposta correta estar dentro do intervalo 
declarado.  

O Viés de Má Calibração é indicado por intervalos muito 
estreitos. Significa a resposta correta estar fora do intervalo de 
confiança subjetivo em mais de uma em cada dez perguntas. Como 
pedir o intervalo de confiança de 90% pode ser muito difícil, a 
sugestão de pedir os limites máximo e mínimo.  

Fazer, por exemplo, três perguntas aos investidores privados de 
negociação ativa: 

1.  Em qual nível o Índice AEX terminará em duas semanas? 

2.  Em qual nível o índice AEX terminará no máximo em duas 
semanas? 

3.  Em qual nível o índice AEX terminará minimamente em duas 
semanas? 

As respostas a essas perguntas permitem uma avaliação da 
volatilidade esperada dos investidores. Para avaliar o excesso de 
confiança dos investidores, este último é comparado com a 
volatilidade implícita, ou seja, a expectativa do mercado de 
volatilidade futura.  

Quase ¾ das previsões de volatilidade do investidor individual 
foram menores face à volatilidade implícita. Esse resultado sugere 
uma subestimação significativa do risco entre os investidores 
privados. 

O excesso de confiança é observado também na interação com 
outros investidores. 
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Os investidores mais bem informados obtêm claramente os 
retornos mais elevados, mas os medianamente bem informados têm 
o pior rendimento. Quando questionados sobre o porquê, esses com 
nível médio de informação disseram tentar explorar os menos 
informados. 

Mas, perguntando aos menos informados, eles dizem saber 
estar em pior situação desde o início e, portanto, não se envolveram 
em negociações ativas. Como efeito, os alunos mais bem informados 
poderiam explorar os mais informados. 

A moral desse exemplo é não haver problema em não ter ideia 
se alguém souber disso e investir de acordo, como comprar ETFs 
(fundos negociados em bolsa) de um índice bem diversificado. O pior 
é ter excesso de confiança e acreditar “o melhor plano ser lucrar com 
a tolice dos outros”, porque então pode acontecer o não 
reconhecimento de ser o tolo – e ser explorado pelos outros. 

Relevância para Investidores e Moderação 

Os investidores confiantes superestimam a precisão dos sinais 
de informação. Isso é particularmente relevante para indivíduos sem 
estarem completamente informados, ou seja, eles se envolvem em 
estratégias ativas na crença errônea de poderem extrair lucro de 
participantes não informados do mercado.  

Consequentemente, eles correm mais riscos do possível pagar. 
Por acreditarem em possuir um conhecimento especial, os 
investidores excessivamente confiantes negociam demais. No 
entanto, os indivíduos ao mais negociarem obtêm os menores lucros. 

Por fim, o excesso de confiança pode resultar de uma ilusão de 
controle. As pessoas sofrem da ilusão de controle se acreditarem ser 
capazes de controlar um processo aleatório exógeno.  

Um exemplo típico do dia a dia é as pessoas acreditarem dirigir 
um carro é um meio de transporte mais seguro em vez de pegar o 
avião. Quando alguém dirige um carro, pensa ser capaz de controlar 
melhor os riscos em lugar de ficar exposto a ele em um avião.  

No entanto, estatisticamente, o oposto é verdadeiro. Há muito 
menos feridos e vidas perdidas quando as pessoas viajam de avião 
em vez de carro. Por exemplo, após os ataques terroristas de 11 de 
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setembro de 2001, muitas pessoas mudaram de aviões para carros e 
no ano subsequente mais 3.000 vidas foram perdidas em viagens 
nos Estados Unidos. 

Antes de tentar eliminar o preconceito de clientes 
excessivamente confiantes, os consultores podem querer sinalizar 
certas decisões. O excesso de confiança é maior quando os 
julgamentos são difíceis. Nesses casos, os consultores devem agir 
com cautela. 

Em primeiro lugar, os consultores podem tentar explicar aos 
investidores excessivamente confiantes ser possível outros 
investidores também tentarem enganá-los. Portanto, os investidores 
com melhor desempenho são aqueles capazes de encontrarem o 
equilíbrio certo entre suas habilidades e estilo de investimento. 

Em segundo lugar, o consultor também pode manter uma lista 
com as decisões não bem-sucedidas, pois as pessoas têm maior 
probabilidade de se lembrar das decisões bem-sucedidas e usá-las 
para formar um julgamento sobre suas próprias habilidades.  

Como alternativa, os consultores podem pedir aos clientes 
superconfiantes listarem as razões a favor e contra uma decisão 
preferida. Quando as pessoas consideram as razões pelas quais sua 
decisão preferida pode estar errada, elas podem não mudar de ideia, 
mas são capazes de tomar decisões mais precisas. 

Finalmente, se o excesso de confiança é difícil de ser reduzido, 
os conselheiros podem o “recalibrar”. Por exemplo, se o cliente tem 
90% de certeza, mas apenas 70% de precisão, então provavelmente 
é melhor tratar “90% de confiança” como “70% de confiança”. 

2.2.8. Viés Presente 

Quando questionadas se alguém prefere US$ 100 em duas 
semanas a partir de agora ou US$ 102 em duas semanas e um dia, a 
maioria das pessoas prefere o último. No entanto, quando 
questionadas se preferem US$ 100 agora ou US$ 102 em dois dias, a 
maioria das pessoas deseja US$ 100 agora. Portanto, provavelmente 
em duas semanas a partir de agora eles seriam tentados a reverter 
sua escolha. 
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Relevância para Investidores e Moderação 

Um viés presente alto impede as pessoas de tomar decisões 
prejudiciais hoje, mas recompensadoras, significativamente, mais 
tarde. 

Os exemplos incluem parar de fumar, iniciar uma dieta ou 
começar a economizar para a aposentadoria. Esses preconceitos 
também são chamados de Preconceitos de Autocontrole. Um remédio 
contra o viés atual é fazer com o investidor concordar e se 
comprometer muito antes de a decisão real precisar ser tomada.  

O esquema de pensões Save More Tomorrow (SMarT) é um 
bom exemplo. As pessoas ao o usarem concordam em aumentar 
suas economias sempre quando seu salário aumentar no futuro. Isso 
os impede de gastar todo o salário quando ele é aumentado. 

2.2.9. Ponderação de Probabilidade 

Kahneman e Tversky (1979) descobriram o tamanho das 
probabilidades também ser um importante determinante das 
decisões das pessoas. Eles aplicam Ponderação de Probabilidade para 
descrever esse fato.  

Especificamente, eles descobriram os investidores reagirem às 
probabilidades de tal forma os eventos muito raros serem mais 
ponderados e eventos com uma probabilidade mais alta serem 
menos ponderados. Ponderação de probabilidade é diferente da 
estimativa incorreta de probabilidades.  

Quando as pessoas são solicitadas a estimar a probabilidade de 
morrerem em um acidente de avião, por exemplo, elas 
provavelmente superestimarão essa probabilidade. Em contrapartida, 
a ponderação de probabilidade permite representar, por exemplo, 
psicologicamente, o passo matemático de 0 a 1% de probabilidade 
ser um grande passo.  

Este é o passo de um evento ser impossível a ser possível. Este 
é certamente um passo psicologicamente maior em vez de uma 
mudança de 49% de probabilidade para 50% de probabilidade.  
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Pode ser descrito como o passo psicológico de "bastante 
provável" para “um pouco mais provável”. As pessoas têm 
probabilidades de sobrepeso nos casos quando conhecem as 
verdadeiras probabilidades, mas ainda se comportam como se essas 
probabilidades fossem maiores. 

Relevância para Investidores e Moderação 

Um resultado da ponderação excessiva de pequenas 
probabilidades é o pagamento das pessoas pelos bilhetes na loteria 
nacional, embora o preço seja mais alto face ao retorno esperado do 
bilhete. 

A simples perspectiva de ganhar uma grande quantia supera o 
alto preço. 

Da mesma forma, os investidores podem decidir não investir 
em ativos de risco, devido a alguns eventos negativos raros. Eles são 
sobre ponderados em sua decisão. 

Como será discutido na Seção 6.6, a ponderação de 
probabilidade também pode levar a violar íons do princípio da 
racionalidade, “mais é melhor do que menos”, e, portanto, listamos 
isso neste capítulo. 

2.2.10. Ponto de Referência e Aversão à Perda 

Outra descoberta importante de Kahneman e Tversky (1979) é 
independentemente de quais sejam as perspectivas, positivas ou 
negativas, seu valor depende de um ponto de referência individual. 
Ele determina se uma perspectiva é percebida como um ganho ou 
uma perda.  

O ponto de referência pode corresponder a um retorno alvo 
pretendido pelo investidor atingir, ou uma carteira de referência em 
relação à qual o desempenho de um gestor de fundo é avaliado. 
Estudos experimentais também mostram os investidores usam uma 
soma ponderada do preço pelo qual compraram uma ação e o último 
preço da ação como ponto de referência para avaliar sua posição 
atual.  
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O ponto de referência tende a mudar com o tempo. Após 
ganhos, as pessoas tendem a aumentar o ponto de referência, 
enquanto após perdas ficam mais relutantes em diminuí-lo. 

O ponto de referência é importante porque as perdas aparecem 
mais em vez dos ganhos. Por exemplo, após uma perda de 100, os 
investidores precisam de ganhar mais de 100 para se sentirem 
compensados pelas perdas anteriores. Em média, eles exigem até o 
dobro. Essa observação é chamada de aversão à perda. 

Relevância para Investidores e Moderação 

As decisões de investimento podem diferir substancialmente na 
dependência do ponto de referência, pois a mesma situação 
econômica pode ser vista como um ganho ou como uma perda e 
aversão à perda pode ditar um comportamento diferente. No 
entanto, usar um ponto de referência para avaliar os payoffs não 
induz necessariamente a decisões irracionais.  

O irracional pode vir da atualização do ponto de referência ao 
longo do tempo, porque os payoffs [as recompensas] consideradas 
inicialmente como ganhos poderiam ser codificados como perdas, 
levando a preferências inconsistentes com o tempo.  

2.2.11. Contabilidade Mental 

Thaler (1985) define Contabilidade Mental como o conjunto de 
operações e estratégias usadas pelos indivíduos para organizar, 
formular e avaliar decisões. 

Por exemplo, as pessoas agrupam os gastos em categorias 
(moradia, alimentação, etc.), e seus gastos às vezes são limitados 
por orçamentos implícitos ou explícitos. Eles também categorizam os 
fundos para gastar como fluxos (renda regular versus ganhos 
inesperados) ou como estoques ou saldos (dinheiro em caixa, 
patrimônio líquido, riqueza de pensão, etc.). 

Essa categorização não importaria se os fundos fossem 
fungíveis. Mas não são. A adaptação do ponto de referência também 
exibe diferenças transculturais. 
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O dinheiro costuma ser registrado em contas mentais 
diferentes. Desse modo, as restrições orçamentárias são aplicadas de 
maneira diferente apesar da quantia disponível ser a mesma. 

Relevância para Investidores e Moderação 

No contexto de investimentos, as pessoas usam a 
Contabilidade Mental para classificar ativos para satisfazer objetivos 
diferentes, como segurança, potencial ou aspiração. Os consultores 
financeiros geralmente recomendam o uso de certos títulos para 
determinados objetivos.  

O problema com essa abordagem de investimento é os 
investidores tomarem decisões dentro de cada objetivo. Negligenciar 
as correlações entre os retornos dos ativos pertencentes a objetivos 
diferentes pode, no entanto, criar ineficiências na construção do 
portfólio.  

Portanto, dado haver efeitos de correlação significativos a ser 
considerados, os consultores precisam levá-los em consideração ao 
calcular um portfólio ideal ou motivar o cliente a manter apenas uma 
conta, confrontando-o com os custos monetários do uso de várias 
contas mentais. Voltaremos a abordar esse problema na Seção 11.5, 
onde consideramos o investimento baseado em metas. 

2.2.12. Aversão à Perda Míope 

Um exemplo importante de Contabilidade Mental foi dado ao se 
estudar como os investidores agregam retornos subsequentes para 
avaliar decisões de investimento intertemporais. Se um investidor 
aplicar períodos de avaliação curtos, por exemplo, avaliar o 
desempenho da carteira somente em uma base anual, o problema de 
investimento é estreitamente enquadrado. 

 Para evitar a “miopia” – ver bem de perto, mas não de longe 
–, a decisão de investimento intertemporal é enquadrada como uma 
sequência de problemas de investimento independentes de um ano.  

Como discutiremos mais tarde, o período de avaliação é 
irrelevante para investidores modelados como fossem agentes 
representativos das Finanças Racionais tradicionais (ver Seção 8.1).  
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No entanto, se o investidor é avesso à perda, o enquadramento 
míope do problema muda a percepção de risco dos investidores e, 
consequentemente, sua disposição de investir em ativos de risco. A 
combinação de um quadro míope e aversão à perda é chamada de 
aversão à perda míope.  

É ilustrado no exemplo a seguir. 

São dois investidores: um calcula os ganhos e perdas da 
carteira todos os dias e outro só olha o portfólio uma vez por década.  

Como, diariamente, as ações caem de valor quase tão 
frequentemente quanto sobem, a aversão à perda do investidor fará 
as ações parecerem muito pouco atraentes ao primeiro. Em 
contraste, a aversão à perda não terá muito efeito sobre a percepção 
das ações do outro investidor, porque, em horizontes de dez anos, as 
ações oferecem apenas um pequeno risco de perder dinheiro. 

Por exemplo, considere um investimento com 50% de chance 
de um retorno de 20% e 50% de chance de uma perda de 10%. 
Após um período, um investimento com um valor inicial de 1.000 
pode valer 1.200 ou 900.  

Portanto, os investidores com um horizonte de um período 
enfrentam uma perda em um dos dois casos, ou seja, com 50% de 
probabilidade. Após dois períodos, existem quatro estados possíveis 
com os resultados: 1.440, 1.080, 1.080 e 810, respectivamente.  

Portanto, um investidor com um horizonte de dois períodos 
enfrentaria uma perda (810 <1.000) apenas em um de quatro casos, 
ou seja, a probabilidade de perda é de 25%. 

Relevância para Investidores e Moderação 

Quanto mais frequentemente os investidores verificam o valor 
de suas carteiras, mais provável é serem confrontados com perdas. 
Isso é perigoso para investidores com alta aversão à perda, porque 
eles podem perder a confiança em sua estratégia de investimento 
sem um bom motivo. 

Isso ocorre porque as estratégias de investimento geralmente 
são projetadas para atender às necessidades financeiras de médio a 
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longo prazo. Observar perdas maiores no curto prazo raramente é 
um bom motivo para abandonar uma estratégia. 

Como o enquadramento causa o problema, a melhor 
abordagem para evitá-lo é adaptar um enquadramento mais amplo. 
Os consultores devem evitar revisar o desempenho no último 
trimestre, mês ou ano, mas sim discutir como o desempenho mais 
recente alterou as chances de atingir a meta de investimento desde o 
início do investimento. No contexto de ganhos anteriormente obtidos, 
as perdas recentes assumem um significado diferente. 

2.2.13. Enquadramento Estreito 

O enquadramento estreito é outro exemplo de contabilidade 
mental e se refere à observação em um ambiente experimental de as 
pessoas tenderem a avaliar os riscos isoladamente, ou seja, 
independentemente de outros riscos enfrentados. Na seleção de 
portfólio, o enquadramento estreito pode implicar os investidores 
avaliarem ações individuais, ignorando o desempenho geral do 
portfólio. 

Os restritos tendem a manter ativos menos arriscados, porque 
o potencial de diversificação do risco é ignorado quando posições 
únicas são avaliadas de forma independente. Portanto, o 
enquadramento estreito foi aplicado com sucesso para resolver o 
quebra-cabeça da não-participação, isto é, a observação empírica de 
as famílias geralmente investirem menos nos mercados de ações em 
vez do sugerido pelas Finanças Racionais tradicionais. 

Relevância para Investidores e Moderação 

O enquadramento estreito é extremamente relevante ao se 
reportar aos clientes. Se o desempenho de posições individuais for 
enfatizado, em vez do desempenho geral da carteira, os clientes 
tendem a superestimar ou subestimar o risco da carteira.  

Esse viés também pode levar à sub diversificação, porque os 
investidores selecionam apenas os poucos ativos mais apreciados ou 
conhecidos e, ingenuamente, diversificam 1/n entre eles. Portanto, é 
importante ressaltar também a importância de se ter uma carteira 
bem diversificada. 
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2.2.14. Efeito Disposição e Efeito Dinheiro-em-Caixa 

A contabilidade mental também pode explicar o Efeito da 
Disposição. Descreve a tendência dos investidores de manter os 
ativos perdedores por muito tempo e vender as ações vencedoras 
muito cedo. Isso ocorre por esses ativos pertencerem a contas 
mentais diferentes. 

Os investidores individuais são mais propensos a vender ações 
cujo valor está em alta em lugar de ações com registro de perda de 
valor de mercado. 

Uma explicação para esta observação é os investidores 
cometerem dois erros ao mesmo tempo:  

• constroem duas contas mentais – uma para os ganhos (ou 
perdas) realizados e outra para os ganhos (ou perdas) "no 
papel" (potencial) – e  

• tomam novas decisões com objetivo de tornarem alguma 
decisão anterior de investimento, para comprar um ativo, 
aparentemente melhor “ou menos ruim na média”.  

Se ocorrer uma perda, os investidores a manteriam como “uma 
perda no papel”, ou seja, os investidores não vendem o ativo, porque 
isso está associado a uma perda emocional menor em vez de vender 
o ativo e realizar a perda pecuniária de maneira definitiva. Se ocorrer 
um ganho, o investidor estará em melhor situação emocional se o 
ganho for logo realizado, isto é, o ativo ser vendido, em vez de o 
ganho ser mantido como “um possível ganho no papel”. 

O Viés da Contabilidade Mental também pode ser usado para 
explicar o Efeito do Dinheiro-em-Caixa: uma maior disposição para 
especular com dinheiro ganho recentemente. 

A razão é eventual perda associada a um ganho anterior é 
diluída, emocionalmente, se a perda for associada a ele. Com o 
ganho, o investidor fica pronto para assumir mais riscos, mas erra ao 
achar “dinheiro ganho (de maneira fácil) pode ser perdido (de 
maneira fácil)”. 
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Relevância para Investidores e Moderação 

Esse tipo de Contabilidade Mental é claramente irracional, pois 
impede os clientes de enfrentar a situação econômica real de seus 
ativos. Além disso, o Efeito Disposição ocorre porque os clientes não 
planejam seus investimentos à frente, mas para trás. Olham só o 
retrovisor em vez do para-brisa... 

Os ativos com registro prejuízo em relação ao preço de compra 
são mantidos na “conta de papel”. Enquanto isso, os ganhos com 
relação ao preço de compra são logo realizados. É como o importante 
fosse justificar as ações já realizadas e não olhar para frente em 
busca da melhor continuidade dos investimentos. 

Uma possibilidade de evitar manter as perdas por muito tempo 
é usar uma estratégia de stop loss. Ao aplicar esta estratégia, os 
investidores definem no início a perda máxima à qual estão dispostos 
a aceitar. Sempre quando as perdas atingirem este nível, o 
investimento é liquidado.  

No entanto, as estratégias de stop-loss não curam o problema 
de olhar para trás, mas apenas os sintomas: segurar as perdas por 
muito tempo. A melhor abordagem ao observar as “perdas de papel” 
é verificar se as razões iniciais para o investimento ainda 
permanecem válidas. 

2.2.15. Afinidade 

O Viés de Afinidade ocorre quando as pessoas fazem escolhas 
de investimento com base em seus valores e não na racionalidade 
econômica. As pessoas podem comprar ações de uma empresa de 
energia verde porque concordam com a filosofia da empresa. Elas 
compram empresas produtoras de bens dos quais gostam ou 
investem em uma empresa se o CEO for familiar para eles.  

O s i n v e s t i d o r e s p o d e m t a m b é m c o m p ra r a ç õ e s 
predominantemente de seu país de origem. Este é o Viés Doméstico.  

Por exemplo, os investidores suíços podem deter mais de 4% 
das ações suíças na carteira. Observe, não à toa, 4% é a participação 
das ações suíças na capitalização do mercado global de ações. 
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Relevância para Investidores e Moderação 

Embora seja óbvio, por exemplo, comprar as ações de um 
parque eólico favorito normalmente não ser um bom investimento e 
a familiaridade com o CEO não ser um bom critério para investir em 
uma empresa, não é tão claro o preconceito por afinidade ser um 
desperdício de dinheiro.  

A incerteza está relacionada à definição do afeto por uma 
empresa. Normalmente, o país de origem é definido pela localização 
da sede das empresas, embora a empresa possa gerar a maior parte 
de seus lucros fora deste país. 

Se o Viés Doméstico for impulsionado pelo Viés de Afinidade, 
ele precisa de moderação. Uma possibilidade é comparar os retornos 
das ações compradas pelo investidor por afinidade com os retornos 
de algum benchmark. 

2.2.16. Aversão ao Arrependimento 

Emoções como preocupação, medo ou felicidade influenciam as 
decisões tanto quanto as heurísticas. A maioria das emoções pode 
ocorrer na ausência de uma decisão por estarem relacionadas a 
resultados ou incertezas.  

O arrependimento, no entanto, está diretamente ligado à 
decisão em questão. O arrependimento é uma emoção negativa 
experimentada ao perceber ou imaginar “a nossa situação atual seria 
melhor se tivéssemos agido de forma diferente”. 

Há alguns indícios de o arrependimento poder estar relacionado 
à distinção entre atos e omissões. Alguns estudos descobriram, pelo 
menos no curto prazo, seis pessoas geralmente atribuíam um valor 
mais alto a um resultado inferior, quando ele era resultado de um 
ato, e não de uma omissão.  

Presumivelmente, esta é uma forma de neutralizar o 
arrependimento possível de ter resultado do ato. No longo prazo, isso 
normalmente é revertido. Lamentamos mais as oportunidades 
perdidas. 
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O exemplo a seguir ilustra isso. Três investidores estavam 
pensando em mudar suas posições de investimento. O primeiro tinha 
muitas ações e, com base em sua própria análise, decidiu vender 
ações e comprar títulos. 

O segundo estava na mesma situação e, como ele, mudou para 
títulos. No entanto, baseou sua decisão na recomendação de seu 
consultor financeiro, e não em sua própria análise.  

O terceiro, tradicionalmente, possui títulos de dívida. Pensou o 
mercado iria se recuperar e considerou mudar sua prática usual de 
não comprar ações, mas no final não o fez. O mercado teve uma 
valorização de 30%. 

Qual a autoimagem de quem mais sofreu? Quem negociou em 
ações e em títulos com base em sua própria análise? Quem negociou 
em ações e em títulos com base na recomendação de seu 
conselheiro? Que continuou a manter suas convicções? Ou ninguém, 
porque a autoimagem não importa em tais situações?  

Nesse cenário, 70% das pessoas responderam a esta pergunta 
dizendo o primeiro sofrer mais, mas apenas 12% disseram o 
segundo sentir mais dor. 

Além disso, ninguém disse a autoimagem do terceiro ter sido 
afetada. Isso porque cometeu um erro de omissão ao decidir não 
agir. Esses erros causam menos pesar se comparado aos erros de 
comissões cometidos pelos primeiros investidores. 

Então, por que alguém sentiria menos dor se decidisse como o 
segundo e não como o primeiro? 

A razão para se sentir menos mal é ele poder culpar seu 
conselheiro pelo mau resultado. Ele possui uma opção de compra 
psicológica capaz de o proteger, emocionalmente, de decisões 
arrependidas. 

Um estudo empírico recente sobre o comportamento financeiro 
de investidores individuais dos EUA mostra as decisões de 
investimento minimizarem a carga emocional do arrependimento. 
Mas com isso reduzem potencialmente o bem-estar econômico dos 
investidores individuais, reduzindo sua motivação para mudar para 
investimentos mais adequados.  
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Por exemplo, os investidores ficam relutantes em recomprar 
ações anteriormente vendidas com prejuízo e ocorre o contrário se 
os investidores anteriormente venderam uma ação com um ganho. O 
investidor tem menos probabilidade de recomprar aquela ação se o 
preço dela tiver subido em vez de se ela tiver caído desde a venda.  

Esse comportamento é explicado com a aversão dos 
investidores ao arrependimento. O primeiro efeito é observado 
porque um investidor ao vender uma ação com prejuízo, 
provavelmente, ficará desapontado e se arrependerá de ter 
comprado a ação em primeiro lugar.  

Assim, a compra dessas ações levará a uma experiência 
dolorosa e as pessoas evitam, inst int ivamente, repetir 
comportamentos anteriormente resultantes em emoções negativas.  

O segundo efeito é observado por duas razões. Primeiro, se o 
preço aumentar após os investidores terem vendido, eles se 
arrependeriam de suas decisões de vender. Segundo, se o preço 
diminuir após a venda, eles se sentiriam mais ricos, vendendo mais 
cedo e recomprando por um preço mais baixo. 

Observe a tendência de recomprar ações com queda de preço 
após serem vendidas não é impulsionada por uma crença geral de as 
ações reverterem à média, porque os investidores ao exibirem esse 
comportamento tendem a escolher vencedoras recentes ao comprar 
ações não possuídas anteriormente. 

A aversão ao arrependimento pode mudar a opinião das 
pessoas após a decisão. As pessoas mudam de ideia para fazer com 
a decisão parecer mais atraente e, assim, reduzir a dissonância 
potencial em relação à possibilidade de a decisão acabar sendo 
errada.  

Por exemplo, em um estudo com frequentadores de corridas, 
os pesquisadores descobriram depois de fazer uma aposta de US$ 2, 
os participantes aumentaram sua estimativa quanto à probabilidade 
de seu cavalo vencer a corrida. 
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Relevância para Investidores e Moderação 

Como visto no exemplo anterior, a emoção do arrependimento 
é maior quando os erros surgem da rejeição em vez da aceitação de 
uma opção de status quo. Essa assimetria no sentimento de 
arrependimento pode levar a um Viés do Status Quo nas decisões 
subsequentes.  

Tendo perdido dinheiro, o medo do arrependimento muitas 
vezes mantém os investidores fora do mercado por um tempo 
considerável. Perdem assim as oportunidades de investimento de 
compra quando o mercado está em baixa. 

O sentimento negativo de arrependimento de decisões 
anteriores influencia as decisões de recompra. Portanto, o 
arrependimento reduz a motivação dos investidores para mudar para 
investimentos mais adequados.  

Na verdade, a evidência empírica sugere, considerando os 
custos de negociação e as comissões, os investidores deveriam 
investir melhor em um índice [ETF ou fundo de ações representativo] 
em vez de negociar com ações ordinárias sob o Viés do 
Arrependimento. 

Para evitar decisões de negociação capazes de só atenderem às 
emoções, os investidores devem seguir uma estratégia definida no 
início do investimento. A estratégia deve definir as condições quando 
a exposição deve ser aumentada, mas também as condições quando 
o investimento deve ser liquidado.  

Tais condições podem estar vinculadas ao desempenho 
anterior, mas antes de implementar uma estratégia com base nelas, 
seu desempenho deve ser testado empiricamente. Seguindo uma 
estratégia bem elaborada e definida com antecedência, evita-se 
decisões emocionais olhando para trás. 

2.3. VIESES OU PRECONCEITOS APÓS RECEBER FEEDBACK 

Cada decisão recebe feedback. Ele revela novas informações e 
determina se a decisão foi bem-sucedida ou não.  
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Desse modo, dá origem a vieses adicionais possíveis de afetar 
o comportamento de tomada de decisão do indivíduo, resumidos a 
seguir. Para evitar esses vieses, é essencial se documentar todas as 
decisões tomadas, incluindo as informações nas quais foram 
baseadas e os motivos por trás delas. 

2.3.1. Viés Retrospectivo 

Ao avaliar decisões anteriores, as pessoas costumam acreditar: 
alguém deveria ter sido capaz de antecipar os eventos muito melhor 
do possível no caso. Em retrospectiva, as pessoas exageram 
consistentemente aquilo possível de ter sido previsto em previsões. 

Os “engenheiros de obra feita” até se lembram, erroneamente, 
de suas próprias previsões para exagerar em retrospectiva o sabido 
em previsão. Parece que, quando recebemos conhecimento sobre o 
resultado, imediatamente o entendemos, integrando-o ao que já 
conhecemos. 

Relevância para Investidores e Moderação 

O problema com o Viés Retrospectivo é, mesmo se alguém 
estiver ciente disso, ainda pode não estar ciente de o que é 
exatamente. 

Os avisos sobre o perigo têm pouco efeito. Uma manipulação 
mais eficaz é se forçar a argumentar contra a inevitabilidade dos 
resultados relatados, ou seja, tentar se convencer de “poderia ter 
sido o contrário”.  

Pode-se ainda rastrear algumas das incertezas em torno dos 
eventos passados em sua forma original. 

2.3.2. Viés de Auto Atribuição 

As pessoas nem sempre são racionais ao atribuir o sucesso e o 
fracasso. Eles tendem a atribuir o sucesso aos seus próprios 
esforços, mas o fracasso ao azar ou a outra pessoa.  

Por exemplo, um pai ao sofrer desse preconceito pode se 
orgulhar de si mesmo quando seu filho tira uma boa nota na escola, 



!  47

mas pode ficar com raiva dos professores se o filho tirar uma nota 
ruim. 
Relevância para Investidores e Moderação 

Ao discutir os resultados dos investimentos, alguns clientes 
atribuem as decisões com sucesso a suas próprias habilidades, 
enquanto culpam seu consultor pela perda de investimentos. Isso é 
particularmente ruim quando o consultor, inicialmente, recomendou 
não fazer esse investimento, mas o cliente insistiu nisso.  

Para tanto, é essencial as decisões serem documentadas. 
Especialmente, aquelas resultantes de uma recusa. 

2.3.3. Viés de Resultado 

Boas decisões geralmente levam a bons resultados e maus 
resultados geralmente são o resultado de más decisões. Portanto, na 
ausência de outras informações, é razoável usar as informações dos 
resultados para julgar a qualidade das decisões subjacentes.  

No entanto, as pessoas usam o resultado das decisões para 
avaliar a qualidade das decisões dos outros, embora tivessem 
informações perfeitas sobre aquilo sabido pelos tomadores de 
decisão no momento da decisão.  

Informações perfeitas podem não ser suficientes para julgar a 
qualidade das decisões se houver incerteza quanto à escolha ótima.  

É possível abordar essa incerteza apresentando dois corretores, 
onde um tinha maior chance de sucesso em vez do outro. Isso não 
pode eliminar o Viés de Resultado. Enquanto, no início, os 
participantes escolheram a corretora com maior chance de sucesso, 
após maus resultados, eles trocaram para a outra corretora, com 
menor chance de sucesso. 

Relevância para Investidores e Moderação 

O Viés do Resultado leva as pessoas a investir com os gestores 
de ativos com bom sucesso obtido recentemente, pois acreditam 
erroneamente bons resultados refletirem decisões de alta qualidade. 

Isso está bem documentado na literatura empírica sobre o 
fluxo de fundos. 
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Como a persistência do desempenho dos fundos mútuos não é 
comprovada, investir nos “vencedores da última vez” não é uma boa 
regra. Em geral, depois de perder com um fundo mútuo, as pessoas, 
com base nesse resultado negativo, provavelmente vendem sua 
posição.  

Por basear a decisão de investimento e desinvestimento em 
fundos mútuos no resultado recente, estima-se os investidores 
perderem desempenho de 4% a 6% ao ano. 

Para evitar o Viés de Resultado, deve-se analisar o risco de 
longo prazo e os retornos de oportunidades de investimento como 
fundos mútuos e usar essas informações em decisões subsequentes. 
Outras intervenções capazes de eliminarem a incerteza na qualidade 
das decisões também podem ser úteis. 

2.4. MAIS CABEÇAS AUMENTAM INTELIGÊNCIA EM LUGAR DE 
UMA? 

As seções anteriores mostraram os indivíduos apresentarem 
preconceitos na seleção e no processamento de informações. Em 
muitos casos, no entanto, as decisões são tomadas em grupos, como 
Conselhos de Administração ao decidirem sobre a política da empresa 
ou gestores de um fundo ao tomarem decisões sobre a estratégia do 
investimento. 

Uma possibilidade é grupos terem mais recursos cognitivos 
face a indivíduos isolados. 

Em grupos, na realidade, os erros de membros individuais 
podem ser cancelados. Os grupos também podem servir como 
s istemas de ver i f icação de erros durante a interação. 
Hipoteticamente, os grupos com debate aberto deveriam cometer 
menos erros.  

Por outro lado, as pessoas podem estar inconscientemente 
influenciados pelos julgamentos de outros de forma os erros serem 
acumulados. Especialmente sob incerteza, as pessoas são mais 
propensas a usar os julgamentos dos outros para formar sua própria 
opinião. 
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A discussão a seguir aborda a questão de saber se os grupos 
são melhores para superar preconceitos específicos. 

2.4.1. Polarização de Confirmação em Grupos 

A tendência de buscar informações para apoiar a opinião prévia 
também é observada em grupos. Quanto mais homogênea a 
preferência dos membros, mais forte é o efeito.  

Quanto mais membros do grupo escolheram a mesma 
alternativa antes da discussão em grupo, mais fortemente o grupo 
preferiu informações de apoio. Somente se o grupo estiver 
razoavelmente equilibrado na questão da discussão o Viés de 
Confirmação diminui. 

2.4.2. Viés de Representatividade em Grupos 

Quando as pessoas são questionadas sobre se um indivíduo 
pertence a uma categoria, as taxas básicas geralmente são 
negligenciadas. As discussões em grupo nem sempre ajudam.  

Para pesar opiniões de membros de categorias hierárquicas, os 
julgamentos de probabilidade dos grupos ficam mais distantes da 
taxa básica se fizer comparação aos dos indivíduos isolados. Assim, a 
discussão em grupo parece amplificar a tendência de julgar, 
principalmente, pela representatividade grupal, enquanto a decisão 
individualizante se dá apenas em base informativa.  

Quando a descrição não depende de ser membro de uma dada 
categoria (status ou reputação), as estimativas dos grupos 
costumam estar mais próximas da taxa básica em comparação às 
dos indivíduos.  

Assim, as estimativas de probabilidade de grupos seriam mais 
enviesadas, comparadas às dos indivíduos. Para estes, a informação 
é menos enviesada. Caso contrário ocorre favoravelmente em grupos 
quando a informação individual costuma ser viesada. 
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2.4.3. Excesso de Confiança em Grupos 

Embora os grupos geralmente tenham mais informações se 
comparados aos indivíduos, o processo de discussão em grupo nem 
sempre leva a um uso eficiente da informação.  

Isso pode ocorrer mesmo quando um dos indivíduos possa 
bancar o "advogado do diabo" e os membros do grupo são solicitados 
a considerar as razões pelas quais suas estimativas podem estar 
erradas. O grupo de interação não mostra um excesso de confiança 
menor se comparado ao dos indivíduos, embora os participantes 
tenham a impressão de os julgamentos do grupo serem superiores 
ao julgamento individual.  

Um dos motivos pode ser o Efeito de Polarização do grupo. Esta 
é a tendência da discussão em grupo amplificar as inclinações 
(teóricas e/ou ideológicas) dos membros do grupo.  

Na maioria dos estudos, os participantes recebem um 
questionário no qual devem escolher entre uma escolha de ação 
arriscada ou conservadora. Depois, os participantes discutem as 
questões em grupos e chegam a um consenso sobre o nível de risco 
a assumir.  

Os resultados são bastante consistentes, ou seja, as discussões 
em grupo geralmente levam as pessoas a realizar ações mais 
arriscadas em vez da feita de outra forma. Quando a inclinação inicial 
é para a cautela, as discussões em grupo reforçam a mudança para a 
cautela. 

2.4.4. Composição de Gênero de Grupos 

Com base em pesquisas psicológicas cujos resultados sugerem, 
em Finanças, os homens serem mais confiantes se comparados às 
mulheres, descobriu-se os investidores homens negociarem mais 
face às mulheres, mas essas negociações não compensarem. Então, 
o que essa evidência significa para o desempenho das equipes de 
investimento? A composição de gênero da equipe importa para o 
desempenho?  

A evidência empírica sugere uma resposta positiva, mas não da 
maneira como se esperaria. Se as mulheres investidoras têm melhor 
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desempenho porque são menos confiantes, então seria de se esperar 
um melhor desempenho de equipes com gêneros mistos em 
comparação com equipes apenas com investidores homens.  

No entanto, um estudo empírico analisou o desempenho dos 
investimentos de equipes de gestão da indústria de fundos mútuos 
dos Estados Unidos e concluiu a diversidade de gênero está 
negativamente relacionada ao desempenho dos fundos. Da mesma 
forma, outro estudo empírico descobriu as equipes de fundos de 
hedge mistos apresentam desempenho inferior ao de fundos de 
hedge administrados apenas por mulheres e homens. 

Para explorar as razões para este resultado contra intuitivo, 
projetou-se um experimento onde os participantes foram convidados 
a tomar decisões de investimento. Eram muito semelhantes às 
decisões de investimento tomadas pelos gestores de fundos. No 
experimento, os participantes do sexo masculino correram mais 
riscos se comparado ao das participantes do sexo feminino. Isto é 
consistente com estudos anteriores. 

No entanto, as equipes exclusivamente masculinas não eram as 
mais em busca de riscos: as equipes mistas com maioria masculina 
ou uma composição de gênero equilibrada estavam mais dispostas a 
correr riscos se comparadas às equipes exclusivamente masculinas. 
Consequentemente, o desempenho inferior de equipes mistas pode 
estar associado a uma excessiva tomada de risco. 

2.5. RESUMO DOS VIESES 

Este capítulo descreveu os principais vieses comportamentais 
conhecidos até agora, discutiu as implicações para os tomadores de 
decisão e sugeriu estratégias possíveis de melhorar as decisões.  

A Tabela 1 fornece um resumo. 



!  52

Viés Comportamental Consequência para 
Investidores

Sugestão de 
Regulação

Viés da Atenção:  
o envolvimento com uma 
tarefa específica 
determina qual 
informação é 
considerada e qual não.

Informação possível 
de ser relevante é 
negligenciada.

Decidir com 
antecedência qual 
informação 
deverá ser 
considerada.

Percepção baseada na 
experiência:  
a informação não é 
percebida porque é 
incongruente com a 
experiência anterior.

Experiência com 
certeza entra em 
modelos de decisão 
e podem impedir os 
investidores de 
pensar 
transversalmente.

Esclarecer:  
por qual razão 
você vê as coisas 
de certa forma;  
como suas 
expectativas 
podem afetar  
a avaliação da 
situação;  
por qual razão  
os outros não 
compartilham da 
sua opinião?

Viés de Confirmação: 
pessoas buscam por 
informação de modo a 
confirmar suas crenças 
ou hipóteses 
apriorísticas.

Decisões anteriores 
influenciam qual 
informação é 
considerada e como 
isso é interpretado

Buscar discussão 
com pessoas de 
opinião oposta; 
pensar como você 
decidiria face a 
uma nova 
informação caso 
precisasse decidir 
novamente.
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Viés de 
Disponibilidade: 
informação facilmente 
“disponível” na memória 
é percebida como mais 
comum e verdadeira.

Investidores 
compram ações 
chamativas, mas seu 
último desempenho 
poderá não ser o 
melhor desempenho 
comparado ao de 
outros investimentos 
semelhantes.

Comparar 
explicitamente  
os perigos 
subestimados 
com evidências 
para uma visão 
oposta.

Viés da 
Representatividade: 
em julgamentos, pessoas 
confiam no grau de 
acurácia de suas 
observações se elas 
apresentam 
características 
conhecidas: 

(1) enganam-se com 
base em pequenas 
amostras ao acaso  
como representassem  
o mesmo de grandes 
amostras probabilísticas;  

(2) decidem em 
julgamentos com base 
em estereótipos e 
ignoram taxas básicas de 
variações.

Os investidores se 
tornam super 
otimistas depois de 
uma curta sequência 
de retornos 
positivos.

Empregar 
estatísticas.

Conservadorismo: 
pessoas concedem 
sobrepeso a superadas 
taxas básicas e ignoram 
novo processo em 
formação.

Os preços dos ativos 
são positivamente 
correlacionados ao 
longo do tempo.

Empregar 
estatísticas e 
outros métodos 
para atualizar 
suas crenças.
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Falácia do Jogador: 
pessoas acreditam em 
um processo aleatório 
ser autocorretivo.

Subestimação de 
longas sequências 
com o mesmo 
resultado. A crença 
prematura em 
reversões de 
tendência à média 
motiva a venda de 
“ações vencedoras” 
muito rapidamente.

Empregar 
métodos 
estatísticos.

Viés de  
“Mão Quente”:  
há uma percepção 
equivocada de 
aleatoriedade e  
as pessoas veem 
padrões em sequências 
aleatórias.

Acreditam na 
existência de 
habilidades mesmo 
se o resultado for 
apenas devido ao 
acaso. Envolvem-se 
em negociação 
ativa, embora 
qualquer sucesso 
possa ser uma 
chance casual.

Empregar testes 
estatísticos.

Ancoragem:  
valores nominais 
arbitrários influenciam 
julgamentos.

As estimativas são 
tendenciosas em 
direção à âncora 
nominal ou 
numérica. 

As pessoas falham 
em antecipar a 
possibilidade de 
mudanças 
dramáticas.

Gerar razões 
possíveis 
inconsistentes 
com a âncora 
mental, ou seja, 
argumentos 
contra o esperado 
resultado, e 
considerar uma 
estratégia oposta 
a ela.

Enquadramento: 
descrições alternativas 
de um mesmo problema 
dão origem a 
preferências diferentes.

Sensibilidade às 
recompensas 
enquadradas como 
ganhos ou perdas; 
sensibilidade ao 
número de 
alternativas.

Adotar uma 
estrutura mais 
ampla. 

Considerar o uso 
de avisos como 
alertas.
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Excesso de Confiança:  
excessiva confiança  
em si mesmo ou nas 
próprias habilidades 
levam a piores decisões.

Subestimativa do 
risco de estar 
errado. 

Negociação 
excessiva sem gerar 
retorno adicional.

Pensar nas razões 
contra uma 
decisão. 

Manter o controle 
contra decisões 
malsucedidas.

Viés da Atualidade 
Presente: reversão de 
escolha ocorre quando a 
recompensa é obtida 
agora – e não depois.

Procrastinação de 
ações planejadas.

Assumir 
compromisso 
futuro antes da 
decisão atual.

Ponderação de 
Probabilidade:  
eventos raros adquirem 
sobrepeso enquanto 
eventos comuns são  
sub ponderados.

Compras contínuas 
de bilhetes de loteria 
ou fazer seguros 
contra riscos raros.

Mostrar as 
consequências 
em longo prazo 
de gastos 
desnecessários.

Aversão à Perda 
Míope:  
enquadrar uma decisão 
intertemporal de 
investimento como fosse 
uma sequência de 
problemas 
independentes de um 
período.

Abandono de uma 
estratégia por causa 
de perdas em curto 
prazo.

Adotar um 
quadro mais 
amplo para se 
alinhar com o 
objetivo de 
investimento.

Contabilidade Mental: 
análise de problemas de 
forma isolada.

Uso de contas 
mentais para 
classificar ativos 
enquanto 
negligencia a 
correlação entre 
eles.

Usar uma conta 
mental, onde a 
correlação entre 
os movimentos 
das cotações dos 
ativos precisam 
ser evitados.
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Efeito de Disposição: 
uso de contas mentais 
separadas para não 
realizar perdas 
potenciais “de papel” e 
efetiva logo os ganhos.

Segura “ativos 
perdedores” e vende 
“ações vencedoras” 
muito cedo.

Usar estratégias 
de stop-loss. 

Verificar se a 
razão inicial para 
investir se 
mantém.

Afinidade:  
fazer escolhas de 
investimento baseadas 
em seus valores afetivos 
e não em racionalidade 
econômica.

Viés Doméstico é  
o investimento em 
ativos pela afinidade 
com o conhecido ou 
por razão 
nacionalista:  
“ser do país”.

Comparar  
o desempenho de 
carteiras 
influenciadas por 
afinidade com o 
desempenho de 
carteiras neutras.

Aversão ao 
Arrependimento: 
emoção negativa com 
base na própria 
experiência, quando 
percebe ou imagina a 
situação presente teria 
sido melhor, caso tivesse 
agido de forma diferente.

Decisões de 
investimento 
buscam minimizar  
o fardo emocional do 
arrependimento  
por ele 
potencialmente 
abaixar o bem-estar 
econômico 
(autoestima) dos 
investidores 
individuais e  
por reduzir sua 
motivação de 
mudança para 
investimentos mais 
adequados.

Não ter 
expectativas 
otimistas de logo 
justificar decisões 
tomadas pelos 
resultados 
imediatos. 

Seguir com 
persistência  
uma estratégia 
definida no 
começo do 
investimento.
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Viés de Retrospectiva: 
pessoas frequentemente 
acreditam terem sido 
capazes de antecipar 
eventos muito melhor do 
ocorrido no caso real.

Exagero do possível 
de ter sido 
antecipado na 
previsão prévia.

Argumentar 
contra a 
inevitabilidade 
dos resultados 
relatados, ou 
seja, tentar 
convencer a si 
mesmo de aquilo 
visto poderia ter 
acabado de outra 
forma.

Viés de Auto 
Atribuição:  
o sucesso é atribuído a 
nossos próprios esforços,  
o fracasso à má sorte ou 
à culpa de outros.

Atribuição de 
decisões com 
sucesso para suas 
próprias habilidades, 
enquanto culpa seu 
conselheiro pela 
perda dom 
investimentos.

Documentar 
decisões.

Viés de Resultado: 
usar o resultado das 
decisões para avaliar a 
qualidade de decisões.

Mudança para 
gerentes com 
atuação melhor 
recentemente.

Analisar os riscos 
de longo prazo e 
usar essa 
avaliação em 
subsequentes 
decisões. 

Usar intervenções 
para eliminar  
a incerteza na 
qualidade das 
decisões.
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2.6. CONCLUSÃO 

Os investidores enfrentam muitas armadilhas ao lidar com 
informações. Os erros de investimento resultantes podem custar 
caro.  

Alguns desses erros provavelmente durarão, pois os 
investidores têm dificuldade em aprender com eles. Além disso, usar 
a inteligência de outros indivíduos e decidir em equipe pode até 
reforçar os erros cometidos por indivíduos. Entretanto, há evidências 
de certas medidas poderem ser úteis na redução de alguns vieses.  

Portanto, o caminho para uma boa tomada de decisão de 
investimento passa pela identificação dos erros cometidos e pela 
seleção de medidas para os abordar de forma adequada. O capítulo 5 
fornecerá um exemplo de como essas tarefas podem ser realizadas.  

Os dois capítulos seguintes do livro de coautoria de Kremena 
Bachmann, Enrico G. De Giorgi e Thorsten Hens, Behavioral Finance 
for Private Banking: From the Art of Advice to the Science of Advice, 
(Second Edition. Published 2018 by John Wiley & Sons, Inc.) 
mostram o comportamento observado em experimentos ter uma 
dimensão cultural e um fundamento biológico. Isso é importante para 
compreender a distribuição de atitudes e erros não ser uniforme 
entre as diferentes entidades e alguns erros poderem ser mais 
difíceis de moderar face a outros. 
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CAPÍTULO 3. 
DIFERENÇAS CULTURAIS NO  

COMPORTAMENTO DO INVESTIDOR 

Um ramo das Finanças Comportamentais se desenvolveu no 
campo da pesquisa cultural. Mostra como os padrões de 
comportamento diferem nas culturas nacionais conhecidas.  

A Cultura Financeira fornece uma base essencial para bancos 
globalmente ativos – e por um bom motivo. Apesar do avanço da 
globalização, ainda podemos identificar algumas diferenças culturais 
significativas em todo o mundo.  

Cerca de 5.000 línguas são faladas em todo o mundo, os 
hábitos alimentares variam de região para região e existem algumas 
diferenças em nossas convenções sociais. São necessárias ser 
conhecidas antes de cruzar o globo. No entanto, as finanças 
tradicionais mal reconhecem a diversidade cultural internacional.  

Baseia-se na premissa de ganhar dinheiro ser o grande 
equalizador comportamental. Hoje em dia, os investidores podem 
negociar (quase) qualquer título desejado, simplesmente 
pressionando algumas teclas de computador. 

As Finanças Racionais tradicionais assumem a hipótese de, ao 
fim e ao cabo, todos os seres humanos desejarem a mesma coisa: 
obter retornos elevados sem assumir muitos riscos. 

Por cerca de 20 anos, pesquisadores em Finanças 
Comportamentais têm tentado concluir se as finanças estão sujeitas 
às diferenças culturais. Mesmo se assumirmos os investidores ao 
redor do mundo estarem focados na compensação retorno / risco, os 
pesquisadores acreditam a cultura poder influenciar os investidores 
de forma diferente em termos de:  

1. tipo de investimento,  

2. horizonte de tempo de investimento, e  

3. aversão ao risco.  
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Em última análise, as Finanças Comportamentais mostram, 
embora seja pressuposto pelas Finanças Racionais haver apenas uma 
maneira de agir racionalmente, existem muitas maneiras de agir 
irracionalmente. Assim, não seria exagero dizer: cada cultura ajuda a 
determinar a quais armadilhas psicológicas temos mais probabilidade 
de sucumbir. Neste capítulo, Kremena Bachmann, Enrico G. De Giorgi 
e Thorsten Hens (2018) mostram as fascinantes diferenças culturais 
no comportamento para investir. 

3.1. O QUE É CULTURA FINANCEIRA? 

No sentido mais amplo, cultura é tudo aquilo criado pelas 
pessoas. Olhar para os tesouros artísticos do mundo é uma excelente 
maneira de identificar as diferenças culturais existentes, ao longo da 
história da humanidade. Elas continuam a existir em várias regiões 
do globo. 

A questão é como medir a cultura e fazer uma correlação 
numérica com algo tão mundano como o comportamento usual para 
o investimento e a espera de retorno lucrativo. 

Como o comportamento de investimento também faz parte de 
nosso comportamento social, podemos nos basear nas dimensões 
culturais identificadas pelo sociólogo holandês Geert Hofstede. Ele 
descobriu nosso comportamento social ser melhor descrito ao usar as 
seguintes cinco dimensões: 

1. Índice de Distância do Poder (PDI): mede o quão hierárquica 
uma sociedade é; 

2. Individualismo (IDV): mede se uma sociedade recompensa o 
comportamento individualista ou coletivo; 

3. Mascu l in idade (MAS): mede os d i fe rentes papé is 
desempenhados por mulheres e homens em uma sociedade; 

4. Prevenção da Incerteza (UAI): mede se uma sociedade se 
predispõe a uma aventura ou evita situações desconhecidas; 

5. Orientação de Longo Prazo (LTO): mede a importância da 
história e das tradições em uma sociedade. 
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A distribuição dessas dimensões se dá nos dois extremos de 
cada dimensão: extremamente baixo ou extremamente alto. 

Estudos descobriram, por exemplo, o individualismo estar 
positivamente relacionado às atividades de negociação no mercado 
financeiro. O individualismo pode ser usado como uma proxy do 
excesso de confiança de cada pessoa adulta em uma sociedade. Isso 
pode explicar as diferenças nos preços dos ativos.  

Usando medidas diretas das heurísticas, usadas pelos 
investidores, estudos mostram haver diferença cultural significativa 
em: 

1. o grau de excesso de confiança,  

2. a tendência de confiar em estereótipos em julgamentos de 
probabilidade, e  

3. a forma como as pessoas respondem às diferentes 
apresentações de informação. 

Essas descobertas interessantes indicam existirem diferenças 
profundas no comportamento dos investidores entre os países. Além 
disso, essas diferenças podem ser melhor explicadas pelas medidas 
culturais de Hofstede em lugar de ser por variáveis econômicas: 
renda ou riqueza.  

Por exemplo, as pessoas em culturas coletivistas mostram uma 
maior capacidade de lidar com as perdas. Elas recebem mais apoio 
social em comparação ao recebido pelas pessoas em sociedades 
individualistas.  

Países com maior índice de PDI (distância do poder) são mais 
desiguais. Desse modo, o cidadão médio fica mais pessimista sobre 
as consequências das perdas e, consequentemente, apresenta maior 
aversão à perda.  

Países com maiores valores de MAS (masculinidade) tendem a 
definir seu ponto de referência como de superioridade e, 
consequentemente, apresentam maior sensibilidade a perdas.  
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É uma questão em aberto, se a globalização continuar, essas 
diferenças diminuiriam da mesma forma como diminuíram nossas 
diferenças de idioma, hábitos alimentares e costumes sociais. 

3.2. CONCLUSÃO 

Nas finanças tradicionais, os vieses comportamentais não têm 
significado, por sugerir existe apenas uma maneira racional de 
investir. Essa visão estreita foi desafiada pelas Finanças 
Comportamentais. 

Estas descobriram uma grande variedade de desvios do 
comportamento racional. Este capítulo, aqui muito resumido, 
mostrou com argumentos e evidências esses desvios da 
racionalidade poderem ser rastreados até as diferenças culturais.  

Embora vivamos em um mundo global e possamos acessar a 
Internet de todos os países, ainda temos culturas diferentes. São 
determinantes da forma como tomamos decisões financeiras.  

Da mesma forma, diferentes culturas são propensas a 
diferentes vieses. Este é um conhecimento importante para 
consultores de bancos globalmente ativos. 
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CAPÍTULO 4. 
FUNDAÇÕES NEUROLÓGICAS E  

MODERAÇÃO DE VIESES OU PRECONCEITOS 

No Capítulo 3, vimos o comportamento de decisão financeira 
ter uma dimensão cultural. Agora, queremos descobrir se alguns 
drivers são mais fáceis de moderar ou controlar face a outros. Os 
insights da Neurofinanças podem nos ajudar a desenvolver conceitos 
para evitar erros de investimento, como Kremena Bachmann, Enrico 
G. De Giorgi e Thorsten Hens (2018) mostram no próximo capítulo. 

A Neurofinança é baseada em descobertas de pesquisas sobre 
o cérebro. Nos últimos anos, esse conhecimento foi disponibilizado 
devido aos grandes avanços tecnológicos – e agora está pronto para 
ser aplicado em finanças. 

Quando o cérebro humano começou seu desenvolvimento 
complexo, redes neurais simples foram criadas. A partir daí, nosso 
cérebro continuou a se desenvolver ao longo de milhões de anos. 
Nossos ancestrais passaram a maior parte do tempo lutando pela 
sobrevivência ao procurar comida, reproduzir-se e evitar os inimigos 
naturais. 

Apenas cerca de 3.000 anos atrás, começamos a usar nosso 
cérebro também para decisões financeiras. Portanto, não é 
surpreendente os investidores (profissionais e amadores) se 
desviarem, sistematicamente, do comportamento racional de tomada 
de decisão. 

4.1 CÉREBRO HUMANO 

Para compreender as Neurofinanças e seu raciocínio, devemos 
primeiro dar uma breve olhada nas Neurociências. O cérebro humano 
consiste em diferentes partes, conforme ilustrado na Figura 4.08.  

A parte mais antiga, o núcleo interno do cérebro, é o caule. O 
tronco cerebral controla as principais funções corporais, como 
circulação, respiração e digestão.  
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A próxima parte desenvolvida foi o sistema límbico, 
responsável por nossos sentidos (no tálamo) e também inclui 
instintos como sobrevivência e reprodução (no hipotálamo), bem 
como emoções como medos (na ínsula anterior e na amígdala). Não 
é de surpreender essa parte do cérebro desempenhar um papel 
importante na intuição.  

Três quartos do cérebro humano consistem no córtex cerebral. 
O que distingue os humanos de outras espécies é o córtex pré-
frontal, seu papel no raciocínio, na memória de curto e longo prazo, 
bem como no aprendizado, planejamento e autocontrole. 

!  

De importância crítica é as partes “mais antigas” do cérebro 
não terem mudado muito ao longo da evolução. Em vez disso, novas 
partes foram desenvolvidas, como o telencéfalo. Ele supervisiona 
funções adicionais, incluindo planejamento e conduta social.  

Quando devemos tomar decisões, nosso sistema límbico e 
telencéfalo são ativados. A intuição e as emoções encontram a 
cognição.  
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Esses sistemas nem sempre agem em uníssono e as emoções 
muitas vezes levam a melhor, como pode ser visto ao medir a 
atividade psicológica e neuronal. 

4.2 INSIGHTS PARA FINANÇAS COMPORTAMENTAIS 

Para entender o comportamento de investimento, é importante 
perguntar:  

• Como nosso cérebro responde a ganhos e perdas?  

• E quanto aos riscos?  

• E quanto aos ganhos, perdas e riscos instantâneos versus a 
longo prazo?  

• Nosso cérebro pode avaliar ganhos, perdas e riscos 
corretamente?  

Nossos neurônios enviam sinais para revelar uma avaliação 
emocionalmente carregada de retornos e riscos. Por exemplo, ganhos 
e perdas às vezes afetam diferentes partes do cérebro.  

Algumas dessas partes, como o estriado e a amígdala, vêm 
claramente do sistema límbico e não de nosso córtex pré-frontal 
racional. Assim, uma separação clara de ganhos e perdas é mais 
natural em vez do conceito de análise de média-variância. Esta 
hipótese assume todos os investidores poderem encontrar um 
equilíbrio no trade-off retorno esperado-variância. 

Quando falamos sobre "uma perda financeira dolorosa", não 
estamos exagerando. As perdas financeiras são processadas por 
partes do cérebro responsáveis pela rede de dor.  

Uma dessas áreas é a amígdala. Pacientes com amígdala 
danificada não têm medo da perda e muitas vezes correm altos 
riscos financeiros, embora não deveriam.  

A Neurofinanças sugere a aversão à perda é um viés arraigado 
dos investidores. Deve ser levado mais a sério em vez de, por 
exemplo, os Efeitos de Enquadramento.  
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Da mesma forma, o Viés do Presente também tem razões 
neurológicas. O desejo de obter gratificação imediata é causado pela 
ativação no estriado ventral, em particular do núcleo da acumbência: 
o centro de prazer do cérebro.  

Por outro lado, vieses relacionados a probabilidades têm sido 
relacionados à atividade no córtex pré-frontal medial. Esta é uma 
área relativamente nova do cérebro, na qual o raciocínio está 
localizado. Isso distingue os seres humanos de muitos animais. 

4.3 MODERAÇÃO DE VIESES 

A observação de os erros ocorrerem quando diferentes partes 
do cérebro são mais ativas em vez de outras é particularmente útil 
para projetar medidas para ajudar a superar os erros. Se diferentes 
partes do cérebro controlam diferentes processos, pode-se distinguir 
entre erros resultantes da influência de emoções e erros ocorridos 
devido a uma falha de processos cognitivos.  

Embora os dois tipos de erro tenham origens biológicas, sua 
moderação provavelmente exigirá uma medida diferente, porque 
suas origens biológicas diferem. O raciocínio, por exemplo, como 
uma técnica de moderação (ou autocontrole), é mais provável de ser 
bem-sucedido e mais eficaz na moderação de vieses cognitivos em 
lugar de moderação de erros motivados pela emoção. 

Para fornecer insights sobre o projeto das técnicas de 
moderação ou autocontrole, a Tabela 3 categoriza os vieses 
discutidos no Capítulo 2 como cognitivos ou emocionais. 

Vieses cognitivos podem ser moderados por medidas 
educacionais, por exemplo, treinamento. Os preconceitos emocionais 
são mais difíceis de moderar.  

Em alguns casos, a delegação de responsabilidade pelas 
decisões pode ajudar a mitigar os erros. Outra forma de atenuar os 
preconceitos emocionais é separar decisões e resultados, ou seja, 
comprometendo-se hoje a agir de determinada maneira no futuro. 
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VIESES COGNITIVOS VIESES EMOCIONAIS

VIÉS DE ATENÇÃO  
(consulte a Seção 2.1.1) 

VIÉS DE PERCEPÇÃO SELETIVA 
(ver Seção 2.1.2) 

VIÉS DE CONFIRMAÇÃO 
(consulte a Seção 2.1.3) 

VIÉS DE DISPONIBILIDADE 
(consulte a Seção 2.1.4) 

VIÉS DE REPRESENTATIVIDADE 

FALÁCIA DA CONJUNÇÃO 

FALÁCIA DA TAXA BÁSICA 
(consulte a Seção 2.2.1) 

VIÉS DE CONSERVADORISMO 
(consulte a Seção 2.2.2) 

FALÁCIA DO JOGADOR  
(ver Seção 2.2.3) 

TENDÊNCIA DE MÃO QUENTE 
(ver 2.2.4) 

ANCORAGEM  
(ver Seção 2.2.5) 

ENQUADRAMENTO  
(consulte a Seção 2.2.6) 

PONDERAÇÃO DE 
PROBABILIDADE  
(consulte a Seção 2.2.9) 

VIÉS RETROSPECTIVO  
(consulte a Seção 2.3.1) 

VIÉS DE RESULTADO  
(consulte a Seção 2.3.3)

EXCESSO DE CONFIANÇA  
(ver Seção 2.2.7) 

TENDÊNCIA ATUAL  
(ver Seção 2.2.8) 

AVERSÃO À PERDA  
(consulte a Seção 2.2.10) 

CONTABILIDADE MENTAL  
(ver Seção 2.2.11) 

AVERSÃO À PERDA MIÓPE  
(ver Seção 2.2.12) 

EFEITO DE DISPOSIÇÃO  
(ver Seção 2.2.14) 

AFINIDADE  
(consulte a Seção 2.2.15) 

AVERSÃO AO ARREPENDIMENTO 
(consulte a Seção 2.2.16) 

VIÉS DE AUTO-ATRIBUIÇÃO 
(consulte a Seção 2.3.2)
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4.4 CONCLUSÃO 

A Neurofinança fornece fundamentos importantes para vieses 
comportamentais. Embora, neste ponto, apenas alguns vieses 
possam ser rastreados até o cérebro, já sabemos recompensa e risco 
serem experimentados em diferentes partes do cérebro. 

A aversão à perda e o viés presente podem ter razões 
neurológicas. Isso sugere ser improvável essas propriedades do 
comportamento dos investidores desaparecerem, consequentemente, 
devem ser levadas em consideração. 

Portanto, é essencial distinguir entre características capazes de 
levar a decisões irracionais e aquelas sem essas consequências.  

Embora seja óbvio, por exemplo, o Viés do Presente levar à 
reversão da preferência temporal, não está claro se a aversão à 
perda, por exemplo, é irracional. Em combinação com o Viés do 
Presente, leva à Aversão à Perda Míope. Isso resulta na perda de 
ganhos em longo prazo, devido à dor em curto prazo.  

No entanto, vista isoladamente, a Aversão à Perda pode ser a 
medida certa da Aversão ao Risco de um investidor. Certamente, é 
melhor medida se comparada a uma Aversão à Volatilidade. 

Depois de identificar características capazes de levar a decisões 
irracionais, pode-se pensar na moderação delas. As origens 
biológicas das características orientadoras para as decisões 
irracionais fornecem insights sobre a questão de quais medidas de 
autocontrole são mais prováveis de funcionar. 
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CAPÍTULO 5. 
TESTES DE DIAGNÓSTICO PARA PERSONALIDADE 

DE INVESTIMENTO 

Decisões sistematicamente erradas podem resultar da 
influência de pelo menos três fatores:  

• conhecimento financeiro limitado,  

• experiência atípica de investimento e  

• fatores psicológicos e emocionais.  

Kremena Bachmann, Enrico G. De Giorgi and Thorsten Hens, 
no livro Behavioral Finance for Private Banking: From the Art of 
Advice to the Science of Advice (2018), discutem brevemente a 
importância desses fatores e mostram como os consultores podem 
eliciar ou esconjurar o impacto potencial dos fatores nos erros de 
investimento dos clientes.  

Esse impacto pode ser usado como base para a estrutura das 
carteiras dos clientes e para o grau ideal de delegação de 
responsabilidades aos assessores ao longo do processo de 
investimento. 

5.1 UM ESTUDO DE CASO 

Os coautores criam a caricatura de um investidor desesperado. 
Novamente, ele perdeu mais da metade de sua riqueza com 
investimentos em ações.  

Durante o verão de 2009, ele acompanhou de perto a 
cobertura sensacional da mídia sobre o resgate dramático do UBS. 
Como resultado, ele comprou ações do Credit Suisse e do UBS a um 
preço de 50 CHF, respectivamente, 20 CHF, porque estava 
convencido de que, após a crise financeira de 2007-2008, eles 
haviam atingido o fundo do poço. 

O Credit Suisse tinha desvalorizado de 75 CHF para 25 CHF e 
UBS de 80 CHF para 20 CHF. Então, ele queria pegar a bela 
recuperação anunciada a priori.  
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Mas então veio o verão de 2011 quando a crise do euro se 
transformou em uma tragédia. Embora o Credit Suisse e o UBS 
sejam bancos suíços, seus preços de ações foram atraídos para a 
dramática liquidação de ações financeiras na Europa: as ações do 
Credit Suisse caíram para 20 CHF, enquanto as do UBS caíram para 
10 CHF. 

Verificando os preconceitos comportamentais do capítulo 
anterior, podemos ver que muitas coisas deram errado para / com o 
investidor. Por exemplo, suas principais fontes de informação foram a 
mídia em geral e discussões com amigos.  

Ele investiu com um forte viés doméstico, ele detém uma 
carteira de ações pouco diversificada – e nenhum título, commodities 
ou outros ativos. O infeliz tentou cronometrar o mercado, pois estava 
convencido de a recuperação continuar, e, por fim, subestimou o 
risco de curto prazo das ações. 

O objetivo deste capítulo é desenvolver métodos para detectar 
se esses vieses são erros ocasionais ou resultados de percepções 
errôneas gerais do investidor. Para isso, os coautores mostram como 
um questionário pode avaliar o conhecimento financeiro e os vieses 
psicológicos e emocionais de um investidor. 

No final, os entrevistados recebem um diagnóstico cuidadoso 
de seus pontos fortes e fracos como investidores. O consultor do 
cliente pode usar como ponto de partida para melhorias potenciais de 
investimento. 

5.2 DESENHO DE QUESTIONÁRIOS DE DIAGNÓSTICO 

Diagnosticar os vieses comportamentais dos investidores é o 
primeiro passo para moderá-los. Os coautores sugerem dois 
métodos:  

1. um método comumente usado em psicologia chamado 
psicometria e  

2. um método de pontuação. 

A metodologia psicométrica visa medir aspectos psicológicos 
como conhecimentos, habilidades, atitudes ou traços pessoais. As 
informações são normalmente coletadas com um questionário. 
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Ele faz perguntas semelhantes várias vezes. A dificuldade de 
criar um questionário está em fazer as perguntas certas para reunir 
as informações necessárias e úteis e, ao mesmo tempo, cumprir os 
princípios de confiabilidade, validade e padronização.  

A utilização de um questionário psicométrico tem a vantagem 
de ser um questionário padronizado e, portanto, de fácil aplicação. A 
avaliação dos resultados é geralmente realizada com um método de 
pontuação.  

As respostas a cada questão recebem uma determinada 
pontuação. Essas pontuações são somadas para uma pontuação 
total.  

A pontuação total pode então ser mapeada para perfis de risc., 
Eles podem ser vinculados a uma estratégia geral de investimento.  

Evidentemente, a pontuação não pode levar em conta 
dependências não lineares entre diferentes questões, o que pode 
muito bem levar a imprecisões consideráveis. Se não for combinada 
com outras metodologias, a abordagem psicométrica não fornece 
informações suficientes sobre o cliente.  

O questionário também pode ser considerado muito 
"psicológico". Um exemplo famoso para o método psicométrico é a 
escala DOSPERT de Weber, Blais, & Betz (2002). 

DOSPERT (DOmain-SPEcific Risk-Taking) avalia a tomada de 
risco em cinco domínios de conteúdo:  

1. f inanceiro ( invest i r e jogos de azar cons iderados 
separadamente),  

2. saúde ou segurança,  

3. recreação,  

4. ética, e  

5. domínio social.  

Primeiro, os autores testaram muitas perguntas (101 itens) em 
uma grande amostra de pessoas nos Estados Unidos. Após uma 
calibração cuidadosa das questões, o questionário final foi composto 
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por 40 questões, enquanto cada dimensão (domínio) continha de 4 a 
8 questões.  

Todas as perguntas eram fáceis de entender e nenhum 
conhecimento específico era necessário. Em 2006, uma versão 
revisada com apenas 30 questões foi publicada (Blais & Weber, 
2006). Ambas as versões podem ser baixadas do site: 
www.dospert.org. 

O questionário diagnóstico sugerido é definido ao longo das 
dimensões conhecimento financeiro e capacidade emocional.  

A dimensão do conhecimento financeiro visa avaliar a 
familiaridade dos clientes com alguns fatos empíricos básicos, isto é, 
características de retorno das classes de ativos, o potencial de 
diversificação das carteiras e os impulsionadores do desempenho dos 
investimentos.  

A dimensão emocional visa avaliar a afinidade dos clientes para 
cometer alguns erros de investimento comuns sob a influência de 
fatores psicológicos e emocionais. 

As perguntas podem ser respondidas em papel e o consultor 
pode usar as perguntas para resolver erros de decisão. Como 
alternativa, os consultores podem fazer uso de uma ferramenta 
interativa com a vantagem de as consequências das decisões de 
investimento enviesadas poderem ser demonstradas com mais 
detalhes e em diferentes cenários. 

No geral, as perguntas visam facilitar o diálogo entre o 
consultor e o cliente sobre alguns erros comuns de investimento. Os 
resultados do teste diagnóstico podem ser usados na discussão da 
estrutura da carteira do investidor e o grau de delegação concedido, 
ou seja, quanto o cliente está disposto a aceitar.  

Isso é particularmente importante para clientes inclinados a 
cometer erros de investimento sob a influência de fatores 
psicológicos e emocionais. Essa influência muitas vezes passa 
despercebida pelo cliente. 
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5.3 CONHECIMENTO E EXPERIÊNCIA DE INVESTIMENTO 

5.3.1 Classes de Retorno Relativo de Ativos 

No passado, algumas classes de ativos provaram ter um 
potencial de retorno maior face a outras. A pergunta a seguir ajuda a 
determinar a percepção do cliente sobre os retornos e como isso está 
em conformidade com o passado. 

Classifique as várias classes de ativos por seu potencial de 
retorno histórico em longo prazo: 

■  Commodities 

■  Fundos de Hedge (Multimercados) 

■  Fundos de Investimentos Imobiliários 

■  Títulos de Dívida Pública e Direta (Debêntures) 

■  Ações 

■  Depósitos de Poupança, a Prazo e à Vista 

!  

A questão pode ser ilustrada graficamente como na Figura 
5.09. O cliente é solicitado a arrastar os nomes das classes de ativos 
e colocá-los em curvas com potencial de retorno diferente. As curvas 
passam por diferentes fases de mercado e visam ajudar o cliente a 
ter uma perspectiva de longo prazo ao responder à pergunta. A 
Figura 5.10 mostra as respostas de um investidor comum. 
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Historicamente, nos Estados Unidos, os maiores benefícios 
derivam de ações bem diversificadas e investimentos imobiliários, 
enquanto os títulos e os depósitos de poupança não se saíram tão 
bem. O investidor comum tem uma percepção ligeiramente diferente 
do potencial de retorno histórico das classes de ativos.  

Ele sabe no longo prazo as ações se saírem melhor e os títulos 
e os depósitos de poupança terem o menor retorno. No entanto, ele 
pensa de maneira otimista na evolução das cotações de commodities. 
Isso pode ser, por exemplo, porque se lembrava demais do passado 
recente quando o ouro, isto é, uma commodity, atingiu seus 
máximos históricos durante a crise financeira. 

5.3.2 Potencial de perda de curto prazo de classes de ativos 

Independentemente da compreensão do cliente sobre o risco, 
no passado, algumas classes de ativos devem ser consideradas mais 
arriscadas no curto prazo em vez de outras. A pergunta a seguir 
ajuda a avaliar a percepção do cliente sobre os riscos de curto prazo 
e como isso está em conformidade com o passado. 

Classifique as várias classes de ativos por seu potencial 
histórico de perda de curto prazo: 

■  Fundos de hedge 

■  Ações 

■  Títulos 
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■  Depósitos de poupança 

■  Fundos imobiliários 

■  Commodities 

A representação gráfica na Figura 5.11 é útil para moldar a 
visão do cliente sobre o significado de perdas altas e baixas de curto 
prazo. 

!  

Historicamente, as maiores perdas no curto prazo poderiam ter 
sido realizadas com ações e commodities. Se o cliente tiver uma 
percepção diferente do potencial de risco de curto prazo das classes 
de ativos, pode ser por causa da falta de conhecimento, 
respectivamente da experiência de investimento, ou porque a 
percepção de risco é afetada pelo passado recente.  

A avaliação errada do potencial de risco no curto prazo pode 
ser esperada com clientes inexperientes sem ainda passar por 
diferentes ciclos de mercado. O investidor comum respondeu 
conforme ilustrado na Figura 5.12. 
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Ele acertou o fato de os depósitos de poupança e os títulos 
serem menos arriscados, mas subestimou ligeiramente o potencial de 
perda das ações e não estava totalmente certo com relação a fundos 
de hedge e commodities. 

5.3.3 Contribuição para o desempenho do investimento 

Os fatores de sucesso do investimento são mais bem avaliados 
empiricamente. Até 90% do sucesso do investimento pode ser 
rastreado até comprovar a alocação de longo prazo da riqueza em 
diferentes classes de ativos. A seleção de ações e as alocações 
táticas desempenham um papel menos importante.  

A pergunta a seguir testa se o cliente está ciente desse fato. 

Coloque esses fatores em ordem de acordo com sua 
contribuição para os resultados do investimento: 

■  Seleção de Produtos (a seleção de produtos dentro de cada 
classe de ativos) 

■  Market timing (a sobre ponderação ou a sub ponderação no 
curto prazo das distintas classes de ativos) 

■  Estratégia de Investimento (a atribuição do patrimônio em 
longo prazo a distintas classes de ativos) 
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Atribuir números às contribuições correspondentes, conforme 
mostrado na Figura 5.13, torna a pergunta mais precisa. 

!  

Se o cliente não está ciente da relevância da diversificação de 
portfólio, em longo prazo, é provável seu julgamento ser afetado por 
vieses de disponibilidade e representatividade. O timing do mercado 
e a seleção do produto podem ser escolhidos porque as pessoas 
facilmente se lembram das histórias de sucesso recente de gerentes 
de portfólio “vencedores do mercado” (ver Viés de Disponibilidade, 
Seção 2.1.4), ou seja, com desempenho acima da média ponderada 
de um índice representativo, e o confundem com sucesso de 
investimento de longo prazo (Crença em Mãos Quentes; ver Seção 
2,24). 

O timing do mercado é a estratégia de tomar decisões de 
compra ou venda de ativos financeiros, reativa a cada momento, 
tentando prever os movimentos futuros dos preços de mercado. A 
previsão pode ser baseada em uma perspectiva de mercado ou 
condições econômicas resultantes de análise técnica ou 
fundamentalista. 

O investidor comum realmente acredita o timing do mercado 
ser mais importante em comparação à seleção de produtos e a 
estratégia de investimento. No caso do citado exemplo, sua tentativa 
de sincronizar os movimentos do Credit Suisse e do UBS foi o 
resultado de não estar ciente da importância de uma estratégia de 
investimento bem diversificada em relação ao market timing. 



!  78

5.3.4 Diversificação de carteiras de ações 

Há um velho ditado: “Não coloque todos os ovos na mesma 
cesta”. E, de fato, o mesmo vale para as ações. Quanto mais ações 
houver na carteira, melhor será a diversificação.  

No entanto, após adicionar um determinado número de ações, 
o risco da carteira não pode mais ser reduzido significativamente, 
mas ainda há de pagar as transações e os custos de manutenção. 
Dependendo da composição da carteira, uma carteira bem 
diversificada deve consistir em pelo menos 10, mas nada mais além 
de 20 sociedades abertas. 

Com a pergunta a seguir, os consultores podem testar se o 
cliente tende a se concentrar em alguns títulos, provavelmente bem 
conhecidos, ou a superestimar o potencial de diversificação e tende a 
pagar muitas taxas. 

Quantos títulos você acha serem necessários para obter uma 
carteira de ações bem diversificada? 

■  Menos de 5 

■  5–10 

■  10-20 

■  Mais de 20 

Alternativamente, o cliente pode decidir usando um “controle 
deslizante”. Ele adiciona curvas à imagem de acordo com o número 
de títulos escolhidos (ver Figura 5.15). 
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O investidor comum leitor de prática de especulador 
profissional está convencido de apenas dois ativos bastam para 
diversificar. A ferramenta fornece a ele o seguinte feedback (veja a 
Figura 5.16). Mostra o quão volátil seria uma carteira com apenas 
dois ativos em comparação com uma carteira bem diversificada com 
quinze ativos. 

!  

5.4 PSICOLOGIA E EMOÇÕES 

5.4.1 Atratividade de Alto Retorno 

De acordo com a Teoria do Prospecto, as pessoas tendem a 
colocar sobrepeso em eventos improváveis e subpeso em eventos 
comuns (consulte a Seção 6.2. No Capítulo 6, “Teoria da Decisão”).  

Como os eventos improváveis geralmente estão associados a 
compensações extremas, podemos concluir as pessoas se 
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preocuparem mais com o ganho quando ele é alto e mais com as 
chances quando o ganho é médio. Por exemplo, os consultores 
podem fazer a seguinte pergunta. 

Suponha você queira investir uma parte substancial de sua 
riqueza em um dos seguintes investimentos em curto prazo, A ou B. 
Qual você escolheria? 

■  O investimento A retorna 10% em 50 de 100 casos. 

■  O investimento B retorna 50% em 10 de 100 casos. 

■  Ambos os investimentos são igualmente atraentes para mim. 

As alternativas de investimento podem ser ilustradas na Figura 
5.17. 

!  

Como as preferências de risco do cliente são desconhecidas, os 
coautores assumem, para pagamentos positivos, ele não buscar 
riscos. Se o investidor for indiferente entre as alternativas de 
investimento, pode-se concluir ele ser neutro ao risco, pois ambas as 
alternativas têm quase o mesmo valor esperado. 

Os investidores avessos ao risco ao escolherem o investimento 
B supervalorizam a probabilidade de obter um retorno de 50%. Os 
investidores avessos ao risco, ao prestarem igual atenção aos ganhos 
e chances, escolheriam o Investimento A. 
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5.4.2 Relevância das Fontes de Informação 

Para tomar uma decisão de investimento, os investidores 
devem considerar muitas informações ao mesmo tempo. Como os 
humanos têm uma capacidade limitada de absorção e processamento 
de informações, eles devem pesar a relevância das fontes de 
informação. Quanto mais uma fonte específica de informação é 
apreciada, maior a probabilidade de que certas heurísticas sejam 
utilizadas, o que favorecerá interpretações errôneas. 

Qual a importância das seguintes fontes de informação, para 
suas decisões de investimento, em uma escala de 1 (não importante) 
a 3 (importante)? 

■  Movimentos de Preços 

■  Mídia 

■  Folhetos de Produtos 

■  Amigos 

■  Julgamento Próprio 

Uma ilustração alternativa da questão é dada na Figura 5.19. 

!  

Se um cliente considera os movimentos de preços muito 
importantes, o cliente deve ser avisado pelos seguintes motivos. 
Primeiro, para não especialistas em estatística, analisar os 
movimentos de preços pode ser perigoso porque pode causar uma 
ilusão de previsibilidade (ver Viés de Representatividade, Seção 
2.2.1). Os investidores podem criar expectativas sobre fatores 
fortuitos sem terem poder preditivo.  
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Além disso, os investidores podem não conseguir liberar suas 
expectativas do movimento recente dos preços como âncora 
(consulte o Viés de Ancoragem, Seção 2.2.5).  

Se os preços estivessem caindo, os investidores ao 
considerarem os movimentos de preços muito importantes 
ajustariam suas expectativas para baixo, mas muitas vezes de forma 
insuficiente, devido ao Efeito de Ancoragem. Consequentemente, eles 
podem não estar preparados para cenários negativos extremos. 

Os relatos da mídia podem ser fontes importantes de 
informação, mas os investidores não devem superestimá-los. Eles 
costumam ser desiguais, especialmente eventos negativos, e não 
representam adequadamente os fatos. 

Os folhetos de produtos devem ser considerados materiais de 
marketing. Seu principal objetivo é atrair o interesse do investidor. 
Não pretendem explicar todos os detalhes. Mas, em muitos casos, 
isso é importante para os investidores avaliarem a atratividade dos 
produtos. 

Confiar em ideias de investimento e recomendações de amigos 
pode ser perigoso, porque amigos, como outras pessoas, tendem a 
se lembrar principalmente de suas decisões bem-sucedidas. No 
entanto, as ideias de investimento geralmente duram um certo 
período. Seguir a ideia depois de ela ter se mostrado bem-sucedida 
costuma ser uma decisão a chegar tarde demais. 

Fazer o seu próprio julgamento é a melhor maneira de tomar 
decisões. Da própria avaliação se pode tirar conclusões lógicas e 
evitar armadilhas psicológicas. 

Se essa condição não for válida para os clientes, o consultor 
pode concluir: esses clientes superestimam suas próprias habilidades 
(consulte excesso de confiança, na Seção 2.2.7).  

Normalmente, os investidores superconfiantes subestimam os 
riscos ao qual se submetem. Consequentemente, eles podem falhar, 
sistematicamente, em seus objetivos de investimento, porque 
assumem mais riscos em relação aos quais são psicologicamente 
capazes de suportar em cenários inferiores. 
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5.4.3 Negociação Emocional 

Um dos maiores erros de investimento é os investidores 
negociarem sem uma estratégia adequada.  

Uma estratégia é um plano capaz de orientar as decisões de 
investimento no futuro. Deve ser definido no início de cada 
investimento e deve definir as condições para aumentar a 
participação e liquidar os investimentos.  

Os investidores sem um plano de investimento inteligente 
correm o risco de tomar decisões com base no passado, em vez de 
olhar para o futuro. Nos casos quando os desenvolvimentos futuros 
não dependem do passado, como no caso onde o mercado seja 
movido por eventos aleatórios, investir sem uma estratégia 
inteligente pode levar a decisões emocionais. Elas só podem ter 
sucesso por acaso. 

A pergunta a seguir ajuda os consultores a testar se um cliente 
pode definir uma estratégia inteligente no caso mais simples quando 
os movimentos do mercado são aleatórios. 

O movimento de mercado de uma ação é completamente 
aleatório. Você espera que o preço das ações suba em mais de 50% 
dos casos. Como você decide? 

■  Eu compro e guardo até precisar do dinheiro. 

■  Compro e espero até ter um ganho, depois vendo e espero o 
preço cair para comprar novamente. 

Uma forma alternativa de testar o comportamento do cliente 
em movimentos aleatórios do mercado é deixá-lo jogar um jogo de 
investimento com $ 10.000 por 10 períodos. No fim de cada período, 
o cliente é convidado a deter ou vender o ativo, respectivamente, ou 
a investir no ativo. Após cada decisão, os clientes veem seu ganho 
ou perda em comparação com seu patrimônio inicial e o retorno total 
após os custos de transação. 

Posteriormente, os clientes podem comparar o desempenho de 
suas estratégias com uma estratégia de compra e manutenção, 
conforme ilustrado na Figura 5.22. 
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O investidor comum espera muito antes de investir e sai muito 
rápido após uma perda. Se o preço for impulsionado por um passeio 
aleatório e, em média, espera-se um ganho, como em nosso 
exemplo, a melhor decisão é comprar e manter o investimento até o 
dinheiro ser necessário.  

A escolha de operar ativamente para cronometrar o mercado é 
inferior porque os movimentos dos preços são aleatórios. Isso 
significa, depois de perceber um ganho, não há razão para vender e 
recomprar novamente, pois a probabilidade de o preço continuar a 
subir ou cair é a mesma de antes de iniciar o investimento. Os 
movimentos de preços que são aleatórios não são autocorretivos (ver 
a falácia do jogador, Seção 2.2.3). 

As chances de ganho permanecem as mesmas o tempo todo. 
Eles não aumentam depois de o preço cair. Consequentemente, não 
há razão para esperar pela queda dos preços se alguém quiser 
manter o ativo.  

Investir ativamente em uma caminhada aleatória não é apenas 
mais caro em comparação com uma estratégia passiva, mas também 
seu desempenho relativo é completamente aleatório. 

5.4.4 Decisões de Venda 

A estratégia de investimento escolhida, estabelecida devido a 
testes meticulosos de todos os fatores essenciais, não deve ser 
abandonada se não houver perigo de fazê-lo. Especialmente, não se 



!  85

deve a a l terar por causa de f lutuações a leatór ias ou 
desenvolvimentos limitados temporalmente. A pergunta a seguir 
ajuda os consultores a testar a consciência do cliente sobre este 
princípio. 

Quais fatores você leva em consideração ao decidir vender um 
investimento? 

■  Perda sofrida 

■  Tendência de queda 

■  Grandes oscilações de preços 

■  Motivação do investimento mudou 

As opções podem ser ilustradas como na Figura 5.23. 

!  

Muitos investidores cometem o erro de mudar uma estratégia 
escolhida durante uma crise. Assim, interferem no sucesso de seu 
investimento de longo prazo. 

Se a situação não mudou fundamentalmente, o investidor deve 
manter a estratégia original, mesmo em tempos de crash do 
mercado de ações. 

Optar por vender após uma perda pode ser uma realização 
antecipada. O cliente deve olhar melhor para a frente e verificar se o 
investimento ainda está com um preço justo.  
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Basear as decisões de venda em tendências de queda nem 
sempre é vantajoso. As tendências podem mudar rapidamente de 
direção.  

Se grandes oscilações de preço são consideradas uma razão 
para vender, o consultor deve provar se a estratégia corresponde à 
aversão do cliente a perdas. Superestimar a tolerância à perda do 
cliente é perigoso porque libera as emoções para ditar as decisões de 
venda. 

5.5 PERFIL DE DIAGNÓSTICO DO CLIENTE 

As respostas do cliente às perguntas podem ser avaliadas 
usando um sistema de pontuação simples nas duas dimensões, 
conhecimento financeiro e suporte emocional.  

Um investidor comum, geralmente, tem baixo conhecimento 
financeiro e forte oscilação emocional. Assim, sua experiência de 
investimento, em anos de volatilidade, não é um evento único 
atípico, mas o resultado de muitos vieses sistemáticos. 

O oposto do investidor intuitivo é um investidor com alto 
conhecimento financeiro e poucos vieses emocionais e psicológicos. 
Ao avaliar os motivadores das decisões de venda do cliente o tipo 
ideal seria o investidor estratégico. A descrição do investidor 
estratégico é apresentada na Figura 5.26. 

!  
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Além disso, existem os dois tipos com alto conhecimento e 
baixa instabilidade emocional. Podem ser chamados de realistas. O 
caso oposto com baixo conhecimento e alta instabilidade emocional 
pode ser chamado de explorador. 

O consultor pode usar o perfil de diagnóstico do cliente para 
falar sobre os erros de investimento possíveis de ser cometidos pelo 
cliente ao tomar decisões de investimento. Isso também pode ser a 
base para uma discussão sobre a estrutura da carteira e o grau de 
delegação disposto a ser aceito pelo cliente.  

Bachmann, Giorgi e Hens (2018) sugerem o seguinte para cada 
arquétipo de investidores.  

Um investidor exploratório deve seguir uma estratégia de 
satélite de núcleo. O núcleo garante os objetivos importantes 
poderem ser alcançados e os satélites satisfazem o apetite do 
investidor para explorar novas ideias e experiências.  

Se o investidor estratégico possui alto conhecimento financeiro 
e baixa emoção, ele deseja soluções de investimento sofisticadas, 
como a colheita de prêmio de risco com várias estratégias de 
investimento, bem como uma estratégia de sobreposição tática e um 
hedge de risco de “cauda boa”. 

A melhor escolha para um investidor realista é uma EFT bem 
diversificada. Implementa a alocação estratégica ótima de ativos a 
custos mínimos.  

Por fim, o consultor deve convencer os investidores intuitivos a 
delegar suas decisões de investimento. 
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CAPÍTULO 6.  
TEORIA DA DECISÃO 

6.1 INTRODUÇÃO 

A Alocação Estratégica de Ativos (SAA) determina mais de 90% 
do desempenho de um investidor. Isso é verdade, no entanto, 
apenas se os investidores mantiverem sua alocação de ativos ao 
longo do ciclo do mercado de ações.  

Há ampla evidência de os investidores se afastarem da 
alocação de ativos recomendada a eles quando incorrem em perdas. 
Portanto, surge a questão de como adaptar uma alocação de ativos 
para os investidores realmente a manterem. 

Este capítulo estabelece a base para calcular a SAA de 
investidores privados. Cada qual melhor se adapta à particular 
psicologia de investimento.  

Assume os retornos dos ativos poderem ser descritos pelas 
probabilidades com as quais ocorrem, ou seja, os investidores 
enfrentam sempre uma decisão sob risco. Se essa suposição não 
puder ser feita, enfrentará uma decisão sob incerteza e será melhor 
evocar o raciocínio qualitativo em vez de fazer cálculos sofisticados. 

Alguém pode argumentar sempre os retornos das classes de 
ativos tradicionais, como títulos e ações, jamais foi observada por 
tempo suficiente para fazer sentido atribuir probabilidades. Além 
disso, os retornos de classes alternativas de ativos, como fundos de 
hedge e private equity, também são ambíguos para atribuir 
probabilidades. 

A Teoria da Decisão fundada psicologicamente mais famosa é a 
Teoria da Perspectiva de Kahneman e Tversky (1979). Antes de 
mergulharmos nela, é útil recapitular a história da Teoria da Decisão.  

Em particular, a Teoria da Utilidade Esperada remonta a 
Bernoulli (1738) e a von Neumann & Morgenstern (1944) e é um 
precedente importante da Teoria da Perspectiva. Além disso, a 
maioria dos profissionais conhece a análise de média-variância de 
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Markowitz (1952), de modo ser útil também colocar isso em 
perspectiva. 

6.2 (MUITO) BREVE HISTÓRIA DA TEORIA DA DECISÃO 

A seguinte linha do tempo mostra a história da Teoria da 
Decisão de 1670 até agora (Figura 6.29). 

!  

Os humanos sempre tiveram de tomar decisões arriscadas. 
Caçar um mamute ou um cervo eram combinações de risco e 
recompensa bastante diferentes. Além disso, decidir se ceder às 
exigências de uma tribo inimiga ou travar uma guerra envolvia riscos 
bem diferentes.  

Mas, nos anos da Antiguidade, ninguém teria pensado o cálculo 
matemático ter alguma utilidade nessas determinações. Em vez 
disso, sacrificar e orar aos deuses era o comportamento usual antes 
de tais decisões. 

Em 1670, Blaise Pascal sugeriu o uso de um cálculo 
matemático: para qualquer investimento, anote todos os resultados 
possíveis com esse investimento, em sua opinião, daí determine sua 
probabilidade e calcule o valor esperado. Em seguida, escolha o 
investimento com o maior valor esperado. 

Usando essa abordagem, deve ser fácil decidir entre um sorteio 
onde se obtém $ 6 quando sai cara e $ 2 quando sai coroa ou um 
cara ou coroa onde se obtém $ 9 quando sai cara e $ 1 quando sai 
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coroa. De acordo com Pascal, o segundo lançamento da moeda é 
mais atraente, pois seu valor esperado é de $ 5, enquanto o do 
primeiro lançamento da moeda é de apenas $ 4. 

Por 68 anos, o critério do valor esperado foi o cálculo 
dominante aplicado a escolhas arriscadas, pelo menos entre os 
matemáticos. Mas em 1738, Daniel Bernoulli, um matemático suíço, 
tinha algumas dúvidas sobre se é sempre bom comparar escolhas 
arriscadas por seu valor esperado.  

Ele deu o exemplo do jogo de São Petersburgo. Ele tem as 
seguintes regras: uma moeda é jogada até dar cara pela primeira 
vez. A recompensa é $ 1 se cara no primeiro lance, é $ 2 quando 
surge primeiro em segundo lance, e é $ 4 quando dá cara pela 
primeira vez no terceiro lance. Assim, após cada lance dando coroa, 
o pagamento é dobrado.  

Observe o valor esperado deste jogo ser infinito! No entanto, 
não é razoável pagar uma quantia infinita para poder jogar este jogo. 
Por que não? 

Porque, como escreveu Bernoulli, você também deve 
considerar o uso do dinheiro ganhado. Certamente, esse uso 
depende de quão rico você é.  

Na palavra de Bernoulli: “Não há dúvida de um ganho de mil 
ducados é mais significativo para o pobre em vez de ser para um 
homem rico, embora ambos ganhem a mesma quantia”.  

Bernoulli sugeriu estender o critério de valor esperado de 
Pascal, introduzindo uma função de utilidade. Ela monitora o uso do 
dinheiro a se ganhar.  

Essa função deveria ser o logaritmo natural. Por isso, a função 
de utilidade logarítmica ainda é chamada de função de Bernoulli. 

Para dar um exemplo, suponha você ter uma função de 
utilidade logarítmica. É melhor escolher um cara ou coroa na qual 
você ganha $ 6 quando cara e $ 2 quando sai ou escolher um cara ou 
cara na qual você ganha $ 9 quando cara e $ 1 quando sai coroa?  

Para responder a essa pergunta, calcula-se a utilidade esperada 
de ambas as moedas. Para a primeira moeda obtém-se 1 / 2ln (6) + 
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1 / 2ln (2) = 1,24. Para a segunda moeda, obtém-se 1 / 2ln (9) + 
1 / 2ln (1) = 1,09. Assim, escolher-se-ia a primeira moeda. 

A sugestão de Bernoulli foi o nascimento do critério de utilidade 
esperada. Mais tarde, os matemáticos sugeriram várias funções 
matemáticas para substituir a função logarítmica.  

Mas a maioria dessas sugestões compartilhava as propriedades 
importantes com a utilidade logarítmica, ou seja, a função de 
utilidade deveria aumentar a uma taxa decrescente.  

Nas palavras de Bernoulli: os primeiros mil ducados aumentam 
a utilidade muito mais em vez de mil ducados somados a um milhão 
já possuído. Hoje, essa propriedade é chamada de “utilidade 
marginal decrescente”. 

Em 1944, dois matemáticos, John von Neumann e Oscar 
Morgenstern, queriam “limpar de seus excessos” de 300 anos de 
Teoria da Decisão, durante os quais uma infinidade de regras de 
decisão e funções de utilidade foram sugeridas. Perguntaram: qual 
cálculo é o mais significativo?  

Eles criaram alguns axiomas básicos, ou seja, princípios básicos 
aos quais cada tomador de decisão concordaria em obedecer e 
provaram apenas o cálculo da utilidade esperada ser consistente com 
esses axiomas. Assim, eles mostraram, afinal, a utilidade esperada é 
a única maneira de tomar decisões racionais, ou seja, decisões 
consistentes com os princípios básicos. 

O resultado de von Neumann e Morgenstern, entretanto, não 
restringiu a função de utilidade, além do fato de ser crescente. 
Assim, em princípio, as decisões racionais poderiam envolver uma 
função de utilidade muito complicada. Isso tornava sua aplicação 
praticamente impossível. 

Em 1952, Harry Markowitz reiniciou [“resetou”] a Teoria da 
Decisão, sugerindo construir sobre a ideia de recompensa e risco. A 
recompensa era o almejado ao tomar a decisão e o risco era o 
desejado se evitar.  
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Markowitz sugeriu tomar o valor esperado como o critério de 
recompensa e a variância como a medida de risco, ou a raiz 
quadrada disso, o desvio padrão.  

Em uma primeira etapa, pode-se classificar todas as 
alternativas dominadas por outras pessoas com uma recompensa 
maior pelo mesmo risco. Entre as alternativas restantes, deve-se 
escolher aquela melhor adaptada ao equilíbrio entre recompensa e 
risco achado mais atraente pelo investidor ao tomar as decisões de 
portfólio. 

Então, como alguém decidiria entre as duas moedas se o 
critério de média-variância de Markowitz fosse usado? Lembre-se de 
o ganho médio dos lançamentos de moeda ser $ 4 e $ 5, 
respectivamente. As variações dos payoffs são $ 4 e $ 16, 
respectivamente. 

Portanto, a escolha ideal dependeria da aversão ao risco, isto 
é, os tomadores de decisão mais avessos ao risco prefeririam a 
primeira moeda, enquanto os tomadores de decisão menos avessos 
ao risco optariam pela segunda moeda. 

Embora a Teoria da Decisão seja uma das áreas mais antigas 
da Ciência na qual muitos matemáticos brilhantes fizeram excelentes 
contribuições normativas, em 1979, dois psicólogos Kahneman e 
Tversky publicaram uma nova Teoria da Decisão inovadora, a Teoria 
da Perspectiva. É fundamentado por observações sobre o 
comportamento de decisão dos indivíduos no laboratório 
experimental, bem como na prática. 

Tanto este como seu trabalho subsequente receberam o Prêmio 
Nobel de Economia em 2002. Diferente das Teorias de Decisão 
anteriores, a Teoria da Perspectiva distingue duas fases distintas no 
processo de decisão:  

1. uma fase inicial, onde as alternativas de escolha são editadas, 
a chamada fase de edição, e  

2. uma fase subsequente, quando as escolhas editadas são 
avaliadas, a chamada fase de avaliação. 
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Na fase de edição, as pessoas organizam e reformulam 
mentalmente suas alternativas de escolha para simplificar seu 
problema de decisão.  

Kahneman & Tversky (1979) definem a fase de edição como 
uma "análise preliminar dos prospectos ordenados. Muitas vezes 
resulta em uma representação diferente desses prospectos [o que se 
espera]". Por sua vez, a fase de avaliação é a fase sucessiva quando 
as pessoas avaliam os prospectos editados e escolhem aquele com o 
valor mais alto. 

Na fase de edição, alguns dos vieses de seleção de informações 
ou vieses de processamento de informações, discutidos nas Seções 
2.1 e 2.2 podem ser observados. 

As pessoas também codificam recompensas em termos de 
ganhos e perdas em relação a um ponto de referência, conforme já 
descrito na Subseção 2.2.10. Isso pode levar a escolhas 
inconsistentes se o ponto de referência for alterado ao longo do 
tempo.  

Observe, em uma loteria binária com probabilidades iguais, o 
desvio padrão é igual à distância dos ganhos à média. Na verdade, 
as distribuições de recompensa de clientes potenciais editados 
frequentemente diferem daquelas das alternativas de escolha 
originais enfrentadas pelas pessoas. 

Os principais ingredientes da fase de avaliação da Teoria do 
Prospecto são uma função de valor e uma função de ponderação de 
probabilidade.  

A função de valor descreve: 

(1)  as pessoas enfatizam as perdas mais do que os ganhos, ambos 
sendo calculados em relação a algum ponto de referência, e  

(2)  as pessoas preferem compensações seguras a compensações 
arriscadas, quando recebem ganhos, mas preferem 
compensações arriscadas a compensações seguras, quando 
enfrentam perdas.  
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A principal propriedade da função de ponderação de 
probabilidade é as pessoas superarem as probabilidades pequenas 
em relação às probabilidades moderadas. 

Qual moeda um tomador de decisão da Teoria do Prospecto 
escolheria? Lembre-se de que a primeira moeda paga $ 6 ou $ 2 com 
igual probabilidade, enquanto a segunda moeda paga $ 9 ou $ 1 com 
igual probabilidade.  

Primeiro, a escolha dependerá do ponto de referência. Supondo 
o investidor sofrer de enquadramento estreito e se concentrar 
exclusivamente nessas duas moedas, o investidor pode argumentar o 
maior retorno possível de ele garantir no pior caso é $ 2, obtido ao 
escolher a primeira moeda.  

Assim, o investidor codifica os payoffs das duas moedas como: 
A moeda 1 tem um ganho de $ 4 quando cara e um ganho / perda de 
$ 0 quando coroa. A moeda 2 tem um ganho de $ 7 quando sai cara 
e uma perda de $ 1 quando sai coroa.  

Se assumirmos que a utilidade marginal permanece constante, 
a escolha dependerá da aversão à perda. Os tomadores de decisão 
com uma aversão à perda mais alta irão preferir a primeira moeda, 
enquanto os tomadores de decisão com menor aversão à perda 
preferem a segunda moeda. 

Comparando o comportamento de decisão dos três tipos de 
investidores, vemos que os três modelos de decisão, utilidade 
esperada, média-variância e perspectiva, podem mudar a preferência 
de um agente neutro ao risco pela segunda moeda, introduzindo 
alguma noção de aversão ao risco.  

De acordo com a análise de utilidade esperada, os investidores 
preferem payoffs moderados a payoffs extremos.  

De acordo com a análise de média-variância, os investidores 
evitam a variância dos payoffs. 

De acordo com a Teoria do Prospecto, os investidores evitam 
perdas.  

Enquanto estes Noções de risco parecem semelhantes e têm 
pouco efeito em casos simples, como jogar uma moeda, elas podem 
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levar a graves diferenças quando aplicadas a configurações mais 
realistas, como calcular alocações de ativos, como os coautores 
mostram neste capítulo. Antes de proceder a esta aplicação, as três 
teorias de decisão serão apresentadas de forma mais formal. 

6.3 COMPARAÇÃO ENTRE AS TEORIAS DE DECISÃO 

Neste capítulo, Kremena Bachmann, Enrico G. De Giorgi and 
Thorsten Hens descrevem a Teoria da Utilidade Esperada, a Análise 
da Média-Variância e a Teoria do Prospecto, além de as comparar ao 
longo dos seguintes critérios: 

■  A teoria leva a decisões racionais? 

■  A teoria está próxima do comportamento realista? 

■  A teoria é intuitiva? 

O primeiro critério é obrigatório para todo orientador de 
decisões financeiras. Se os consultores usarem teorias capazes de 
levar a recomendações irracionais, eles acabarão recebendo 
reclamações de clientes e do regulador.  

Além disso, os consultores devem recomendar investimentos 
de modo a melhor atenderem às preferências do investidor, ou seja, 
a forma como o investidor aborda as situações de risco.  

Esses dois critérios, decisões racionais e decisões 
comportamentais corretas, estão em conflito, como mostra a longa 
lista de vieses comportamentais. No entanto, esses vieses referem-
se à fase de enquadramento da Teoria da Decisão – e os coautores 
analisaram a fase de avaliação.  

Portanto, assumiram a hipótese de o investidor ter a opção de 
escolher entre loterias como distribuição de retorno de ativos. O 
último critério é se a decisão recomendada é intuitiva o suficiente 
para o consultor explicá-la ao cliente.  

Os clientes são mais propensos a seguir uma decisão intuitiva 
em vez de uma recomendação de “caixa preta” da qual eles não 
entendem nada. A Tabela abaixo resume as conclusões deste capítulo 
de acordo com esses critérios. 
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TABELA - Comparação da Utilidade Esperada, Média-Variância 
e Teoria da Perspectiva Racional 

A Teoria da Utilidade Esperada é racional, pois satisfaz os 
axiomas da escolha. No entanto, como mostra o Paradoxo de Allais, 
as pessoas sistematicamente violam os axiomas da escolha. Assim, a 
Teoria da Utilidade Esperada não é comportamental. Além disso, o 
cálculo da Utilidade Esperada não é fácil de entender e conduzir. 

A Análise da Média-Variância tem as pontuações mais altas 
exatamente nesse aspecto. É muito intuitiva, pois usa a velha ideia 
cristã do bem e do mal.  

No entanto, como mostram os exemplos, a média-variância 
não é comportamental. As pessoas preferem certas loterias entre 
outras, embora devam ser vistas como equivalentes, se têm a 
mesma média e variância. Isso acontece, é claro, porque as duas 
loterias têm características de perda diferentes. 

Finalmente, como mostrado, a Análise de Média-Variância não 
é racional. Ela não satisfaz a independência nem a monotonicidade.  

A Teoria da Perspectiva só é racional se o ponto de referência 
for mantido fixo e as probabilidades não forem ponderadas. Mas 
certamente é comportamental, porque a Teoria do Prospecto 
descreve bem como os investidores escolhem entre as loterias.  

Pode-se exibir a Teoria do Prospecto em uma alternativa entre 
recompensa/risco como o diagrama de média-variância, de forma ser 
também fácil de explicar.  

Com base nessa análise, os consultores devem usar a Teoria do 
Prospecto com um ponto de referência fixo e sem ponderação de 
probabilidade. Ela é então explicada por um diagrama de 
recompensa-risco, destacando a medida da teoria do prospecto de 
ganhos e perdas. 

Racional Comportamental Intuitiva

Utilidade Esperada Sim Não Não

Média-Variância Não Não Sim

Teoria do Prospecto Não Sim Sim
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6.4 CONCLUSÃO 

A teoria da decisão está na base das finanças e, portanto, 
sempre foi uma área de pesquisa ativa. Permite formalizar muitos 
aspectos do comportamento observado e sugere como tomar 
decisões racionais.  

O estado da arte atual é a Teoria da Perspectiva, porque é a 
teoria da decisão mais geral capaz de descrever a maioria dos 
comportamentos observados. Além disso, evitar a ponderação de 
probabilidade pode ser usado para construir melhores medidas de 
risco em lugar da volatilidade, considerada padrão nas Finanças 
Racionais tradicionais. 

Tudo isso soa inequívoco. No entanto, assume as 
probabilidades serem conhecidas ou poderem pelo menos ser 
estimadas com boa confiança. Os bancos usam comitês de 
investimento para resolver esse problema, ou seja, para descobrir 
boas estimativas de probabilidade de cenários para entregar carteiras 
otimizadas, com base na média-variância ou outros critérios de 
decisão.  

Os investidores individuais não têm esses recursos e seria de 
se esperar eles apresentassem sistematicamente um desempenho 
inferior ao das carteiras otimizadas dos bancos. No entanto, um 
estudo recente mostra heurísticas simples, como distribuir 
igualmente riqueza entre grupos de ações, não são piores face às 
carteiras otimizadas. 
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CAPÍTULO 7. 
PLANEJAMENTO DO CICLO DE VIDA 

Até agora, Kremena Bachmann, Enrico G. De Giorgi and 
Thorsten Hens (2018) lidaram, principalmente, com situações de 
investimento, onde os investidores não precisam sacar riqueza para 
consumo antes de o resultado final do investimento ser revelado. Se 
os investidores desejam fazer um plano de longo prazo, por exemplo, 
ao longo do seu ciclo de vida, então, é evidente o consumo e a 
decisão de investimento devem estar integrados.  

Além disso, é natural no planejamento do ciclo de vida 
presumir o nível de consumo de referência ser atualizado ao longo do 
tempo. Isso leva ao efeito de formação de hábitos, ou seja, a pessoa 
se acostuma com um nível de consumo anteriormente alto.  

Finalmente, os coautores discutem como o consumo futuro é 
descontado ao consumo presente. A maneira racional é o desconto 
exponencial, ou seja, como obter juros compostos, enquanto os 
agentes comportamentais podem descontar ainda mais o futuro em 
relação ao valor-presente ao usar o conceito de desconto hiperbólico.  

É necessário considerar um fluxo exógeno de riqueza (capital 
humano ou renda do trabalho) em forma de corcova (mais alto no 
período intermediário). 

As seguintes questões serão abordadas por um investidor 
racional (maximizador de Utilidade com desconto intertemporal 
esperado) e comportamental (maximizador de Teoria de Prospecto 
com desconto hiperbólico ajustando o ponto de referência ao longo 
do ciclo de vida): 

■  Qual é o melhor caminho de consumo / “economia” (poupança) 
ao longo do ciclo de vida? 

■  Qual é a melhor proporção de ativos de risco em relação ao 
capital financeiro ao longo do ciclo de vida? 

■  Faz sentido prender o investidor em um produto de ciclo de 
vida? 
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O estudo de caso a seguir mostra o possível de dar errado 
quando os investidores planejam seu consumo e investimentos ao 
longo do ciclo de vida. 

7.1. ESTUDO DE CASO DA VIÚVA 

A viúva Kassel morreu em 2007 aos 92 anos. Ela deixou 30 
milhões de euros para a Universidade de Frankfurt. Em 1975, ela 
herdou 2 milhões de euros na forma de 30 a 40 ações alemãs. Ela 
nunca vendeu essas ações, porque ela vivia dos dividendos em um 
pequeno apartamento alugado em Frankfurt Lerchesberg. 

Vamos primeiro analisar se a viúva Kassel poderia ter 
alcançado uma riqueza final maior investindo em títulos em vez de 
ações. A resposta a essa pergunta depende do horizonte de 
investimento esperado.  

Em 1974, a Sra. Kassel tinha 60 anos. Se sua expectativa de 
vida na época era de mais de 10 anos, o melhor investimento 
consistia em 100% em ações. 

Mas a Sra. Kassel poderia ter alcançado um consumo maior 
investindo em títulos? A resposta a essa pergunta depende 
novamente do horizonte de investimento esperado.  

De 1974 a 2007, os rendimentos de dividendos das ações 
foram menores se comparados aos juros dos títulos, mas as ações se 
valorizaram mais rapidamente. Se a Sra. Kassel decidiu não 
"mergulhar no capital" e viver dos dividendos, ex-post se constatou 
seu consumo poderia ter sido maior se ela tivesse vivido dos juros 
dos títulos em lugar dos dividendos das ações.  

Assim, dada sua escolha, isto é, sua regra de contabilidade 
mental de viver apenas dos fluxos de caixa dos investimentos, seja 
dividendos, seja pagamentos de juros, os títulos teriam sido 
melhores em relação ao seu consumo e as ações teriam sido 
melhores em relação à riqueza final. Portanto, a moral deste estudo 
de caso é a Universidade de Frankfurt ter se beneficiado da 
contabilidade mental da Viúva Kassel por conta da herança deixada. 
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Uma consultoria financeira com formação em comportamento 
comportamental poderia ter ajudado a viúva Kassel a melhorar sua 
regra de contabilidade mental simples. 

A seguir, Bachmann, Giorgi e Hens (2018) consideram os 
problemas de planejamento do ciclo de vida, como o da Sra. Kassel, 
em um cenário mais geral. 

Com o tempo, cada agente deve tomar dois tipos de decisões.  

• Em primeiro lugar, é preciso decidir sobre a poupança / 
consumo.  

• Em segundo lugar, é preciso escolher entre diferentes 
investimentos para economizar: certificado de depósito, títulos, 
ações, mas talvez também imóveis ou bens duráveis.  

Quanto maior for a poupança hoje, menor será o consumo 
atual e maior será a renda (e o consumo) no futuro. No final, tudo é 
consumido ou herdado.  

Bachmann, Giorgi e Hens (2018) assumem os investidores 
também derivarem utilidade da riqueza final e não distinguiremos 
aqui se essa utilidade resulta do consumo ou do repasse de sua 
riqueza. 

7.2. ESTUDO DE CASO DO GANHADOR DE LOTERIA 

Em 28 de abril de 1979, Werner Bruni se tornou o primeiro loto 
milionário da Suíça. Ele apostou com sucesso os números 11, 40, 29, 
2, 33, 15 e 31, resultando em um prêmio de CHF 1,69 milhão. Os 
impostos reduziram para CHF 729.386. 

Em suas memórias, ele contou: nenhum banco o abordou com 
conselhos adequados sobre como economizar e investir seus ganhos 
em longo prazo. Ele estava tão feliz com seu salto em riqueza a 
ponto de falar muito sobre sua nova fortuna e em pouco tempo ele 
fez muitos novos amigos e gastou tudo em casas, carros, feriados, 
entretenimento e outras extravagâncias.  

Logo, ele era pobre novamente. Hoje, vive dos benefícios 
sociais. Mas ele continua apostando seus números da sorte. Ele 
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aprendeu pelo menos uma lição: esses números são números 
vencedores. 

Enquanto a viúva Kassel e Werner Bruni tiveram a reação 
oposta ao aumento repentino da riqueza, para ambos, um meio-
termo entre não tocar no capital ou gastar tudo em um curto espaço 
de tempo teria sido o melhor. A seguir, mostramos como as finanças 
tradicionais sugerem a computação de um meio-termo dourado e 
como os preconceitos comportamentais impedem as pessoas de 
persegui-lo. 

7.3. SUAVIZAÇÃO DE CONSUMO 

Uma das principais observações empíricas sobre o 
comportamento de consumo é a chamada Hipótese de Renda 
Permanente. Afirma o consumo (e a poupança) responderem às 
mudanças permanentes de renda – e quase nada fazerem quanto às 
mudanças transitórias.  

Além disso, as famílias se preocupam em ter um consumo 
regular ao longo de toda a sua vida. Desse modo, as mudanças 
transitórias de renda têm pouco impacto em seu caminho de 
consumo (e poupança).  

Considere, por exemplo, dois irmãos idênticos em qualquer 
aspecto. Um ganha a maior parte do dinheiro no início da vida (por 
exemplo, um profissional de tênis), o outro ganha a maior parte do 
dinheiro no fim da vida (por exemplo, um gerente).  

Se eles planejam seu consumo ao longo do ciclo de vida, o 
profissional de tênis deve economizar para aumentar o consumo 
mais tarde em sua vida e o gerente deve tomar emprestado de sua 
renda futura para financiar o consumo hoje. 

Por que as famílias se preocupam com um consumo regular? A 
razão, como já sugerida por Bernoulli, é os indivíduos terem uma 
utilidade marginal de consumo decrescente, isto é, a utilidade 
adicional ganha de uma unidade de consumo a mais diminui com o 
nível de consumo.  

Para ter uma intuição sobre a ligação entre suavização do 
consumo e a utilidade do consumo, considere o exemplo abaixo. 
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Considere dois alternativos cinco planos de consumo: 

1.  quantidade igual de consumo em cada um dos dois períodos.  

2.  consumindo tudo em um período e nada no outro. 

Qual plano de consumo é mais atrativo para pessoa física com 
uma utilidade marginal de consumo decrescente? 

Os agentes com função de utilidade côncava estariam melhor 
transferindo parte do consumo do período de abundância para o 
período de fome. Isso ocorre porque a perda na utilidade no período 
de fartura é mais compensada pelo ganho em utilidade no período de 
fome.  

Há transferência de consumo. Se comparar o consumo no 
período de fartura e o consumo no período de pobreza, a redução da 
utilidade no período de fartura é menor se comparada ao aumento da 
utilidade no período de pobreza. 

7.4. HIPÓTESE DOS CICLOS DE VIDA FINANCEIRA 

A ideia de as pessoas terem renda desigual ao longo do tempo 
e tentarem suavizar o consumo é a base da Hipótese do Ciclo de 
Vida, desenvolvida nas décadas de 1950 e 1960. Lida com a questão 
de por qual razão as pessoas economizam.  

Uma resposta a essa pergunta é as pessoas viverem mais além 
do possível de trabalhar e gerar renda. Se as pessoas querem 
continuar gastando, elas precisam economizar e acumular ativos 
durante o período quando trabalham (fase ativa) para que possam 
reverter o processo de poupança (vender os ativos) quando se 
aposentarem (fase inativa). O exemplo abaixo ilustra o ponto. 

Suponha um homem de 20 anos planejar se aposentar aos 60 
e esperar morrer quando tiver 70 anos. Sua renda anual é de US$ 
30.000. Assim, ao longo dos 40 anos, enquanto trabalhar, poderá 
gerar US$ 1.200.000. Suponha, para simplificar, a receita ser 
mantida em dinheiro – e não gerar juros. 

 Se a pessoa deseja poder gastar a mesma quantia durante 
toda a sua vida, também após a aposentadoria, e não deseja deixar 
riqueza após sua morte, ela precisa restringir seus gastos a US$ 
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24.000 por ano. Para poder gastar essa quantia também após a 
aposentadoria, ele precisará economizar US$ 6.000 por ano, ou seja, 
20% de sua renda anual durante os 40 anos de trabalho. 

Suponha, agora, quando ele tiver 20 anos, o homem ganhe 
US$ 200.000 jogando na loteria. Então, sua renda total na 
aposentadoria será de US$ 1.400.000 e ao longo dos 50 anos de vida 
ele poderá gastar US$ 28.000 por ano, ou seja, US$ 4.000 a mais 
em comparação com o caso sem ganhar no sorteio. 

Assim, o consumo pode ser financiado pela renda ou pela 
venda de ativos. Seu aumento deve aumentar o consumo. 

Se o agente econômico suaviza o consumo ao longo de toda a 
vida, conforme sugerido pela Hipótese do Ciclo de Vida, não se deve 
observar nenhuma mudança nos gastos das pessoas após a 
aposentadoria. O comportamento observado dos aposentados parece 
não estar de acordo com essas implicações teóricas.  

Os idosos parecem reduzir o consumo após a aposentadoria. 
Eles não parecem nem desacumular sua riqueza, nem reverter suas 
poupanças a uma taxa rápida o suficiente para conter o consumo.  

Enquanto, de acordo com a teoria padrão, os investidores 
decidem de uma vez por todas sobre as participações em títulos e 
ações e, em seguida, mantêm esse índice, o conselho de 
investimento comum sugere o comportamento do investimento 
depender do horizonte de investimento. 

Uma regra proeminente é a Regra da Idade, de acordo com a 
qual a participação no patrimônio em uma carteira deve ser igual a 
cem menos a idade do investidor. 

Os jovens com um horizonte de investimento longo devem 
investir mais em ativos de risco. Enquanto as pessoas envelhecem e 
passam a ter um horizonte de investimento cada vez mais curto, 
devem mudar mais para os ativos não arriscados. 

Para entender por qual razão as pessoas não se comportam de 
acordo com os modelos econômicos padrão, é preciso enriquecê-las 
com elementos comportamentais, como autocontrole, contabilidade 
mental e enquadramento. O desconto hiperbólico pode fazer os 
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investidores gastarem mais hoje em detrimento de economizar 
amanhã. 

Os investidores dão mais valor ao imediato em vez de a um 
evento possível de acontecer no futuro. Assim, acabam “sentindo 
menos” aquilo que talvez irão viver no futuro em relação ao já 
vivenciado agora. 

Como resultado, eles f icam despreparados para a 
aposentadoria. Por aversão à perda míope, o grau de risco em suas 
carteiras é inadequado e as carteiras não conseguem compensar o 
tempo perdido.  

Um problema contrastante é quando as pessoas aplicam regras 
simples como “consumir de dividendos, mas não vendar o capital”, 
para superar problemas de autocontrole. Dessa forma, suas 
alocações de ativos não são reequilibradas (ou “rebalanceadas”) para 
haver muitos ativos geradores de renda com movimentos de 
cotações não correlacionados.  

Além disso, os investidores com um viés de autocontrole 
perdem de vista os princípios financeiros, como a composição de 
interesses. Em geral, são incapazes de lidar com os aspectos 
financeiros das questões de aposentadoria. 

A seguir, Bachmann, Giorgi e Hens (2018) mostram como 
esses aspectos comportamentais do planejamento do ciclo de vida 
afetam as decisões dos investidores. Explicam também a Hipótese do 
Ciclo de Vida Comportamental de Shefrin e Thaler (1988). 

7.5. HIPÓTESE DO CICLO DE VIDA COMPORTAMENTAL 

Na hipótese do ciclo de vida comportamental de Shefrin e 
Thaler (1988), as famílias têm dificuldade em adiar o consumo até a 
aposentadoria, devido à falta de autocontrole. Além disso, tratam os 
componentes de sua riqueza como não fungíveis ou não 
intercambiáveis.  

As famílias costumam dividir a riqueza em três contas mentais:  

• renda atual para gastar,  

• ativos circulantes e  
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• renda futura.  

As contas, em planilhas orçamentárias, são importantes, 
porque as famílias se sentem tentadas de forma diferente a gastar 
com elas. Em um determinado momento, a propensão marginal a 
consumir acima da renda atual (I), abaixo da renda futura (F), e em 
algum ponto intermediário com os rendimentos dos ativos (A).  

No início, o consumo é financiado pela conta de receitas 
correntes (I). Se o consumo aumenta, os custos psicológicos de 
resistir à tentação (esforço da força de vontade) diminuem. Desse 
modo, a utilidade total Z (igual ao prazer do consumo + dor do 
esforço da força de vontade) aumenta, mas a uma taxa decrescente.  

Quando todo o saldo da conta de renda corrente é consumido, 
a próxima unidade marginal de consumo é financiada com a conta do 
ativo (A). Porém, ao invadir essa conta, o consumidor precisa pagar 
uma taxa de entrada. Ele reduz a utilidade total Z no início. 

Observações semelhantes se aplicam quando a próxima conta F 
for invadida. 

Isso contrasta com a Hipótese da Renda Permanente. Ela diz a 
riqueza e a renda deverem ser tratadas da mesma forma se forem 
permanentes. 

Uma aplicação das diferentes propensões marginais a consumir 
pelo relato mental é a taxa de poupança das famílias ser afetada pela 
forma como a riqueza é enquadrada. Uma renda paga sob a forma 
de um bônus anual de quantia fixa é tratada de forma diferente de 
um pagamento mensal normalizado, mesmo quando o montante do 
bônus esperado for o mesmo. 

As decisões intertemporais das pessoas de consumo e 
poupança (investimento) são adicionalmente influenciadas pelos 
fatores de desconto usados para determinar o valor atual do 
consumo futuro. Estudos de laboratório e de campo descobriram: as 
taxas de desconto usadas pelos tomadores de decisão são muito 
maiores no curto prazo em vez de no longo prazo, contradizendo as 
previsões da função utilidade com taxas de desconto fixas 
estacionárias.  
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Isso explica porque algumas pessoas preferem “uma maçã 
hoje” a “duas maçãs amanhã”. Entretanto, elas preferem “duas 
maçãs em um ano e um dia” a “uma maçã em um ano”... 

Para expressar essas preferências inconsistentes com o tempo 
de maneira formal, os economistas formalizam decisões psicológicas 
dos indivíduos com base na seguinte função de utilidade. Para ver o 
efeito do desconto hiperbólico, comparam as utilidades do consumo 
entre dois períodos subsequentes ao longo do tempo.  

Como resultado, o consumo mais breve é descontado mais 
forte face ao consumo futuro em comparação com um período 
anterior. Consequentemente, no período 0 o agente prefere consumir 
imediatamente, mas após chegar no período 2, o agente prefere 
adiar o consumo para o próximo período. Essas preferências são 
chamadas de inconsistentes com o tempo. 

Se no início o agente preferir consumir o ativo 1 ao ativo 2, 
este é recebido em um período. Mais tarde, o agente prefere esperar 
um período e pegar o ativo 2. Se as preferências de tempo do agente 
fossem exponenciais e não descontadas de maneira hiperbólica, não 
haveria reversão de preferência. 

As decisões intertemporais são influenciadas adicionalmente 
pela formação de hábitos. 

O comportamento habitual pode ser definido como um 
comportamento com uma relação positiva entre o consumo passado 
e o atual. Um maior nível de consumo no período anterior resulta em 
um maior nível de consumo no período atual, mantendo a riqueza 
constante.  

Por exemplo, um determinado padrão de vida geralmente 
fornece menos utilidade para pessoas ao se acostumarem a um 
padrão mais elevado no passado. 

Do ponto de vista da formação do hábito, o ponto de referência 
é o consumo do período anterior. A utilidade do cliente depende, por 
um lado, do consumo atual e, por outro lado, do crescimento do 
consumo.  

Portanto, para motivar as pessoas a economizar (e investir) 
mais, provavelmente se deve focar no design do produto. Há um 
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programa chamado Save More To Tomorrow (SMarT). A ideia básica 
do programa é dar aos trabalhadores a opção de se comprometerem 
a aumentar sua taxa de poupança, posteriormente, cada vez quando 
obterem um aumento de renda.  

O plano tem os seguintes ingredientes: primeiro, os 
funcionários são solicitados a aumentar suas taxas de contribuição 
para o fundo de pensão um tempo antes do aumento salarial 
programado. Por causa do desconto hiperbólico, o intervalo entre o 
momento de inscrição e a data de início deve ser viável. 

Em segundo lugar, se os funcionários aderirem, sua 
contribuição para o plano de aposentadoria aumenta a partir do 
primeiro pagamento após um aumento. Esse recurso atenua a 
aversão à perda percebida de um corte no pagamento que os 
funcionários podem levar para casa.  

Terceiro, a taxa de contribuição continua a aumentar em cada 
aumento programado até quando a taxa de contribuição alcance um 
máximo predefinido. Dessa forma, a inércia e o viés do status quo 
ajudam a manter os funcionários no plano.  

Quarto, o funcionário pode cancelar o plano a qualquer 
momento. Esse recurso faz com os funcionários se sentirem mais 
confortáveis ao aderir ao programa.  

A experiência inicial com o plano SMarT foi notavelmente bem-
sucedida. A maioria das pessoas decidiu usá-lo e mantê-lo. Como 
resultado, suas taxas de poupança triplicaram. 

7.6. CONCLUSÃO 

O planejamento do ciclo de vida é complicado, pois requer a 
integração das decisões de investimento e consumo. Os estudos de 
caso mostram as pessoas precisarem de conselhos sobre isso. 

Enquanto a solução racional se baseia na ideia de o consumo 
suavizar vieses comportamentais, como contabilidade mental, em 
contraste, o desconto hiperbólico e a formação de hábitos são 
enormes obstáculos. Como sugeriu Richard Thaler, ganhador do 
Prêmio Nobel, contratos inteligentemente elaborados podem ajudar 
as pessoas a superar esses obstáculos. 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PARTE II -  
FINANÇAS COMPORTAMENTAIS PARA  

ECONOMIA DE ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO 
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CAPÍTULO 8.  
DISTRIBUIÇÃO DE RENDA NO BRASIL 

8.1. DISTRIBUIÇÃO DA RENDA FAMILIAR PER CAPITA NO 
BRASIL 

Rodolfo Hoffmann (Professor Sênior da Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo - ESALQ-
USP e docente aposentado do IE-UNICAMP) e Daniela Verzola Vaz 
(Professora do Departamento de Economia da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp) publicaram o Texto para Discussão n. 63 do 
IEPE/Casa das Garças. Intitularam-no Mensurando a Desigualdade no 
Brasil: evidências a partir da renda e dos gastos das famílias. 

Analisaram a distribuição da renda (RFPC) e da despesa (DFPC) 
familiar per capita capita no Brasil à luz dos dados da Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF) de 2017-2018, comparando-a com suas 
duas edições anteriores. Além disso, decompuseram o índice de Gini 
da RFPC é decomposto conforme parcelas do rendimento, 
verificando-se como componentes não bem discriminados em outras 
pesquisas domiciliares contribuem para a desigualdade.  

Os resultados de suas pesquisas mostram, entre as POFs 
2008-2009 e 2017-2018 houve aumento no nível médio da RFPC e 
da DFPC e redução da desigualdade em suas distribuições, 
acompanhando as tendências já observadas entre 2002-2003 e 
2008-2009. Entretanto, entre 2002-2003 e 2008-2009 a queda na 
desigualdade foi impulsionada pela redução das disparidades entre as 
regiões do País, mas entre 2008 e 2017 a desigualdade inter-regional 
aumentou, tornando-se um fator importante para compreender a 
razão de a desigualdade geral ter sofrido redução em seu ritmo de 
queda.  

A decomposição do índice de Gini mostra as aposentadorias e 
pensões de funcionários públicos terem conservado sua elevada 
razão de concentração. As aposentadorias do RGPS eram 
progressivas, mas tiveram queda de quase 10% em seu grau de 
concentração. 

Este trabalho do meu ex-professor de Econometria no Mestrado 
em Economia na UNICAMP, em 1975-76, visa empregar os dados 
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provenientes da nova edição da POF para analisar como as diversas 
fontes de rendimento contribuem para determinar a desigualdade na 
distribuição da renda familiar per capita no Brasil. Os resultados de 
tal decomposição são comparados com aqueles obtidos ao se utilizar 
os dados da POF 2008-2009, a edição anterior dessa pesquisa.  

Os coautores deram especial ênfase à contribuição das parcelas 
da renda familiar não normalmente investigadas ou cuja estimação 
depende de aproximações na PNAD, como a renda não monetária, a 
variação patrimonial, as aposentadorias e pensões de funcionários 
públicos e as transferências de programas sociais federais. Em 
particular, conhecer a contribuição desses componentes para a 
desigualdade da renda pode amparar os pesquisadores e, através de 
suas investigações, os professores de Educação Financeira para 
elaboração de planos de mobilidade social para seus alunos: os 
trabalhadores brasileiros. 

A POF encontra-se em sua quinta edição, tendo sido precedida 
pelo Estudo Nacional de Despesa Familiar (ENDEF/IBGE), com dados 
coletados nos anos de 1974 e 1975. Ela foi a campo nos biênios 
1987-1988, 1995-1996, 2002-2003, 2008-2009 e 2017-2018. Como 
apenas a partir da edição de 2002-2003 a pesquisa adquiriu 
abrangência nacional, neste trabalho de Hoffmann e Vaz, apenas as 
informações relativas às três últimas edições foram utilizadas. 

Em sua edição mais recente, a amostra da POF continha 
58.039 famílias ou “unidades de consumo” e 178.431 pessoas. 
Ponderadas pelos fatores de expansão, fornecidos com a pesquisa, 
correspondiam a uma população de 69.017.704 famílias e 
207.103.790 indivíduos. 

Para analisar as principais características da distribuição da 
Renda Familiar Per Capita (RFPC) e da Despesa Total Familiar Per 
Capita (DFPC) no Brasil e em suas regiões, foram calculadas medidas 
tradicionais na literatura de Econometria:  

• as separatrizes de ordem 0,25, 0,50, 0,75, 0,90, 0,95 e 0,99;  

• a porcentagem da RFPC (ou da DFPC) apropriada pelos 50% 
mais pobres e pelos 10%, 5% e 1% mais ricos;  
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• a razão entre a RFPC (ou a DFPC) média do décimo mais rico e 
dos 40% mais pobres da população (10+/40−) e a razão entre 
as médias do percentil mais rico e da metade mais pobre da 
população (1+/50−);  

• o índice de Gini; e  

• as medidas de desigualdade de Theil. 

Em se tratando da RFPC, além da análise das principais 
características de sua distribuição, realizou-se a decomposição do 
índice de Gini de acordo com as possíveis fontes de rendimento das 
famílias: 

1. rendimento do trabalho: separado, adicionalmente, em 
rendimento de empregado, de empregador e de trabalhador 
por conta própria; 

2. aposentadorias e pensões: diferenciando-se as provenientes do 
RGPS, do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e da 
Previdência Privada; 

3. rendimento de transferências de programas sociais federais, 
onde se incluem o Bolsa-Família, o PETI e o BPC, entre outros; 

4. pensão alimentícia, mesada, doação e outras transferências; 

5. rendimento advindo de aluguel ou arrendamento de imóvel; 

6. outras rendas; 

7. rendimento não monetário; e 

8. variação patrimonial. 

A Tabela 1 mostra as principais estatísticas descritivas relativas 
à distribuição da renda familiar per capita (RFPC) no Brasil, de 
acordo com os microdados das edições de 2002, 2008 e 2017 da 
POF. A RFPC foi obtida pela divisão, para cada unidade de consumo, 
do rendimento total (acrescido da variação patrimonial) pelo número 
de pessoas. 
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Os dados da POF 2017 mostram um aumento da RFPC e a 
melhora em sua distribuição, em relação a 2008. Essas tendências, 
conforme se vê, já vinham sendo observadas ao se compararem as 
edições de 2002 e 2008 dessa pesquisa. 

A RFPC média passou de R$ 1.416 em 2008 para R$ 1.808 em 
2017, um crescimento real de 27,7%. Entre as separatrizes, os 
maiores crescimentos foram observados no 1º. quartil (aumento de 
45,3%) e na mediana (39,3%). 

A comparação com os resultados da PNAD permite constatar o 
nível de renda captado na POF ser substancialmente maior. Isso 
ocorre porque:  

• na PNAD não é captado o valor da produção para autoconsumo 
nem a variação patrimonial; 

• o valor do aluguel estimado não é adicionado à renda domiciliar 
dos residentes em casa própria; 

• a coleta dos rendimentos monetários na POF é muito mais 
completa, se comparada à realizada pela PNAD, em razão de 
um maior detalhamento das informações sobre outras fontes 
de rendimento no questionário aplicado. 
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Ainda assim, desconfia-se de os rendimentos na POF serem 
subdeclarados, particularmente os mais elevados. Argumenta-se ser 
usual em pesquisas domiciliares, seja por esquecimento, por 
exemplo, dos juros com rendimentos de aplicações financeiras, seja 
por má-fé de não declarar renda informal e/ou de “caixa-
dois” (“dinheiro sujo”). 

Caso fossem descartados, na POF, os rendimentos não 
monetários, bem como aqueles não captados pela PNAD, como o 
pagamento de 13o salário, férias e saques do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), tais exclusões levariam a uma queda de 
18% na renda média na POF em 2002 e de 24% em 2008, 
relativamente aos dados originais. 

Com relação à desigualdade, todas as medidas reportadas na 
Tabela 1 sofreram redução em 2017 em relação a 2008, embora tais 
quedas tenham sido proporcionalmente maiores na comparação 
entre 2002 e 2008. Este foi o período do governo Lula antes da crise 
financeira mundial. 

Em 2002, os 10% mais ricos do Brasil se apropriavam de 
47,1% de toda a renda. Em 2008 essa fração caiu para 44,4% e, em 
2017, para 42,7%. Essas variações representaram, em termos 
relativos, quedas de 5,8% e de 3,9% na renda apropriada de um 
período para outro. O índice de Gini, por seu turno, passou de 0,591 
em 2002 para 0,561 em 2008 e 0,535 em 2017. Isso se traduz em 
variações percentuais de -5,2% e -4,6% entre os períodos. 

O intervalo observado entre as duas últimas edições da POF 
abrangeu fases distintas do ciclo econômico, com impactos 
diferenciados no comportamento da desigualdade. Entre 2009 e 2014 
o índice de Gini da distribuição da RFPC captada na PNAD declinou 
continuamente, seguindo a tendência iniciada em 2001. Entretanto, a 
crise econômica instalada no País a partir de meados de 2014 
interrompeu esse processo.  

Estima-se 44% da redução no índice de Gini, observada de 
1998 a 2014, tenha sido revertida na Grande Depressão entre 2014 
e 2017. Assim, o intervalo de tempo entre as POFs 2008 e 2017 
encobriu períodos com comportamentos opostos do nível de 
desigualdade, embora, no cômputo geral, tenha sido observada sua 
redução, ao se compararem as duas edições da pesquisa. 
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Não há Finanças Comportamentais para Private Banking, 
elaborada tipicamente para uma Economia de Mercado de Capitais, 
tal como no centro financeiro do capitalismo nos Estados Unidos, 
capaz de dar lições para enfrentar a instabilidade da economia 
brasileira. Aqui, o regime é de uma Economia de Endividamento 
Bancário. 

8.2 DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA TOTAL FAMILIAR PER CAPITA 
NO BRASIL 

A Tabela 3, apresentada no trabalho de Hoffmann e Vaz, traz a 
evolução das principais características da distribuição da despesa 
total familiar per capita (DFPC), de acordo com a POF 2002, 2008 e 
2017. A despesa total se refere tanto aos dispêndios monetários, 
como aos não monetários, e inclui não apenas as despesas correntes 
– incluem despesas de consumo e outras despesas correntes, como 
impostos, contribuições trabalhistas, serviços bancários, pensões, 
doações etc. –, como também o aumento do ativo e a diminuição do 
passivo das famílias. 

Conforme se vê, em 2017 a DFPC média conservou a trajetória 
ascendente já observada entre 2002 e 2008, o mesmo podendo ser 
dito em relação às separatrizes reportadas na Tabela 3. A magnitude 
de tais aumentos, em termos percentuais, porém, foi muito inferior 
ao observado para a RFPC (Tabela 1).  

Esse comportamento é coerente com o pressuposto de a 
despesa das famílias ser considerada uma medida da sua renda 
permanente. Ela tende a ser mais estável se comparada à renda 
corrente, pois pode ser “suavizada pelo crédito”, em momentos de 
queda da renda corrente, ou pelo saque de depósitos de poupança, 
quando estes se eleva. 

A diferença entre a RFPC e a DPFC pode ser considerada um 
valor aproximado do conceito ortodoxo de poupança das famílias. 
Ela, calculada sob essa ótica (diferença entre fluxos de renda e de 
despesa em consumo) pode estar subestimada para alguns grupos.  

Alguns tipos de despesa, como a realizada com imóveis e bens 
duráveis, podem ser adotadas como formas diretas de investimentos 
em bem-estar, realizados pelas famílias sem cultura de acesso ao 
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sistema financeiro. Não “sobra renda” para fazerem outras aplicações 
financeiras em longo prazo, além dos depósitos de poupança, usados 
quase como contas correntes. 

Tal diferença entre a RFPC e a DPFC elevou-se entre 2002 e 
2017, tanto ao se considerar seu valor médio, como diferentes 
quantis da distribuição. Assim, sob essa ótica, a poupança familiar 
per capita média teria passado de R$ 19 em 2002 para R$ 70 em 
2008 e R$ 204 em 2017.  

Essa média em 2002 encobria o fato de até o 3o quartil tal 
resíduo ser negativo. Para custear seus gastos, a maior parte das 
famílias brasileiras tendia a se endividar. Isso caracteriza, em parte, 
a economia de endividamento bancário brasileira. 

A partir de 2008, entretanto, a diferença entre renda e despesa 
familiar per capita tornou-se positiva para todos os quartis 
reportados na Tabela 3. Essa diferença se ampliou em 2017. Ainda 
foi possível de captar o impacto benéfico em bem-estar social da Era 
Social-Desenvolvimentista (2003-2014). 

As medidas de desigualdade calculadas mostram a DPFC ser 
menos concentrada se comparada à RFPC, nos três anos 
considerados. Além disso, houve redução no grau de concentração 
das despesas. Foi muito mais importante entre 2008 e 2017. 

!  
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A DFPC média nas áreas urbanas (R$ 1.680) estava acima do 
dobro do observado nas áreas rurais (R$ 792). Além disso, a 
distribuição da despesa total per capita é menos desigual nas áreas 
rurais em lugar de ser nas urbanas. 

Na comparação com os dados da POF 2008, vê-se o 
crescimento da despesa média ser maior nas áreas rurais (20,9%) 
em comparação ao ocorrido nas urbanas (13,0%). Isso também foi 
constatado entre 2002 e 2008.  

8.3. DECOMPOSIÇÃO DA DESIGUALDADE CONFORME 
PARCELAS DO RENDIMENTO FAMILIAR 

Nesta seção, Hoffmann e Vaz analisam como diferentes 
parcelas da renda familiar per capita contribuem para formar o índice 
de Gini. A próxima Tabela traz a distribuição da RFPC segundo seus 
componentes, bem como as respectivas razões de concentração, 
para a POF 2008 e a 2017. 

O rendimento de empregadores, as aposentadorias de 
funcionários públicos e da previdência privada, a renda advinda de 
aluguel e arrendamento e a variação patrimonial constituem parcelas 
regressivas da RFPC, com razões de concentração (Ch) muito 
superiores ao índice de Gini. As aposentadorias de Planos de 
Previdência Privada constituem a parcela mais regressiva da renda.  

Na sequência, figura a renda do trabalho dos empregadores. 
Ela, em grande medida, é constituída por lucro. Sua curva de 
concentração é semelhante à de uma renda de natureza totalmente 
diversa: as aposentadorias de funcionários públicos.  

O caráter regressivo dos rendimentos associados ao capital é 
esperado. Surpreende a elevada regressividade das aposentadorias 
de funcionários públicos. 

As demais parcelas da RFPC, relacionadas na Tabela abaixo, 
são progressivas, com razões de concentração inferiores ao índice de 
Gini. 
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Merece destaque, nesse contexto, a renda proveniente de 
programas sociais federais, cuja curva de concentração não é 
convexa como a curva de Lorenz, situando-se acima da diagonal da 
perfeita desigualdade. Esse resultado indica uma razão de 
concentração negativa, decorrente do fato de os indivíduos 
relativamente pobres se apropriarem de uma parcela maior desse 
tipo de rendimento.  

As transferências realizadas a título do Programa Bolsa-Família 
e do PETI são mais progressivas se comparadas àquelas realizadas 
mediante o BPC. Na POF de 2017, não é possível separar claramente 
o rendimento do Programa Bolsa-Família do PETI e de outras 
transferências federais menos relevantes, mas se verifica, em 2008, 
56,7% das transferências federais eram do Bolsa-Família, 42,5% 
correspondiam ao BPC e apenas 0,8% ao PETI e outros programas. 
Assim, pode-se considerar que a parcela “Bolsa-Família e PETI” na 
Tabela representar, essencialmente, os rendimentos do Bolsa-Família. 

A Tabela anterior permite, ainda, a comparação da evolução 
das razões de concentração entre os anos de 2008 e 2017. Dentre as 
parcelas regressivas, apenas a variação patrimonial teve uma 
redução não desprezível em seu grau de concentração (variação de 
-4,8%).  
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Dentre as progressivas, houve tendência geral de melhora 
distributiva, particularmente em se tratando do rendimento dos 
trabalhadores por conta própria (-10,3%) e das aposentadorias 
pagas sob o RGPS (-9,8%). Embora a renda dos empregados tenha 
tido uma redução mais tímida em sua razão de concentração 
(-3,8%), como ela responde por cerca de 40% da RFPC, acaba 
explicando grande parte (32,4%) da queda observada no índice de 
Gini entre 2008 e 2017, seguida das aposentadorias do RGPS 
(21,0%), do rendimento não monetário (20,3%) e do rendimento 
dos conta própria (19,3%). 

Trabalhos anteriores baseados em dados da PNAD realizaram 
uma análise mais pormenorizada da contribuição do rendimento dos 
empregados para a desigualdade. Mostraram a razão de 
concentração da distribuição do rendimento dos funcionários públicos 
estatutários e militares ser regressiva, contribuindo para elevar a 
desigualdade geral.  

Em contraste, a renda do trabalho dos empregados do setor 
privado é progressiva. Destaca-se o caso de trabalhador doméstico: 
detém a parcela de rendimento mais progressiva de todas. 

A transição para a aposentadoria não é capaz de dirimir tais 
diferenças, haja vista as diferenças nas razões de concentração das 
aposentadorias pagas sob o RGPS daquelas geridas pelos RPPS. 

Com relação à composição da RFPC, verifica-se a diminuição da 
participação dos rendimentos dos empregados (-3,5 p. p.) e de 
trabalhadores por conta própria (-1,5 p. p.) na renda familiar per 
capita entre 2008 e 2017. Esse comportamento pode ser explicado, 
em parte, pela crise econômica iniciada em meados de 2014.  

Ela resultou no crescimento do número de trabalhadores 
desocupados, desalentados e inativos, cuja renda do trabalho é nula. 
A taxa de desocupação medida pela PNAD Contínua, por exemplo, 
alcançou 13,0% no 2º. trimestre de 2017 — quando a POF 
2017-2018 iniciou a coleta de dados —, ante os 6,8% observados no 
2º. trimestre de 2014 — período pré-crise. A taxa composta de 
subutilização da força de trabalho13, por seu turno, passou de 
14,8% para 23,7% nos mesmos períodos (IBGE, 2020). 
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Entre as parcelas do rendimento, cuja participação na renda 
total elevou-se, merece destaque a variação patrimonial. Esta passou 
de 4,4% em 2008 para 6,2% da RFPC em 2017. De acordo com IBGE 
(2019, p. 56), a variação patrimonial “mostra a parcela monetária 
que as famílias obtêm com resgate de valores dos seus ativos 
financeiros, como saques de poupança ou de outros ativos 
financeiros, bem como a venda de terrenos ou outros bens”.  

Esse tipo de rendimento, portanto, está associado, em grande 
medida, à propriedade de riqueza, cuja distribuição é, tipicamente, 
muito mais desigual se comparada à distribuição da renda. Isso 
explica por qual razão a variação patrimonial é um componente 
altamente regressivo da renda. 

A Tabela 6, a seguir, mostra como varia, ao longo da 
distribuição da RFPC, a participação de cada tipo de rendimento na 
renda total. A distribuição é dividida em dez estratos, conforme 
valores crescentes da RFPC, cada um com 10% da população.  

O décimo mais pobre da população apropria-se de somente 
1,2% de toda a RFPC e seus integrantes têm um rendimento médio 
de apenas R$ 212 mensais. Para esses indivíduos, os dados mostram 
quase 90% do rendimento proverem do trabalho assalariado 
(24,7%) ou por conta própria (14,7%), de rendimentos não 
monetários (32,3%) e de transferências de programas sociais 
federais (13,8% + 1,7% = 15,5%). 

Esta última é uma fonte de renda particularmente importante 
nesse estrato, tendo sua participação reduzida a menos da metade 
(5,0% + 2,5% = 7,5%) no décimo seguinte. Vai decrescendo, 
gradualmente, em importância a cada decil até o superior da 
distribuição.  

Para essas famílias, o rendimento não monetário suplanta em 
importância o rendimento do trabalho assalariado, diferentemente do 
observado para o restante da população. 
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O décimo mais rico da população, por sua vez, concentra 
42,7% de toda a massa de rendimento e dispõe mensalmente de R$ 
7.718, em média, ou seja, 36,4 vezes mais do ganho pelos 10% 
mais pobres.  

Nesse estrato, as fontes de renda são mais diversificadas, 
notando-se um salto na participação da renda de empregadores 
(12,2%), das aposentadorias e pensões de funcionários públicos 
(8,5%) e da variação patrimonial (10,4%). Conforme explicado 
anteriormente, esta inclui os rendimentos de aplicações financeiras. 

A Tabela 7, a seguir, complementa a análise de Hoffmann e 
Vaz, mostrando como os diferentes tipos de rendimento estão 
distribuídos ao longo dos décimos da RFPC. O rendimento do trabalho 
de empregadores, as aposentadorias e pensões de funcionários 
públicos e da previdência privada e a renda de alugueis e 
arrendamentos são apropriadas quase em sua totalidade pelos 
relativamente ricos: mais de 90% delas estão concentradas nos três 
décimos superiores da distribuição.  

Em contraste, as transferências do Bolsa-Família+PETI 
concentram-se nos mais pobres: 36,2% do total vai para o décimo 
mais pobre, 61,6% para os 20% mais pobres e 86,6% para os 40% 
mais pobres. Nota-se uma focalização bastante distinta do BPC: 
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apenas 3,3% do total vai para o décimo mais pobre e 75,1% para a 
metade da população compreendida entre o terceiro e o sétimo decil 
da distribuição, com 18,9% do total se destinando ao sexto décimo 
da distribuição. 

!  

Na RFPC total, 69% do total estão concentrados nos três 
décimos superiores da distribuição.  

As transferências promovidas pelo Estado na forma de 
programas focalizados nos mais pobres, embora atingissem mais de 
1/5 da população do País em 2017, perfaziam tão somente 1,05% da 
RFPC média. Mesmo no décimo mais pobre eram uma fonte de renda 
secundária, suplantada pelo rendimento do trabalho e pelo 
rendimento não monetário.  

Em um cenário de aprofundamento da crise econômica 
ocasionado pela pandemia do Covid-19, a participação de tais 
transferências tende a aumentar, seja pela ampliação de sua 
cobertura, seja pela diminuição de outras fontes de renda. 
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CAPÍTULO 9.  
RENDA DOMICILIAR PER CAPITA NO BRASIL:  

2012-2019 

9.1. DISTRIBUIÇÃO DA RENDA DOMICILIAR PER CAPITA  

Rodolfo Hoffmann (Professor Sênior da Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo - ESALQ-
USP e docente aposentado do IE-UNICAMP) publicou o Texto para 
Discussão n. 62 do IEPE/Casa das Garças. Intitulou-o Parcelas 
Regressivas e Progressivas da Renda Domiciliar Per Capita e Fatores 
Associados à Desigualdade da Distribuição Da Renda No Brasil, 
2012-2019. 

Ele associa a grande desigualdade na distribuição da renda, no 
Brasil, à grande desigualdade em outros aspectos como educação, 
saúde etc. Neste artigo analisa como algumas parcelas da renda 
domiciliar per capita (RDPC) contribuem para a desigualdade e como 
esta se associa com várias características das pessoas e dos 
domicílios.  

São utilizados os microdados anuais (Entrevista 1) da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) 
referentes ao período 2012-2019. Os valores monetários foram 
expressos em reais (R$) do quarto trimestre de 2019, usando a 
média geométrica do INPC nos três meses do trimestre associado a 
cada observação nos microdados. 

Aqui, inicialmente, apresento sua descrição sumária da 
distribuição da RDPC no Brasil em 2019. A amostra da PNAD 
Contínua utilizada inclui 150.667 domicílios. Eles representam uma 
população de 72,4 milhões de domicílios com 209,4 milhões de 
pessoas. O número médio de pessoas / família é três (3). A PNAD 
Contínua considera apenas domicílios particulares permanentes. 

A RDPC média é R$ 1.419 e a mediana é R$ 870. De acordo 
com os dados da PNAD, a mediana é inferior ao salário mínimo 
vigente em 2019: R$ 998. O índice de Gini da distribuição é 0,543.  
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Na PNAD, grande parte dos rendimentos são subdeclarados. 

Comparação com dados das Contas Nacionais indicam a renda total 
estar subdeclarada em 30% ou mais. Além disso, o grau de 
subdeclaração deve ser maior entre os ricos, simplesmente, por 
terem mais fontes de renda sonegada, levando a subestimar a 
desigualdade da distribuição da renda. 

A Tabela 1 mostra como domicílios, pessoas e renda estão 
distribuídos por dez estratos de RDPC. A desigualdade da distribuição 
se reflete na concentração da renda nos estratos relativamente ricos. 
O estrato com RDPC mensal acima de R$ 10.000 inclui apenas 1,2% 
das pessoas, mas fica com 13,8% de toda a renda declarada.  

!  

O número de pessoas por domicílio tende a diminuir com o 
aumento da renda, fazendo a concentração das pessoas nos estratos 
de renda baixa ser maior se comparada à concentração de domicílios 
nestes estratos. 

A Tabela 2 mostra como várias características do domicílio ou 
da sua pessoa de referência estão associadas ao nível da RDPC. Para 
calcular a escolaridade média foi atribuído valor 18 às pessoas com 
16 ou mais anos de escolaridade.  
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A escolaridade média das pessoas de referência no estrato de 
RDPC igual ou menor a R$ 400 é 7,1 anos e no estrato de renda 
superior a R$ 10.000 atinge 17,0 anos.  

A proporção de pessoas em domicílios sem água encanada em 
nenhum cômodo é igual a 4,64% em todo o Brasil. Cai de 12,64% no 
estrato mais pobre para 0,13% no estrato mais rico.  

No país todo, 8,3% das pessoas estão em domicílios cuja 
pessoa de referência se declara negra (preta ou parda), mas essa 
proporção passa de 76,6% no estrato mais pobre para apenas 17,0% 
no estrato mais rico. Com base em informações adicionais, pode-se 
verificar que a RDPC média, conforme a cor da pessoa de referência 
do domicílio, é R$ 2.00 para brancos, R$ 983 para pretos, R$ 1.004 
para pardos e R$ 2.588 para amarelos.  

Na região Nordeste reside 27,2% da população analisada, mas 
a proporção de residentes nordestinos é de 48,2% no estrato mais 
pobre e cai para 11,5% no estrato mais rico. A RDPC média é igual a 
R$ 643 no Maranhão, R$ 1.908 no estado de São Paulo e R$ 2.624 
no Distrito Federal. 
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9.2. DESIGUALDADE DA DISTRIBUIÇÃO DA RDPC EM 2019 
CONSIDERANDO SUA DECOMPOSIÇÃO EM 11 PARCELAS 

O IBGE distingue os rendimentos do trabalho dos demais tipos 
de rendimento. É denominado “rendimento do trabalho” aquele 
diretamente associado à atividade ou ocupação da pessoa.  

Nessa terminologia, não pode ser confundido com o conceito de 
remuneração do trabalho na teoria econômica e, particularmente, 
com esse conceito nas escolas clássica e marxista. Nos dados da 
PNAD, o rendimento do trabalho de um fazendeiro, por exemplo, 
provavelmente inclui renda da terra, lucro e juros sobre o capital 
próprio. 

Na PNAD Contínua, foram coletados tanto dados sobre o 
rendimento do trabalho efetivamente recebido em mês anterior à 
entrevista como o rendimento habitual da pessoa na ocupação. 
Hoffmann opta por utilizar o rendimento habitual do trabalho. 

Considera a divisão da renda domiciliar nas 11 parcelas 
descritas a seguir. 

01 – EMP – rendimento do trabalho de empregados do setor privado. 

02 – PUB – rendimento do trabalho de empregados do setor público 
(inclusive servidor estatutário e militar). 

03 – PAT – rendimento do trabalho de empregadores (Patrões). 

04 – AUT – rendimento de trabalhadores por conta própria 
(Autônomos). 

05 – APP – aposentadorias e pensões. 

06 – DOA – doação recebidas de outro domicílio, mesada e pensão 
alimentícia. 

07 – ALU – rendimento de aluguel ou arrendamento. 

08 – BPC – rendimento de Benefício Assistencial de Prestação 
Continuada. 

09 – BF – rendimento do programa Bolsa-Família. 

10 – OPS – Outros Programas Sociais 
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11 – REST – resto, incluindo seguro-desemprego, seguro-defeso, 
bolsa de estudos, caderneta de poupança, aplicações 
financeiras etc. 

Os nove decis dividem a distribuição da RDPC em dez partes 
iguais, os dez décimos da distribuição. Com valores arredondados em 
reais, os nove decis são R$ 224, R$ 367, R$ 505, R$ 672, R$ 870, R$ 
1.025, R$ 1.332, R$ 1.793 e R$ 2.833. O quinto decil (R$ 870) é, 
obviamente, igual à mediana.  

A Tabela 3 mostra a distribuição da RDPC e das suas 11 
parcelas pelos dez décimos da distribuição. Enquanto o décimo mais 
pobre fica com 0,8% de toda a renda declarada, o décimo mais rico 
fica com 42,9%.  

!  

O rendimento do Bolsa-Família está focalizado nos mais pobres. 
Essa focalização nos pobres é bem menor no caso do BPC. Isso 
decorre, essencialmente, de dois fatos:  

1. o valor transferido ser igual a um salário mínimo e  

2. uma RDPC igual a um salário mínimo estar no sexto décimo da 
distribuição.  

Outras parcelas, como o rendimento dos empregadores (PAT) e 
o rendimento de aluguel e arrendamento (ALU) são claramente 
concentradas nos décimos mais ricos. 
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Se os percentuais de apropriação de RDPC são mais altos para 
os décimos mais ricos, como ocorre, por exemplo, para o rendimento 
dos empregados do setor público (PUB) e para o rendimento dos 
empregadores (PAT), a parcela está mais concentrada em favor dos 
relativamente ricos em comparação com a própria RDPC. Reforça a 
desigualdade, ou seja, trata-se de uma parcela regressiva. 

O rendimento do Bolsa-Família é muito mais importante na 
composição da RDPC no décimo mais pobre, caracterizando uma 
parcela progressiva. Contribui para reduzir a desigualdade. 
Comparativamente, o BPC é bem menos progressivo se comparado 
ao Bolsa-Família. 

A Tabela abaixo mostra, para as 11 parcelas, seu valor médio 
per capita, sua participação na renda total e o valor da razão de 
concentração em 2019. Na última linha da última coluna está o índice 
de Gini (𝐺 = 0,543).  

!  

O rendimento do Bolsa-Família se destaca como o mais 
progressivo, com 𝐶h = -0,645. O BPC, com 𝐶h = -0,087, é a única 
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outra parcela com razão de concentração negativa. Os dados da POF 
2017-2018 confirmam o caráter muito mais progressivo das 
transferências do Bolsa-Família, obtendo-se razão de concentração 
igual a -0,083 para o BPC e -0,600 para Bolsa-Família + PETI 
(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil). 

Entre as parcelas analisadas pelas razões de concentração, as 
três mais regressivas são o rendimento de empregadores (PAT), o 
rendimento de aluguéis (ALU) e o rendimento de empregados do 
setor público (PUB). Os planos de carreira profissional devem levar 
esses dados em conta. 

Das 11 parcelas listadas nessa Tabela, observa-se cinco (EMP, 
PUB, PAT, AUT, APP) podem ser denominadas “grandes”, por terem 
participação superior a 9% na RDPC, com participação total de quase 
93%. As outras seis parcelas são denominadas “pequenas”. 
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CAPÍTULO 10.  
PADRÃO DE CONSUMO DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS 

10.1. DISTRIBUIÇÃO DA RENDA FAMILIAR PER CAPITA NO 
BRASIL 

Rodolfo Hoffmann (Professor Sênior da Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo - ESALQ-
USP e docente aposentado do IE-UNICAMP) e Daniela Verzola Vaz 
(Professora do Departamento de Economia da Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp) publicaram um Texto para Discussão do IE-
UNICAMP (Campinas, n. 384, jun. 2020). Intitularam-no Evolução do 
padrão de consumo das famílias brasileiras entre 2008 e 2017. 

A base de dados utilizada neste trabalho foi a Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF), realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se de uma pesquisa amostral, 
de natureza domiciliar. Coleta informações a respeito da estrutura de 
gastos e das fontes de rendimentos dos domicílios particulares 
permanentes do País. 

Foram consideradas as informações relativas às edições de 
2008-2009 e 2017-2018, identificadas como POF 2008 e POF 2017. A 
coleta de dados da POF 2008-2009 ocorreu entre 19 de maio de 
2008 e 18 de maio de 2009 e a POF 2017-2018 foi a campo entre 11 
de julho de 2017 e 9 de julho de 2018.  

Para torná-las comparáveis, os valores monetários da edição de 
2008 foram expressos em reais de janeiro de 2018, data de 
referência da POF 2017. Para tanto, levou-se em consideração a 
inflação aferida pelo INPC. De acordo com o INPC, os valores 
correntes da POF 2008 foram multiplicados por 1,688132, levando 
em consideração a inflação acumulada entre janeiro de 2009 e 
janeiro de 2018. 

A amostra da POF 2008 continha 56.091 unidades de consumo 
(UC). A unidade de consumo é definida como o “morador ou conjunto 
de moradores com compartilhamento da mesma fonte de 
alimentação”. Esse conceito é considerado equivalente ao termo 
família, para efeito de divulgação da POF.  
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Ponderadas por seus respectivos fatores de expansão as UC, 
em 2008, representavam uma população de 57.816.604 famílias e 
190.519.297 indivíduos. Em 2017, a POF investigou 58.039 unidades 
de consumo, correspondentes a 69.017.704 famílias e 207.103.790 
indivíduos. O número médio de pessoas por família passou de 3,3 em 
2008 para 3,0 em 2017, ou seja, para verificar a renda domiciliar 
total multiplique os valores per capita por três. 

O objeto de análise deste trabalho — as despesas familiares 
monetárias e não monetárias — são subdivididas na POF em:  

1. despesas correntes (nas quais estão incluídas despesas de 
consumo e outras despesas correntes),  

2. aumento do ativo e  

3. diminuição do passivo. 

As despesas de consumo são classificadas em 11 grupos, a 
saber:  

1. alimentação;  

2. habitação;  

3. vestuário;  

4. transporte;  

5. higiene e cuidados pessoais;  

6. assistência à saúde; 

7. educação;  

8. recreação e cultura;  

9. fumo;  

10. serviços pessoais; e  

11. outras despesas diversas.  

As outras despesas correntes referem-se a:  

1. pagamento de impostos,  
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2. contribuições trabalhistas,  

3. serviços bancários,  

4. pensões,  

5. mesadas,  

6. doações e  

7. aportes à previdência privada.  

O aumento do ativo compreende:  

1. compra, construção ou reforma de imóveis próprios, bem como 

2. investimentos em títulos de capitalização, títulos de clube, 
aquisição de terrenos, entre outros, não destacando os mais 
relevantes como bens e direitos nas DIRPF: investimentos 
financeiros.  

Na diminuição do passivo estão incluídas as despesas com a 
amortização de dívidas e seus encargos (juros pagos). 

Os coautores consideraram, em lugar dos dados individuais, os 
valores médios de despesa e de renda em dez classes da renda 
familiar per capita (RFPC). Tal partição dos dados em classes foi feita 
com o objetivo de criar grupos homogêneos de informações, porque 
as estruturas de despesas das famílias mostram-se altamente 
correlacionadas com sua renda. Esse procedimento conduz a 
resultados mais coerentes com os obtidos utilizando-se dados 
individuais. 

As classes de RFPC consideradas em 2017 são apresentadas na 
Tabela 1, a seguir. Seus limites foram estabelecidos de modo a evitar 
uma delas deter uma proporção muito pequena da população ou da 
renda total, tendo em vista obter estimativas de médias de classe 
com menor variância, mas preservando elevada heterogeneidade 
entre si.  

A penúltima coluna da tabela mostra a renda familiar per capita 
média em cada classe. A última coluna traz a distribuição da massa 
de rendimentos nas dez classes consideradas. 
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Para cada uma das dez classes de RFPC foram obtidas as 
médias das despesas familiares per capita, de acordo com as 
diferentes categorias de gastos. 

A Tabela 2 traz as estimativas das médias mensais por unidade 
de consumo das diversas categorias de despesa investigadas na POF, 
a preços de janeiro de 2018, bem como sua distribuição nas duas 
últimas edições da pesquisa. 
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Em 2017, as despesas totais conservaram uma trajetória 
ascendente. Ela já havia sido observada entre as edições de 2002 e 
2008 da POF. Sua composição, porém, apresentou modificações 
importantes.  

Em 2017, o aumento do ativo das famílias foi 26,5% menor, 
em relação a 2008. Como consequência, sua participação na 
composição da despesa reduziu-se a 4,1%.  

No mesmo período, as despesas com o pagamento de dívidas e 
seus encargos (diminuição do passivo) aumentaram 63,6%, 
apresentando, assim, a maior variação dentre todas as categorias 
discriminadas na Tabela 2. 

O aumento das despesas com a diminuição do passivo pode ser 
explicado, de um lado, pela ampliação do mercado de crédito a 
Pessoa Física no País, e, de outro, pela crise econômica verificada a 
partir de meados de 2014.  

Com relação ao primeiro aspecto, é emblemática a expansão 
do crédito para aquisição de imóveis entre 2008 e 2013, com 
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consequente aumento no volume de financiamentos imobiliários 
concedidos.  

A partir de meados de 2014, a crise econômica levou à 
elevação da taxa de desemprego e ao aumento do endividamento 
das famílias. Como consequência, quando a POF 2017 iniciou a coleta 
dos dados, em junho de 2017, 8% das famílias declaravam possuir 
dívida imobiliária e 76,9% delas, dívida no cartão de crédito, face aos 
percentuais de 3,1% e 67,7% em janeiro de 20105, segundo a 
Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(PEIC/CNC). 

Entre as despesas de consumo, aquelas realizadas com 
Habitação seguem sendo as de maior importância no orçamento das 
famílias, respondendo por 29,6% de seus gastos totais, de acordo 
com a POF 2017.  

Em segundo lugar encontram-se as despesas com Transporte 
(14,6%). Pela primeira vez na série histórica da POF suplantaram 
Alimentação (14,2%). Embora ambas tenham sofrido decréscimo na 
média mensal familiar entre 2008 e 2017, este foi maior no grupo 
Alimentação (-7,5%).  

Reduções importantes também foram verificadas nos gastos 
com Vestuário (-19,7%) e Fumo (-11,3%). No caso deste último, a 
queda é um possível indicativo de mudança nos hábitos da população 
em decorrência de campanhas de conscientização a respeito dos 
malefícios do cigarro.  

Em se tratando de Alimentação e Vestuário, a redução de 
gastos é acompanhada, desde a POF 2002-2003, de perda de 
participação no orçamento familiar. Ilustra o comportamento descrito 
pela Lei de Engel, segundo a qual, se a renda per capita aumenta, 
diminui o percentual despendido com itens essenciais, enquanto 
aumenta a proporção gasta com outros bens. 

As despesas de consumo que apresentaram os maiores 
aumentos monetários reais em 2017 foram as realizadas com 
Educação, +60,5% ante 2008, e com Higiene e Cuidados Pessoais (+ 
58,9%). 
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No que se refere à Educação, na comparação entre a POF 
2002-2003 e a 2008, esse tipo de gasto havia declinado e, assim, 
perdido participação no orçamento das famílias. A mudança de 
trajetória observada entre 2008 e 2017 encontra explicação tanto no 
aumento das despesas com cursos regulares (+94,2%), como com 
cursos superiores (+38,1%) e outros cursos e atividades (+49,1%).  

A categoria Educação é também formada pelos subitens Livros 
Didáticos e Revistas Técnicas, Artigos Escolares e Outras. Juntas 
representavam 19,16% dos gastos mensais familiares em Educação 
em 2017. 

Na rede privada, o número de matrículas na Educação Básica 
passou de 7.309.742 em 2009 para 8.887.061 em 2017. No mesmo 
período, os valores correspondentes na rede pública declinaram de 
45.270.710 para 39.721.032, segundo o INEP. Assim, apesar da 
diminuição no número total de alunos, decorrente da transição 
demográfica, a rede privada passou por expansão, refletindo-se nos 
gastos familiares. 

Em se tratando dos cursos em nível superior, o aumento nos 
gastos também esteve associado à expansão do ensino privado: 
entre 2009 e 2017, o número de matrículas em cursos de graduação 
(presenciais e à distância) em instituições privadas passou de 
4.430.157 para 6.241.307, ou seja, um salto de 40,1% segundo o 
INEP.  

Os programas governamentais de financiamento estudantil — 
em particular, o ProUni/MEC (Programa Universidade para Todos do 
Ministério da Educação, cujo gasto passou de R$ 578 milhões em 
2010 para R$ 1,125 bilhão em 2014) e o FIES/MEC (Fundo de 
Financiamento Estudantil do Ministério da Educação, cujos gastos 
saltaram de R$ 1,6 bilhão em 2010 para R$ 12 bilhões em 2014) — 
tiveram um papel importante nessa expansão. Subsidiarem, por meio 
de renúncias fiscais, parte das despesas das instituições privadas, 
permitindo-lhes manter as mensalidades mais atraentes e, também, 
contemplar estudantes de baixa renda mediante a concessão de 
bolsas de estudo parciais ou integrais. Tais mudanças em termos de 
oferta e custo de aquisição da educação, no período estudado, 
ajudam a compreender a ampliação dos gastos das famílias em 
Educação Superior. 
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No caso da rubrica Higiene e Cuidados Pessoais, a elevação nos 
gastos já se fazia notar desde a POF 2002-2003, porém o salto foi 
mais expressivo entre 2008 e 2017. Nesse período, o setor de 
higiene pessoal, perfumaria e cosméticos obteve um crescimento 
médio anual ex-factory — líquido de impostos sobre vendas — de 
3,8%, em contraste com uma taxa média de crescimento do PIB a 
preços de mercado de 1,6% a.a. e da indústria geral de 0,2% a.a. 
(Anuário ABIHPEC 2018; IBGE/SCN Anual). Foi o período da 
chamada “inflação de Serviços” ou “inflação da cabelereira”. 

10.2. AUMENTO DOS ATIVOS E DIMINUIÇÃO DOS PASSIVOS 

As Outras Despesas Correntes compreendem uma gama muito 
variada de gastos, entre eles o pagamento de impostos diretos, 
contribuições trabalhistas (incluindo previdência pública), serviços 
bancários, pensões, mesadas, doações e aportes à previdência 
privada. Trata-se da única categoria de despesa, dentre as listadas 
no tópico anterior, com elasticidade-renda superior à unidade nos 
três estratos de renda superior. 

O comportamento da variação patrimonial encontra-se em 
linha com a teoria econômica. As famílias dos estratos inferior e 
intermediário de renda dependem em maior medida do crédito para 
financiar seus gastos, e, assim, apresentam elevada elasticidade-
renda para a Diminuição do Passivo, superior à unidade. O oposto 
ocorre com as famílias relativamente ricas, pertencentes ao 3º. 
estrato, para as quais a elasticidade-renda nessa categoria declina 
para 0,48. 

O Aumento do Ativo é um gasto de caráter bastante elástico, 
com elasticidade média de 1,6. Mesmo no estrato inferior da RFPC, a 
resposta a um aumento na renda é diretamente proporcional. Isso é 
possível porque essa categoria compreende não apenas a aquisição e 
a construção de imóveis, como também os gastos com reformas de 
qualquer valor.  

Quando se consideram os estratos mais elevados de renda, a 
demanda nessa categoria torna-se ainda mais elástica. No segmento 
superior a elasticidade atinge o maior valor dentre todos os 
reportados, mostrando um aumento de 1% na RFPC acarreta um 
aumento de cerca de 2% no dispêndio.  
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Esse comportamento torna patente a imperfeição no mercado 
de crédito para aquisição, construção e reforma de imóveis no País. 
Na ausência de tal falha de mercado, as famílias sempre poderiam 
recorrer ao crédito para suprir suas demandas nessa categoria e não 
seriam observadas diferenças tão pronunciadas de elasticidade entre 
os estratos extremos. 

A comparação das elasticidades-renda médias para a POF de 
2008 com as respectivas médias para o ano de 2017 mostra um 
aumento relevante em se tratando do Aumento do Ativo, cujo valor 
passou de 1,26 para 1,60. Esse foi justamente o tipo de gasto cuja 
média mensal familiar mais declinou entre 2008 e 2017. Isso sugere 
as famílias foram compelidas a reduzir seu dispêndio nessa categoria 
ante o cenário de crise econômica, em lugar de os terem reduzido 
espontaneamente como resposta à saciedade. 

Hoffmann e Vaz complementam a análise intertemporal ao 
apresentar as poligonais ajustadas nos anos de 2008 e 2017 para 
subcategorias selecionadas de despesas de consumo. Como os 
valores das duas POF foram expressos na mesma moeda, a posição 
geral das linhas mostra se houve variação substancial de nível de 
consumo, enquanto a mudança de inclinação indica alteração na 
elasticidade-renda. 

Em se tratando de Alimentação, é possível observar um gasto 
menor em 2017 para um dado valor de RFPC real. Esse grupo é 
subdividido, na POF, em alimentação dentro e fora de casa. A 
primeira manteve a tendência de queda já observada anteriormente: 
entre 2002 e 2008, a média mensal familiar declinou 9,65%, e, entre 
2008 e 2017, 9,78%.  

Em contrapartida, o gasto com alimentação fora do domicílio 
apresentou reversão no forte crescimento observado entre 2002 e 
2008 (da ordem de 29,1%), com queda de 2,59% em 2017 ante 
2008. Em se tratando da alimentação fora de casa, é possível ter 
havido redução no consumo físico de alimentos, enquanto, no caso 
da alimentação no domicílio, ocorreu substituição de produtos 
sofisticados por itens mais baratos.  

Houve reversão na tendência de aumento dos gastos com 
carnes e pescados, e queda nas despesas com todas as categorias de 
produtos light/diet entre 2008 e 2017. 
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Os grupos Vestuário e Transporte também apresentaram queda 
no nível de gastos em 2017. No primeiro, a diminuição foi mais 
intensa para as rendas mais altas, indicando redução da elasticidade 
no estrato superior. 

Habitação e Assistência à Saúde são categorias onde as 
poligonais para 2008 e 2017 quase se sobrepõem, mostrando, assim, 
não ter havido mudança expressiva de nível ou inclinação 
(elasticidade).  

Em se tratando de Saúde, seria de se esperar uma mudança de 
nível, tendo em vista o rápido processo de envelhecimento da 
população brasileira e o fato de famílias com idosos apresentarem 
maior consumo de medicamentos e serviços de saúde. Some-se a 
isso a tendência observada no período pré-crise de ampliação na 
taxa de cobertura dos planos privados de saúde. Saltou de 18,9%, 
em dezembro de 2004, para 25,6%, em dezembro de 2014. 
Entretanto, esse percentual reduziu-se nos meses seguintes, quando 
a economia entrou em recessão, alcançando 24,2% em dezembro de 
2018, de acordo com os dados da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar. 

Para Higiene e Cuidados Pessoais, Educação e Recreação e 
Cultura, por outro lado, houve aumento no nível de gastos em 2017, 
para um dado nível de renda. No caso de Higiene, essa mudança foi 
acompanhada de redução da elasticidade nos dois primeiros estratos 
de renda, enquanto para os gastos em Educação a inclinação da 
função tornou-se menor em 2017 nas três faixas superiores de 
renda. 

O aumento do nível de gastos em Educação mostra parte do 
orçamento de famílias com ganhos recentes de renda foi destinado à 
compra dos serviços de Educação, em busca de segurança e 
qualidade, ante a insuficiência e/ou deficiência da provisão pública. 
Cerca de 9,9% dos domicílios brasileiros, em 2017, tinham gastos 
com cursos regulares, 7,8% com cursos superiores e 19,6% com 
outros cursos e atividades, ante as cifras de 7,9%, 5,6% e 19,1% 
em 2008, respectivamente. 

Com relação às atividades de Recreação e Cultura, a expansão 
das novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) tem 
originado novos formatos para seu consumo, tais como interação 
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virtual (redes sociais) e consumo audiovisual mediante a internet. 
Com isso, as preferências dos consumidores têm se alterado, 
provocando o deslocamento da demanda para essas novas formas de 
entretenimento. Como resultado, observa-se o aumento dos gastos 
culturais dentro do domicílio em detrimento dos observados 
externamente, como idas ao cinema. 

10.3. CONCENTRAÇÃO DAS DESPESAS 

Na Tabela 4, é possível observar as participações dos 
agregados de despesas na renda familiar per capita (RFPC) e as 
respectivas razões de concentração, para a POF 2008 e a 2017. Na 
última linha da tabela, razão de concentração da RFPC equivale ao 
índice de Gini da respectiva distribuição: queda de 0,5606 para 
0,5349. 

!  

Entre 2008 e 2017, o gasto total das famílias brasileiras 
tornou-se menos concentrado em relação à renda, com declínio de 
quase 7% em sua razão de concentração. Esse movimento também 
foi observado para as Despesas Correntes e a Diminuição do Passivo, 
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cujas razões de concentração reduziram-se em 6,5% e 10,1%, 
respectivamente.  

Como a própria renda tornou-se menos concentrada nesse 
período — com redução de 4,6% em seu Gini —, isso implica dizer 
essas categorias de gasto terem obtido efetiva melhora distributiva 
no intervalo considerado. 

Os dispêndios relacionados ao Aumento do Ativo, por sua vez, 
tornaram-se mais concentrados relativamente à renda. Sua razão de 
concentração, em 2017, superou o valor observado para as Outras 
Despesas Correntes, tornando-o a categoria de gasto mais 
concentrada dentre todas as elencadas na Tabela 4.  

Essa despesa está distribuída conforme os décimos da RFPC em 
2017. Mais de 63% dos gastos são realizados por famílias 
pertencentes ao décimo superior da RFPC. Em contraste, juntas, as 
famílias da metade inferior da distribuição não respondem por sequer 
10% desses gastos. Os demais decis de 6 a 9 (“classe média”) 
representam 29%. 

!  

As Despesas de Consumo apresentam razão de concentração 
muito inferior à observada para as Outras Despesas Correntes e para 
a Variação Patrimonial, em ambos os anos. Considerando suas 
subcategorias, a mais concentrada de todas em 2017 é a das 
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Despesas diversas (0,588). Trata-se da única categoria de consumo 
cuja razão de concentração supera o índice de Gini da RFPC (0,535), 
mostrando-se, assim, mais concentrada nos relativamente ricos se 
comparada à própria concentração de renda. 

Esse agregado inclui toda a sorte de despesas de consumo não 
incluídas nas outras rubricas. O IBGE (2019) cita como exemplos 
“despesas com jogos e apostas, comunicação (correio, telefone 
público etc.), cerimônias e festas familiar e religiosa, serviços 
profissionais como: de cartório, advogado, despachante, contador e 
despesas com imóveis de uso ocasional (aluguel de imóvel, 
condomínio, etc.)”. Na comparação com 2008, trata-se do único 
gasto de consumo cuja razão de concentração aumentou. 

Também merece destaque a redução no grau de concentração 
das despesas em Educação (-16,3%). Elas deixaram de ser o gasto 
em consumo mais concentrado nos ricos, relativamente à renda. A 
queda no grau de concentração foi maior para os cursos superiores 
(-22,9%) se comparados aos regulares (-11,7%).  

Esse comportamento resultou em grande medida do forte 
incentivo público ao ensino superior privado a partir de 2010, por 
meio do FIES e do ProUni. Esses programas contribuíram para a 
ampliação do acesso à educação superior das classes populares, não 
absorvidas nas instituições estatais. 

O FIES, por meio de empréstimos subsidiados aos estudantes, 
foi responsável por cerca de 35% das matrículas da rede privada em 
2014. Graças aos incentivos fiscais oferecidos pelo ProUni, as 
instituições privadas passaram a oferecer um número crescente de 
bolsas de estudo, alcançando a marca de 307 mil bolsas em 2014, 
um terço das quais integrais. 

Hoffmann e Vaz trazem ainda os valores e as contribuições 
percentuais dos efeitos composição e concentração de cada tipo de 
gasto em consumo para a diminuição observada no índice de Gini 
entre 2008 e 2017. 

O subgrupo com maior contribuição foi o dos gastos com 
Habitação. Isso se deveu preponderantemente ao efeito 
concentração: como esses gastos têm alta participação no consumo 
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total, a queda em sua razão de concentração contribuiu com 58,67% 
da redução no índice de Gini da distribuição da DCPC. 

O segundo subgrupo mais influente o comportamento do Gini 
foi o de Transporte. Como os gastos nessa categoria apresentam 
razão de concentração superior à média, a queda de sua participação 
nas despesas totais ocasionou 7,73% da redução no índice de Gini. 
Some-se a isso o fato de a própria razão de concentração desses 
gastos ter declinado. Isso respondeu por um efeito adicional de 
22,89% da redução no grau de desigualdade. 

O comportamento dos dispêndios em Alimentação se contrapôs 
a uma maior redução no índice de Gini das despesas em consumo. 
Primeiro, esse tipo de gasto é progressivo, mas perdeu importância 
no orçamento das famílias, com sua participação no consumo total 
declinando de cerca de 20% para 17,5%. Tudo o mais constante, 
essa mudança de composição teria ocasionado um aumento no Gini 
igual a 8,07% do valor absoluto da redução observada.  

Além disso, a despesa com Alimentação apresentou elevação 
em sua razão de concentração. Isso, por si só, teria sido responsável 
por uma elevação no índice de Gini igual a 9,16% do valor absoluto 
da variação observada. 

10.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho de pesquisa, realizado por Hoffmann e Vaz, 
analisou a evolução recente do padrão de consumo das famílias 
brasileiras, a partir dos microdados da POF de 2008 e 2017. 

Apesar da desaceleração da economia, as despesas familiares 
conservaram a trajetória ascendente já observada entre as edições 
de 2002-2003 e 2008-2009 da POF. Sua composição, porém, 
apresentou modificações importantes.  

A despesa média com o aumento do ativo declinou 26,5%, 
tendo suas elasticidade-renda e razão de concentração em relação à 
renda aumentado. Isso sugere as famílias foram compelidas a reduzir 
seu dispêndio nessa categoria de acumulação de riqueza ante o 
cenário de crise econômica, em lugar de os terem reduzido 
espontaneamente como resposta à saciedade.  
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Os gastos com o pagamento de dívidas e seus encargos, por 
outro lado, aumentaram, em média, 63,6%. A expansão do consumo 
das famílias, observada a partir de 2004, pautou-se não apenas no 
aumento da renda, como também na ampliação do crédito à pessoa 
física. 

Entretanto, o comportamento desfavorável do mercado de 
trabalho a partir de 2015, com crescimento no número de 
trabalhadores desocupados, desalentados e inativos, contribuiu para 
a aceleração no endividamento das famílias. 

Os gastos em Educação, dentre as despesas de consumo, 
apresentaram maior incremento na média mensal familiar entre 
2008-2009 e 2017-2018, da ordem de 60,5%. Além disso, foram as 
com a segunda maior queda na razão de concentração em relação à 
RFPC (-16,3%).  

Os programas governamentais de financiamento estudantil em 
nível superior contribuíram para a desconcentração desse gasto. Ao 
subsidiarem, por meio de renúncias fiscais, parte das despesas das 
instituições privadas, permitiram-lhes manter as mensalidades mais 
atraentes e, também, contemplar estudantes de baixa renda com 
bolsas de estudo parciais ou integrais. 
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CAPÍTULO 11.  
BANCARIZAÇÃO E ENDIVIDAMENTO 

A inclusão financeira está, praticamente, realizada. Desde a 
primeira década do século XXI, com o barateamento do acesso 
bancário por meio de canais digitais e a vontade política de dirigentes 
dos bancos públicos, implementou-se uma política ativa no sentido 
de “bancarizar” os pobres sem-conta no Brasil. 

!  

Os números oficiais do Banco Central do Brasil confirmam. 
Dobrou a quantidade de adultos com relacionamento bancário: de 82 
milhões em 2005 a 161 milhões em 2020, equivalente a 96,2% do 
total de adultos, público-alvo como clientela bancária. No caso 
incluem até os moradores de zonas rurais com difícil acesso às 
agências bancárias urbanas. 

Quando a quantidade de clientes é informada por instituição 
financeira a dúvida está entre a mentira, para a propaganda 
enganosa, ou o erro de informações por base de clientes”, isto é, 
todos os CPFs registrados por alguma operação bancária realizada 
em toda a história do banco de dados disponível. O total de clientes 
acumulado dessa forma alcança quase o triplo da população 
brasileira, contando inclusive as crianças! 

Quantidade de adultos com relacionamento bancário por faixas de idade - Unidades (milhões) Percentual de adultos com 
Data 15 a 24 anos 5 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 54 anos  55 a 64 anos acima de 65 anos Total relacionamento bancário - %
2005 13 21 18 13 8 8 81 60,8
2006 13 22 19 14 9 9 86 63,4
2007 14 23 20 15 10 10 92 66,1
2008 14 25 21 16 11 11 98 69,7
2009 15 26 22 17 11 12 103 71,9
2010 16 27 22 18 12 13 108 74,4
2011 16 28 23 19 13 14 113 77,2
2012 17 29 24 20 14 15 119 80,0
2013 18 30 26 21 15 16 126 82,6
2014 19 31 27 22 16 18 133 85,0
2015 18 31 28 22 17 19 135 86,2
2016 18 31 29 23 17 18 136 85,2
2017 18 31 30 23 18 20 140 86,0
2018 18 31 30 24 19 21 143 87,4
2019 19 31 31 25 20 23 149 89,9
2020 23 33 33 27 22 23 161 96,2

Fonte: BCB-Depef - SGS 25126 (elaboração Fernando Nogueira da Costa)
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Para essa inclusão social significar pleno acesso à cidadania 
financeira, será necessário massificar a Educação Financeira. Os 
cidadãos brasileiros, mesmo no caso da minoria com maiores níveis 
de escolaridade, não demonstram saber como fazer bom uso dos 
instrumentos bancários, tornados disponíveis para eles, seja no 
referente a endividamento, seja quanto aos investimentos 
financeiros. 

Neste capítulo, mostro as diferenças entre Finanças 
Comportamentais referentes à Economia de Mercado de Capitais à 
americana e à Economia de Endividamento Bancário à brasileira. 
Desde logo, lá nos United States, os investidores optam por 
acumulação de riqueza financeira através de compras-e-vendas de 
ações, ou seja, renda variável. Aqui, predomina renda fixa 
remunerada por juros disparatados.  

Em uma, a especulação ao se associar às maiores corporações 
abertas no mundo pode levar ao enriquecimento. Em outra, a 
especulação em uma bolsa de valores mirrada leva a ciclos de boom-
crash onde os pequenos investidores Pessoa Física, geralmente, 
empobrecem mais ainda. 

CONGLOMERADOS CLIENTES em %
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 143.971.402 24,2%
BRADESCO 99.362.077 16,7%
ITAU 83.674.760 14,1%
BB 69.012.481 11,6%
SANTANDER 50.947.844 8,6%
Subtotal "Big-Five" 446.968.564 75,1%
VOTORANTIM 13.112.975 2,2%
NUBANK 10.124.543 1,7%
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 8.360.626 1,4%
INTER 8.069.837 1,4%
BMG 6.051.361 1,0%
BANRISUL 5.127.105 0,9%
ORIGINAL 3.624.293 0,6%
SAFRA 3.041.720 0,5%
BANESTES 1.324.663 0,2%
BTG PACTUAL 577.341 0,1%
BANCO DA AMAZONIA S.A. 539.668 0,1%
ALFA 413.132 0,1%
Subtotal 507.335.828 85,2%
Total Geral 595.242.697 100,0%
Fonte:  https:/ / www3.bcb.gov.br/ ranking/ historico.do

Quantidade de Clientes por Instituição Financeira em 2020
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11.1. ACUMULAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS 

A preferência popular brasileira, “para guardar dinheiro”, ainda 
é constituída por depósitos de poupança. A ANBIMA informa, em 
dezembro de 2020, existiam 105,5 milhões de contas no Varejo, 
dividindo-se 97 milhões (84%) no Varejo Tradicional e 8,5 milhões no 
Varejo de Alta Renda.  

Entretanto, ela contabilizava apenas as “cadernetas de 
poupança” com mais de R$ 100 de saldo médio, excluindo 89,115 
milhões, e considerando 88,941 milhões de contas para não provocar 
muita distorção nos cálculos estatísticos. Assim, estas últimas tinham 
o saldo médio de R$ 10.709. As excluídas tinham em média R$ 15. 

As contas dos depositantes de poupança representavam 84% 
de todas as contas do Varejo, sendo o Tradicional com 81% e o de 
Alta Renda com 3% delas. Em termos de valor, elas equivaliam a 
43% do total, ou seja, Fundos de Investimento (27%) e Títulos e 
Valores Mobiliários (30%) somados a superavam no Varejo, mas 
cada um por si não. A poupança do Varejo Tradicional contribuía com 
37% e a da Alta Renda com 6% do valor total. 

No Private Banking, a poupança é insignificante em valor: 
0,2% do total. Os Fundos de Investimento com R$ 712,7 bilhões 
(48,1%), os Títulos e Valores Mobiliários com R$ 612,4 bilhões 
(41,3%) e a Previdência Aberta com R$ 150,5 bilhões (10,1%), em 
dezembro de 2020, recebiam quase todo o total de R$ 1,483 trilhão. 

!  

O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) divulga informações 
consolidadas por produto bancário e faixas de captação. Na tabela 
acima, eu as consolidei para segmentar a clientela bancária de 
maneira mais próxima dos segmentos apresentados pela ANBIMA. 
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Distingui as contas entre as dos “pobres” com saldo médio até 
R$ 5.000. Reuniam 106,6 milhões de depósitos à vista (95%) com 
11% do valor e média per capita de R$ 293.  

No caso de depósitos de poupança eram 211,8 milhões de 
contas, praticamente uma por habitante do Brasil, contando inclusive 
as crianças. Essa faixa com 89% dos clientes tinha apenas 9% do 
valor total, cada qual com média de R$ 415.  

Os clientes de “classe média baixa” (depósitos entre R$ 5.000 
e R$ 100.000) e “classe média alta” (entre R$ 100.000 e R$ 1 
milhão) somados ofereciam 69% do total do valor, embora tivessem 
11% das contas. Era um contraste com depósitos à vista, onde 
tinham 5% das contas e 56% do valor total, e muito mais com 
depósitos a prazo com 17% das contas e 30% do valor. 

A dedução é os depósitos à vista com valores superiores a um 
milhão de reais, provavelmente, serem para capital de giro de 
Pessoas Jurídicas. No caso dos “milionários” (entre R$ 1 milhão e R$ 
5 milhões) e dos “ricaços” (acima de R$ 5 milhões), eles somavam 
125,8 mil contas de CDBs com 59% do valor total. 

Os valores per capita dos “ricaços” distinguiam, claramente, 
esses produtos bancários: R$ 21 milhões em depósitos à vista, R$ 12 
milhões em depósitos de poupança e R$ 33,7 milhões em depósitos a 
prazo. A caderneta de poupança era a “prima pobre”... 

A riqueza financeira média nos três produtos revelava uma 
possível aproximação com a estratificação social brasileira. 
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Em camadas de maior renda, a opção predominante é aplicar 
em fundos de investimentos com 70% de suas carteiras de ativos 
representados por títulos de dívida pública, dentre eles cerca de 20% 
em operações compromissadas em curto prazo. Confira na tabela 
abaixo. 

!  

Historicamente, entre 2007 e 2020, os Fundos carregam, em 
média, 25% dos títulos de dívida pública. Os bancos têm a média de 
29,6% e os fundos de pensão, 19,6%. Investidores não-residentes 
têm a média de 12%, mas tinham 19% da DPMFi, no fim de 2015, e 
gradualmente passaram a carregar apenas 9%. 

Per Capita (R$ ) Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Depósitos a Prazo Média DV-DP-CDB Quantidade
Pobres                    

(até R$ 5 mil)
293 415 608 439 106.596.605

Classe Média Baixa 
(entre R$ 5 mil e      

R$ 100 mil)

17.123 21.932 22.677 20.578 11.066.715

Classe Média Alta 
(entre R$ 100 mil e 

R$ 1 milhão)

237.055 199.956 243.634 226.882 5.503.207

Milionários         
(entre R$ 1 milhão e 

R$ 5 milhões)

1.974.322 1.634.086 1.971.160 1.859.856 136.085

Ricaços            
(Private  acima de    

R$ 5 milhões )

21.122.647 12.179.085 33.705.393 22.335.708 122.509

TOTAL 2.583 4.230 31.458 12.757 123.425.121
Fonte: FGC - Dezembro de 2020 (Faixas de Captação Consolidadas por Fernando Nogueira da Costa)

Período Operação compromissada - 
lastro em tít. públ. federais Tít. públ. federais Debêntures Ações Outros Total

dez-06 9% 55% 5% 15% 16% 100%
dez-07 10% 47% 4% 22% 17% 100%
dez-08 16% 41% 4% 14% 24% 100%
dez-09 18% 41% 4% 18% 20% 100%
dez-10 17% 40% 4% 18% 20% 100%
dez-11 17% 40% 4% 15% 24% 100%
dez-12 19% 40% 4% 14% 22% 100%
dez-13 23% 37% 4% 14% 23% 100%
dez-14 26% 35% 4% 12% 23% 100%
dez-15 24% 42% 3% 8% 23% 100%
dez-16 24% 47% 3% 8% 18% 100%
dez-17 23% 50% 3% 9% 15% 100%
dez-18 23% 50% 4% 10% 14% 100%
dez-19 18% 50% 4% 14% 14% 100%
dez-20 18% 51% 4% 15% 12% 100%

Fonte: Boletim de FIF da ANBIMA (elaboração Fernando Nogueira da Costa)
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Historicamente, entre 2007 e 2020, os Fundos carregaram, em 
média, 25% dos títulos de dívida pública. Os bancos obtiveram a 
média de 29,6% e os fundos de pensão, 19,6%. Investidores não-
residentes registraram a média de 12%, mas tinham 19% da DPMFi, 
no fim de 2015, e gradualmente passaram a carregar apenas 9%. 

A questão-chave é: os cidadãos ricos aceitarão outro lastro 
para sua riqueza financeira sem risco soberano? Será possível os 
Fundos de Investimento continuarem a fazer Operações 
Compromissadas, para atender à preferência pela liquidez, sendo 
resgatáveis quando os investidores quiserem fugir para outros ativos, 
isto é, formas de manutenção de riqueza, tal como a divisa 
estrangeira (dólar) como reserva de valor? Os títulos de dívida direta 
das empresas não-financeiras (“crédito privado” com debêntures) 
oferecerão segurança como lastro?  

Eles passaram a sofrer de desconfiança desses investidores, 
não só pelo baixo rendimento (% de CDI), como também pela 
oscilação de seus valores de mercado. Levou à marcação-a-mercado 
dos Fundos de Crédito Privado e DI, cujas carteiras continham 
debêntures – e perda nominal de capital acumulado. Foram 
abandonados, principalmente, em favor dos depósitos a prazo: os 
CDBs cresceram +56% no ano passado: de R$ 1,1 trilhão para R$ 
1,7 trilhão segundo o Banco Central. 

ANEXO 2.7- DETENTORES DOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAL - DPMFi
(R$ Bilhões)

Mês
dez/07 37,8% 29,7% 17,7% 5,1% -           2,6% 7,0% 1.224,87   100,00%
dez/08 39,6% 26,9% 17,1% 7,2% -           2,6% 6,6% 1.264,82   100,00%
dez/09 37,7% 28,7% 15,8% 8,8% -           3,8% 5,2% 1.398,42   100,00%
dez/10 30,8% 25,7% 14,2% 11,4% 10,4% 3,7% 3,7% 1.603,94   100,00%
dez/11 31,5% 25,3% 15,4% 11,3% 8,8% 4,1% 3,6% 1.783,06   100,00%
dez/12 30,1% 24,7% 16,0% 13,7% 7,3% 3,9% 4,3% 1.916,71   100,00%
dez/13 30,2% 21,7% 17,1% 16,1% 6,6% 4,0% 4,3% 2.028,13   100,00%
dez/14 29,8% 20,3% 17,1% 18,6% 5,7% 4,1% 4,4% 2.183,61   100,00%
dez/15 25,0% 19,6% 21,4% 18,8% 5,8% 4,6% 4,9% 2.650,17   100,00%
dez/16 23,1% 22,1% 25,1% 14,3% 5,5% 4,6% 5,4% 2.986,41   100,00%
dez/17 22,3% 25,2% 25,5% 12,1% 4,5% 4,8% 5,6% 3.435,49   100,00%
dez/18 22,7% 26,9% 25,0% 11,2% 4,2% 4,1% 5,8% 3.728,86   100,00%
dez/19 24,7% 26,7% 24,9% 10,4% 4,0% 3,9% 5,4% 4.083,23   100,00%
dez/20 29,6% 26,0% 22,6% 9,2% 3,8% 3,7% 5,1% 4.766,16   100,00%

Fonte: STN - Anexo RMD Dez 2020 (elaboração. Fernando Nogueira da Costa)

Bancos Fundos Previdência 3 Não- residentes Governo 5 Seguradoras 6 Outros 7 Total 
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A relação M2/PIB passou de 41% para 54%, acompanhando a 
relação saldo total de crédito / PIB. Representam cerca de R$ 4 
trilhões em R$ 7,4 trilhões. 

A bolsa de valores é superestimada pelo jornalismo econômico 
brasileiro. O volume médio diário se elevou 73,3% em 2020, mas foi 
apenas R$ 29,819 bilhões. Em dólares, é ridículo: US$ 5,741 bilhões 
com aumento no ano de 25,4%. Essa elevação se deveu à fuga de 
aplicações em renda fixa por conta do baixo nível da taxa de juro 
básica (2% aa), abaixo da taxa de inflação (IPCA de 4,52%), 
provocando taxa de juro real negativa.  

As variações nas entradas de investidores Pessoa Física na 
bolsa de valores desde quando a taxa de juro iniciou sua tendência 
de queda em 2017 está registrada na tabela abaixo. Configurou uma 
situação de “bolha de ações”, isto é, crescimento do Ibovespa apesar 
dos péssimos fundamentos macroeconômicos brasileiros. 



!  151

!  

Embora tenha registrado uma recuperação expressiva desde o 
crash de março, o Ibovespa acabou encerrando em 119.017 pontos, 
abaixo dos 119.527 atingidos em 23 de janeiro de 2020. Terminou o 
ano tendo o pior desempenho em dólar entre os índices acionários de 
países emergentes comparáveis. 

O principal índice da bolsa brasileira sofreu queda de 20,18% 
em 2020 em dólares, o pior em uma amostra com outros nove 
índices emergentes. O colombiano Colcap foi o segundo pior da 
seleção, com baixa de 17,01%. Já o melhor desempenho ficou com o 
Xangai SE, da China: subiu 20,26% no período. A alta de 29,4% do 
dólar ante o real depreciou os valores de mercado estabelecidos na 
bolsa brasileira. 

Apesar de estar entre os piores desempenhos do ano em dólar, 
o Ibovespa conseguiu se recuperar em um ano muito turbulento por 
causa da covid-19. O pior nível foi 61.690 pontos, em 19 de março 
de 2020, mas depois, até o fim do ano, o Ibovespa teve alta 93%. 

A lição de “ter foco no longo prazo” não é necessariamente a 
correta, pois dependerá da continuidade (ou não) da fuga da renda 

Total PF Variações 
Qtd Anuais

2002 85.249 0
2003 85.478 229
2004 116.914 31.436
2005 155.183 38.269
2006 219.634 64.451
2007 456.557 236.923
2008 536.483 79.926
2009 552.364 15.881
2010 610.915 58.551
2011 583.202 (27.713)
2012 587.165 3.963
2013 589.276 2.111
2014 564.116 (25.160)
2015 557.109 (7.007)
2016 564.024 6.915
2017 619.625 55.601
2018 813.291 193.666
2019 1.681.033 867.742
2020 3.229.318 1.548.285

*Posição de Dezembro/2020

Ano
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fixa para a renda variável. Com os juros baixos, o investidor Pessoa 
Física terá mais tolerância ao risco? 

O fluxo estrangeiro para Brasil nos últimos meses foi 
basicamente de ETFs (fundos de índice) em busca de diversificação 
geográfica. As grandes gestoras ainda não voltaram a aplicar 
diretamente no país. México, Argentina e África do Sul não estão 
bem. 

Os emergentes seriam beneficiados pela ampla liquidez global 
em 2021, caso houvesse um cenário de recuperação do PIB. Isso 
dependeria da vacinação em massa contra a pandemia, mas essa 
providência não foi tomada por um governo incapaz e indiferente. 

O desempenho do Ibovespa em dólar pode passar a impressão 
errada. Na verdade, boa parte da queda pode ser explicada pela 
desvalorização do real. Isso também significa que o estrangeiro não 
será atraído pela bolsa brasileira apenas porque ela “ficou para trás” 
dos pares emergentes. 

Quando ele compra uma ação brasileira, faz uma dupla aposta: 
ela vai valorizar e o real vai apreciar. Logo, é preciso entender o que 
irá ocorrer com a moeda americana também para traçar cenários. 

Os especuladores estrangeiros participam em 46,6% do 
movimento da bolsa de valores brasileira. Depois deles estão os 
investidores institucionais, embora tenham caído de 35,2% para 
27,3%. Só então, com o terceiro peso, veem os investidores Pessoa 
Física, mesmo tendo aumentado de 17,1% para 21,3% em 2020. 

O cenário desejado pelos especuladores é o real continuar 
apreciando para converter por mais dólares quando repatriar seu 
capital. Assim, um gestor prudente reduz bem sua exposição à bolsa 
depois de haver forte valorização e face as incertezas no curto prazo. 

Uma valorização do real não irá, necessariamente, andar 
colada com um avanço do Ibovespa. Muitos papéis de empresas 
ligadas à economia doméstica não compõem o índice ou têm 
participação pequena. Afinal, são apenas 330 companhias abertas, 
mas as oito maiores delas representam cerca de 40% do valor de 
mercado total. 
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Os novos CPFs cadastrados de pessoas até 45 anos na B3 
dobraram ou mais de dezembro de 2019 a dezembro de 2020. As 
faixas etárias superiores a 46 anos de idade aumentaram bem 
menos, confirmando o Modelo de Ciclos de Vida Financeira. Quem 
tem mais a perder se arrisca menos.  

Em todas as faixas etárias, as variações em quantidades de 
contas no ano foram superiores às variações dos valores. Sinalizam 
perdas para todos! 

!  

A tabela abaixo confirma, enquanto as participações em 
números de contas caem à medida que se elevam as faixas de idade, 
as dos valores se elevam, tanto no fim de 2019 quanto no fim de 
2020. Os saldos médios per capita dos investidores de todas as 
faixas etárias caíram. 

!  

Se o investidor não é um especialista ou não tem tempo 
disponível para estudar os temas com afinco, é melhor transferir 
responsabilidade para um gestor de investimentos ajudar. Todos os 
investidores devem ser educados no tema da especulação no 
mercado de ações, ou seja, buscarem mais informações. Educação 

Perfil dos Investidores em 30/12/2019 comparado com 30/12/2020
Contas Valor Contas Valor Contas Valor

dez/19 R$ bilhões dez/20 R$ bilhões var. % var. %

Até 15 anos 6.617 2,00 14.720 0,60 122% -70%
De 16 a 25 anos 178.042 2,72 430.966 5,39 142% 98%
De 26 a 35 anos 527.629 20,91 1.085.836 39,01 106% 87%
De 36 a 45 anos 431.392 48,47 847.807 78,75 97% 62%
De 46 a 55 anos 222.926 61,05 389.927 82,50 75% 35%
De 56 a 65 anos 170.000 75,57 265.024 93,18 56% 23%

Maior de 66 anos 142.148 131,36 195.038 153,20 37% 17%
TOTAL 1.678.754 342,09 3.229.318 452,62 92% 32%

Fonte: B3 - Perfil de Investidores (elaboração Fernando Nogueira da Costa)

Perfil PF por 
Faixa Etária

Perfil dos Investidores em 30/12/2019 comparado com 30/12/2020
Contas Valor Saldo Contas Valor Saldo Per 

capita 

dez/19 R$ bilhões Per capita dez/20 R$ bilhões Per capita var. %

Até 15 anos 0,4% 0,6% 301.654,66R$  0,5% 0,1% 40.741,43R$     -86%
De 16 a 25 anos 10,6% 0,8% 15.300,96R$     13,3% 1,2% 12.511,28R$     -18%
De 26 a 35 anos 31,4% 6,1% 39.634,46R$     33,6% 8,6% 35.923,78R$     -9%
De 36 a 45 anos 25,7% 14,2% 112.363,02R$  26,3% 17,4% 92.887,71R$     -17%
De 46 a 55 anos 13,3% 17,8% 273.856,00R$  12,1% 18,2% 211.571,00R$  -23%
De 56 a 65 anos 10,1% 22,1% 444.553,68R$  8,2% 20,6% 351.580,44R$  -21%

Maior de 66 anos 8,5% 38,4% 924.133,60R$  6,0% 33,8% 785.477,80R$  -15%
TOTAL 100,0% 100,0% 203.777,65R$ 100,0% 100,0% 140.160,35R$ -31%

Fonte: B3 - Perfil de Investidores (elaboração Fernando Nogueira da Costa)

Perfil PF por Faixa Etária
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Financeira é fundamental, mas é preciso ter humildade de saber 
estarem negociando com instituições financeiras gestoras 
profissionais, inclusive estrangeiras. 

Na realidade, a economia de mercado de capitais não é para 
amadores, isto é, para pobres investidores brasileiros.  

Marcelo d’Agosto (Valor, 10/03/2021) dá exemplo dessa 
dificuldade de operar na instabilidade da economia brasileira. Nos 
últimos 12 meses, a cotação do dólar subiu 22% em relação ao real, 
o preço do bitcoin quadruplicou em pouco mais de seis meses e a 
prata valorizou 16% em apenas três meses. 

Olhando retrospectivamente, o infeliz acha sua carteira de 
investimentos diversificada deveria ter incluído esses três ativos. 
Teria compensado a queda de 31% em 12 meses das ações de 
incorporadoras do setor imobiliário, a desvalorização de 13% do ouro 
em seis meses e as perdas 1,29% no intervalo de três meses dos 
títulos prefixados do Tesouro com prazo de vencimento em cinco 
anos. 

Entretanto, essa forma de enxergar o desempenho dos ativos 
financeiros pelo retrovisor (ex-post) gera muita ansiedade para o 
investidor. Engana-se quem pensa ganhar dinheiro no mercado como 
apenas uma questão de agir, reativamente, no momento certo [time 
market], para aproveitar as oportunidades. Elas inevitavelmente 
apareceriam. 

O excesso de diversificação sem uma estratégia de 
investimento claramente estabelecida para o longo prazo pode causar 
prejuízos. O perigo é acabar vendendo os ativos da moda em 
momentos ruins. 

Por exemplo, entre março de 2009 e julho de 2011, o dólar 
registrou queda de 35% em relação ao real. As perdas só foram 
recuperadas 30 meses depois, em janeiro de 2014. 

Quem investiu na prata em agosto de 2016 amargou 44 meses 
de queda acumulada de 33% até março de 2020. E o bitcoin chegou 
a cair 70% entre março de 2018 e janeiro de 2019. 

Essas oscilações justificam a mensagem padrão nos materiais 
de venda de fundos de investimento informando: o desempenho 
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passado não é garantia de rentabilidade futura. Portanto, investir em 
um ativo apenas porque a valorização foi expressiva em um período 
recente não é uma boa estratégia. 

A análise técnica ou grafista considera a existência de uma 
certa inércia no preço dos ativos. Isso ocorre porque um ativo 
considerado “quente” atrai novos compradores, o que realimenta a 
alta dos preços. 

O grafista age como os físicos em busca de uma lógica racional, 
ou seja, um “padrão” entre milhares de números dessincronizados, 
para aplicação. Idealmente, tenta antever em quais cenários as 
apostas podem contribuir para evitar prejuízos ou aumentar os 
ganhos. 

Para estabelecer uma estratégia consistente, em longo prazo, é 
possível adotar outras abordagens. Uma delas é fazer uma análise 
fundamentalista “de cima para baixo”. O objetivo é tentar estabelecer 
relações entre o desempenho macroeconômico e os respectivos 
efeitos nos ativos financeiros. 

O fundamentalista age como os economistas em busca de um 
reducionismo: correlaciona grandes agregados com pequenos 
valores. 

No momento atual, por exemplo, uma análise desse tipo 
poderia envolver a constatação de a taxa de juros das principais 
economias do mundo estarem em patamar extremamente baixo e os 
governos parecem continuar comprometidos com uma série de 
estímulos fiscais. A tendência, então, é ocorrer valorização dos ativos 
alternativos. 

Para o mercado brasileiro, a avaliação comum é ideológica: o 
excesso de endividamento, a polarização política e a disputa entre os 
poderes tende a provocar uma saída mais acentuada de capitais do 
país. Esse ambiente justificaria a desvalorização do real. 

Outra forma de montar uma estratégia de investimento é 
analisar os pontos positivos e negativos de cada ativo específico, ou 
seja, fazer análise microeconômica. A partir de análise de balanços 
contábeis e notícias sobre companhias abertas (SA), então, escolher 
a composição ideal da carteira. 
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Essa forma de diversificar as aplicações é muito usada pelos 
gestores de fundos de ações. O mais relevante para esses 
profissionais é descobrir companhias com boas perspectivas de 
lucratividade, tendo em vista poderem aproveitar melhor os ciclos de 
negócios. 

Existe, também, a possibilidade de usar métodos quantitativos. 
Isso é feito a partir da análise do desempenho histórico do preço de 
uma série de ativos para calcular as correlações da rentabilidade e 
estimar maneiras mais eficientes para a combinação entre eles. 

A premissa dessa abordagem é cada investimento ter um 
determinado risco e uma certa expectativa de retorno. A meta é 
encontrar combinações de modo a produzir a maior rentabilidade 
possível para cada patamar de risco. 

Todas essas maneiras de diversificar a carteira podem produzir 
bons resultados, mas não são a prova de falhas. Isso porque as 
coisas podem mudar rapidamente. Portanto, é importante reavaliar a 
estratégia de investimento frequentemente. 

Em momentos instáveis como o que estamos vivendo, com 
forte oscilação de preços dos ativos, existe um excesso de ofertas de 
aplicações financeiras em IPOs: Oferta Iniciais de Ações. Muitas 
perspectivas futuras são difíceis de entender. 

O mais importante é “o brasileiro” ter um plano de 
investimento claro, formado a partir de Educação Financeira. Isso é 
para evitar ser alvo fácil do marketing de venda de produtos 
financeiros sem contribuírem para a efetiva diversificação de risco em 
suas aplicações. 

Uma questão-chave é o nível de escolaridade média de 9,5 
anos na população brasileira. Quem tem renda abaixo da mediana 
(próxima de um salário mínimo de R$ 1.100) está abaixo desse 
tempo escolar. Apenas quem está entre os 10% mais ricos, ou seja, 
com renda acima de R$ 5.000, tem Ensino Superior, atingindo 16 
anos ou mais de vida escolar se fizer pós-graduações. Quem ganha o 
rendimento médio do trabalho (R$ 2.300), tem os onze anos até o 
Ensino Médio Completo. 
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Daí o conhecimento de Finanças Comportamentais é uma 
fundamental para o investidor típico brasileiro de renda fixa. Não 
parece ser para selecionar carteira de ativos com renda variável. 

Talvez, inicialmente, a Neurofinanças pelo lado dos ativos deva 
ficar na espera e o Neuromarketing pelo lado dos passivos, isto é, 
dívidas para consumo, deva ser o conhecimento privilegiado. Aqui, o 
autocontrole no consumismo, para fazer poupança, parece ser o mais 
ajuizado ou prudente para ir acumulando riqueza financeira aos 
poucos de maneira a aproveitar as fases de elevação dos juros 
compostos para acumulação nominal mais rápida. 

11.2. AUMENTO DE PASSIVOS OU DÍVIDAS PESSOAIS 

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor 
(PEIC), realizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) 
orienta os empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Eles 
utilizam o crédito como ferramenta estratégica. 

Essa pesquisa amostral permite o acompanhamento do perfil 
de endividamento do consumidor com informações sobre o nível de 
comprometimento da renda do consumidor com dívidas, contas e 
dívidas em atraso. Além disso, fornece sua percepção em relação à 
capacidade de pagamento. 

!  
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A PEIC-CNC, como se pode observar na tabela acima, 
apresenta uma séria distorção no cálculo das famílias endividadas e 
também na estimativa do tipo de dívida. Se 2/3 das famílias estavam 
endividadas em dezembro de 2020, e em número absoluto eram 
quase 11 milhões de famílias, por essa pesquisa o total delas é 
estimado em 16,5 milhões.  

Este número não é amostral, no entanto, é muito inferior ao 
número de domicílios pesquisados pelo IBGE no Brasil. Há cerca de 
72 milhões famílias em uma população de 212 milhões pessoas. 

O percentual de famílias de renda até 10 salários mínimos na 
amostra da PEIC-CNC com dívidas alcançou 67,7% em dezembro de 
2020. Chama a atenção – e será objeto de discussão mais adiante – 
o tipo de dívida delas em ordem decrescente: cartão de crédito 80%, 
carnê de loja 18%, prestação de carro 11%, financiamento de casa 
9%, crédito pessoal 9%, crédito consignado 5%, cheque especial 5%, 
cheque pré-datado 1%. Por uma família poder ter mais de um tipo de 
dívida, a soma desses percentuais alcança 138%. 

Os números de cartões de débito (132 milhões) e de crédito 
(123 milhões) ativos, em 2019, face a 149 milhões de “bancarizados” 
naquele ano pré-pandemia, ilustram esse ser um produto bancário 
de endividamento dos mais utilizados pelas Pessoas Físicas.  

!  

O modelo brasileiro de cartões de crédito constitui um imenso 
risco para a parcela da população sem Educação Financeira para ter 
autocontrole em seu uso. 

Primeiro, por causa da ilusão causada pela expressão “sem 
juros”. O crédito rotativo regular (pagamento mínimo na “data de 

Quantidade de Cartões de Débito Quantidade de Cartões de Crédito
Ano Ativos % Ativação Variações Ativos % Ativação Variações 

2010 78.115.324   34,3% 83.017.765    50,4%
2011 84.946.178   33,4% 6.830.854   78.401.583    50,9% (4.616.182)  
2012 83.249.018   28,4% (1.697.160)  77.644.282    50,7% (757.301)     
2013 90.300.553   29,9% 7.051.535   81.715.774    50,8% 4.071.492   
2014 100.660.056 32,1% 10.359.503 83.105.119    51,9% 1.389.345   
2015 96.630.430   30,4% (4.029.626)  85.143.541    52,2% 2.038.422   
2016 101.283.604 31,8% 4.653.174   83.529.510    56,1% (1.614.031)  
2017 108.111.242 33,3% 6.827.638   82.521.555    54,2% (1.007.955)  
2018 115.995.568 35,0% 7.884.326   103.453.715  54,0% 20.932.160 
2019 132.335.974 37,9% 16.340.406 122.841.736  55,5% 19.388.021 

Fonte: Banco Central do Brasil /  Emissores (elaboração Fernando Nogueira da Costa)
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aniversário” apresentado na fatura do cartão de crédito) tinha juros 
de 301,9% aa e o não regular (nenhum pagamento) 347,7% aa em 
dezembro de 2020. Isto porque a inadimplência do cartão de crédito 
no rotativo tinha atingido 40,5% em julho e caído para 33,2% em 
dezembro de 2020.  

O parcelado com juros cobrava 149,6% aa e tinha 
inadimplência de 5,5%. O pagamento à vista com cartão, 
supostamente aproveitando “até 40 dias de graça”, representava 
79% do valor total dos cartões de crédito. Os adimplentes pagavam 
pelos inadimplentes — e todos os consumidores pagavam um custo 
de vida mais elevado! 

Para evitar o risco de inadimplência, em consequência dessa 
“jabuticaba brasileira”, seria necessária uma obrigação e uma 
vedação legislativa. Primeiro, obrigar a diferenciação entre o preço 
PIX à vista e qualquer outro preço a prazo no cartão. Segundo, 
proibir o parcelado sem juros. 

O preço à vista no PIX deveria ter o desconto das taxas pagas 
aos vários elos da cadeia: a bandeira, o emissor, o adquirente, a 
maquininha, etc. 

Preço a prazo com juros (bem inferiores) deveria ser garantido 
por consignação, isto é, o desconto em folha de pagamentos. Isto 
teria um efeito colateral de incentivo à reinvindicação para a 
formalização do mercado de trabalho. 

Restringiria, evidentemente, as credenciadoras e seu mercado 
de adquirência. Elas fazem uma barganha eticamente condenável ao 
propiciar antecipações das receitas futuras do comércio (capital de 
giro) em troca de os lojistas forçarem o consumidor “perder as 
contas dos pagamentos a prazo” e entrar no crédito rotativo 
caríssimo. 

Resultaria na diminuição do custo de vida, ou seja, o 
“desinflacionamento” dos preços à vista no Brasil. Aqui, nessa “terra 
da jabuticaba” com esse modelo de cartões único no mundo, paga-se 
à vista o mesmo pago a prazo, ou seja, todos os consumidores 
pagam todos os custos da venda a prazo embutidos no preço à vista! 
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Como a importante questão merece um debate plural, resumo 
em seguida o raciocínio neoliberal equivocado em defesa do modelob 
brasileiro de cartões de crédito. A posição desenvolvimentista pouco 
aparece na imprensa brasileira. 

Os neoliberais censuram aparecer na imprensa algum artigo 
criticando o denominado “pagamento parcelado sem juros”. O 
populismo de direita manipula a opinião pública ao atribuir isso às 
pressões dos grandes bancos sobre o Banco Central ou a algum 
Projeto de Lei no Congresso para acabar com este instrumento muito 
utilizado pelos consumidores detentores de cartão de crédito. 

Este tipo de pagamento envolve dividir o valor do bem em “n” 
partes iguais e distribuí-lo ao longo de alguns meses. Por exemplo, 
um valor de um mil reais pode ser pago no cartão de crédito em dez 
parcelas iguais de cem reais. 

Em geral, as críticas desenvolvimentistas a esta forma de 
pagamento caminham em duas direções. 

A primeira delas envolveria uma suposta ineficiência 
introduzida no setor. Quem oferta o crédito não seria o mesmo 
agente econômico a precificar o risco de inadimplência do 
consumidor.  

Nesta lógica, o lojista não se preocuparia em avaliar o risco da 
inadimplência de seus clientes nessas operações. Isto porque quem 
arcaria com o prejuízo seria o banco emissor (Bradesco, Itaú, etc.) 
do cartão. 

Assim, as instituições emissoras de cartões não se 
remunerariam de forma adequada pelo risco incorrido em transações 
parceladas. Elas acabariam, inclusive, calibrando para cima os juros 
do crédito rotativo do cartão de crédito para compensar esta “falha 
de mercado”. 

A segunda crítica diz respeito à falta de transparência para o 
consumidor sobre os juros praticados nessas operações. 

Quem define o limite de crédito para o consumidor é o banco 
emissor, e não o lojista. Estabelecido este teto, se o consumidor 
chegar ao seu limite em uma compra de uma única parcela ou em 
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várias parcelas, o efeito de uma eventual inadimplência será o 
mesmo para o banco.  

Neste sentido, cabe à própria instituição financeira se 
preocupar em fazer a avaliação adequada de seus clientes. Tem de 
impor o limite mais conveniente para ele. 

Porém, a realidade é bem diferente dessa pressuposta livre-
competição. Suponhamos a avaliação de risco ter registrado, no 
banco de dados, 2% dos clientes desta carteira não costuma pagar 
sua dívida após 60 dias de atraso.  

Então, como se espera a cada 100 clientes tomadores de 
crédito, 2 ficarem inadimplentes, a perda com essa inadimplência 
será acrescido ao preço do produto para os demais 98 clientes. Eles 
terão de devolver o total de “recursos de terceiros” alocados para o 
produto. 

A avaliação de risco tem peso fundamental, pois “os justos 
pagam pelos pecadores”. É espécie de “aval solidário”, sem os 
clientes terem consciência disso. 

Se os bancos não recebem os juros clássicos do consumidor 
sobre transações “parceladas sem juros”, essas instituições se 
remuneram por meio das anuidades pagas por seus clientes. Mais 
importante é remuneração devida pela denominada tarifa de 
intercâmbio, descontada da tarifa cobrada ao lojista.  

A tarifa de intercâmbio vigente para pagamentos com cartões 
de crédito é maior se comparada com a de operações com cartão de 
débito. Esta diferença se amplia no caso de compras parceladas.  

Isso ocorre não só para viabilizar os benefícios adicionais, 
recompensas dadas aos portadores, mas também para dar a garantia 
de pagamento aos lojistas, inclusive para eventuais inadimplências. 

Dados publicados pelo Banco Central mostram as receitas com 
intercâmbio superarem substancialmente os custos envolvidos na 
operação com cartão de crédito. Em 2019, a receita com intercâmbio 
adicional em operações de crédito foi de R$ 17,5 bilhões. Esses 
valores se somam a R$ 13,7 bilhões arrecadados com anuidades.  
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Vão muito mais além dos suficientes para compensar os custos 
de emissão, os gastos com recompensas, o requerimento regulatório 
de capital e mesmo os riscos de inadimplência. Estão precificados 
também nas receitas obtidas com o crédito rotativo. 

Qual a razão para as altas taxas de juros do rotativo, verificado 
no mercado de crédito? A lógica econômica neoliberal indicaria: se 
houvesse competição, os preços tenderiam a convergir para o custo 
da prestação de serviço.  

Em mercado no qual algumas empresas detêm poder de 
controle do mercado, como no segmento bancário de emissão de 
cartões, o determinante do resultado, segundo a ideologia ilusória, 
seria o comportamento do consumidor pelo lado da demanda! É um 
espanto! 

Neste sentido, o Voto 81/2019-CMN, de 27 de novembro de 
2019, mostra: os clientes “enforcados” (já endividados), ao 
acessarem modalidades como cheque especial e rotativo do cartão, 
reagem muito pouco a variações de juros cobrados. Essa 
denominada baixa elasticidade do consumidor (disposição a reagir) 
dá amplo poder de definição de preços para os emissores, sendo 
responsável pelas elevadíssimas taxas cobradas.  

A lógica mental dos neoliberais é simples assim: a “culpa” em 
última análise é dos consumidores por não exercerem sua 
“soberania”! 

Para eles, esta dinâmica só poderá ser amenizada com 
estímulo à competição. O movimento das autoridades reguladoras 
pró-concorrência geraria resultados positivos com expansão no 
número de instituições emissoras de cartões de crédito.  

Enquanto isso não se consolida, o “parcelado sem juros” 
continua a ser uma alternativa para lojistas, com impactos positivos 
a consumidores, segundo essa opinião mistificadora. Isto porque, 
olhando sob a ótica do consumidor, ele pode recorrer aos bancos 
para obter crédito, usar o rotativo do cartão de crédito, o parcelado 
sem juros e até mesmo procurar barganhar algum “desconto”, caso 
pague à vista.  
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Essa análise de diversidade de opções escamoteia qualquer 
parcelamento embutir algum custo adicional (juros) associado ao 
crédito obtido. Apela para dizer todas as opções estarem na mesa 
para o consumidor decidir. Basta o infeliz saber usar a melhor! 

Sob o ponto de vista do comércio, a alegação é este ser um 
segmento muito competitivo em vários nichos de mercado. Portanto, 
repassar custos, inclusive financeiros, na venda a prazo para o 
consumidor, poderia ser um contrassenso, principalmente se 
compararmos com o poder de mercado dos bancos. 

Para conseguir parcelar suas vendas, este mesmo comerciante 
tem de obter capital de giro por meio de alguma linha de 
financiamento oferecida pelos bancos. Neste sentido, dois aspectos 
são relevantes. 

O primeiro é as linhas de crédito para empresas, como o capital 
de giro e a antecipação de recebíveis, tenderem a ser, na média, 
mais baratas face às oferecidas para os consumidores. Assim, sendo 
o “core business” do lojista a venda do produto, ele estará 
negociando implicitamente em nome do consumidor para obter um 
custo menor de financiamento da compra parcelada. 

O segundo aspecto é pressuposto mais (competição) sempre 
ser melhor em vez de menos. Assim, o “parcelamento sem juros”, 
mesmo embutindo algum custo adicional, quando comparado à 
venda à vista, acaba se tornando uma alternativa a mais para o 
consumidor. Ora, ora... 

Mesmo o argumento da falta de transparência sobre os juros 
praticados na modalidade de crédito rotativo não seria razão 
suficiente para propor o seu fim. Assimetria de informação se corrige 
com mais informação e Educação Financeira. No entanto, esta seria 
uma missão atribuída pelos neoliberais ao Banco Central! 

Na visão neoliberal, a proibição de “cartões de crédito sem 
juros” seria ainda menos justificável, com base no argumento deste 
instrumento ter se tornado uma fonte de concorrência para o já 
concentrado setor bancário. 

Em última instância, ao contrário do dito por críticos do modelo 
brasileiro de cartões de crédito, o popular parcelado sem juros é, na 
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visão neoliberal, uma resposta do mercado às ineficiências de 
alocação no sistema financeiro nacional. Essa ideologia justifica 
assim os elevadíssimos juros em operações de crédito para consumo. 

“A popularidade deste instrumento junto a comerciantes e 
consumidores é a prova de ele ser eficiente ao permitir o 
financiamento ao consumidor ter um custo menor face ao obtido 
diretamente no sistema financeiro”, afirmou Cleveland Prates (UOL, 
04/03/21).  

Este último parágrafo é lapidar do populismo de direita: finge 
falar “em nome do povo” quando defende posição contrária a ele! 
Eleva seu custo-de-vida! 

É mentira o custo do crédito rotativo ser menor face ao obtido 
diretamente em crédito pessoal no sistema financeiro. Confira seu 
custo na tabela abaixo. 

O Índice do Custo de Crédito (ICC) do crédito consignado é 
20,9% aa por causa da garantia do desconto das parcelas devidas na 
folha de pagamento. O da aquisição de veículo é 19,9% aa pela 
alienação fiduciária, isto é, a propriedade do bem só ser registrada 
pelo devedor quando ele pagar toda sua dívida. 

Na realidade, a elevada inadimplência do crédito rotativo entre 
33% a 40% justifica o repasse desse risco de perda com 
inadimplentes para os adimplentes. Entre 2/3 e 60% pagam os juros 
elevadíssimos, mas os devedores do crédito rotativo nos cartões de 
crédito representam 13% do valor total da modalidade, sendo 7% os 
devedores do parcelado com juros e 80% serem os usuários de 
pagamento “à vista” (sic) de todo o valor na “data de aniversário” da 
fatura. 
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O crédito consignado representa 36% e cartões de crédito 23% 
do crédito com recursos livres. Estes são 55% do total de crédito às 
Pessoas Físicas. O maior percentual desse saldo total é 32% do 
financiamento imobiliário, originado com recursos direcionados e 
juros “subsidiados”, isto é, abaixo das taxas de juros referente aos 
recursos livres. 

Este é o “crédito bom”. A aquisição da própria moradia alivia, 
diretamente, os orçamentos domésticos em cerca de 1/3 – e garante 
um teto em tempo de desemprego. Com essa “sobra” do orçamento, 
o investidor consciente pode aumentar suas aplicações financeiras 
para manter seu padrão de vida durante a aposentadoria. 
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