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Aos meus pais, 

com todo o carinho. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
É de costume na análise de decisão 

descrever os resultados das decisões em termos de 
riqueza total (...). Essa representação parece 
psicologicamente irrealista: as pessoas não pensam 
nos resultados relativamente pequenos em termos 
de estado de riqueza, mas antes em termos de 
ganhos, perdas e resultados neutros (tal qual a 
manutenção do status quo). Se os efetivos 
portadores de valores subjetivos forem mudanças 
de riqueza e não estados de riqueza finais, como 
propomos, a análise psicofísica de resultados deve 
ser aplicada antes a ganhos e perdas do que a 
recursos totais (KAHNEMAN, 2011, pp. 541-542). 



RESUMO 
 

 Finanças comportamentais é um setor de finanças que estuda a 

influência da psicologia humana em suas decisões para investir em algo. Esse 

estudo mostra que o ato de investir em algo é influenciado pelos desvios 

humanos. Tversky, que nunca estudou economia, e sim psicologia, criou a 

teoria da Perspectiva, e ajudou a entender melhor como funciona a mente 

humana no momento de decidir entre diferentes investimentos. Este artigo visa 

compreender o que sentimos em relação às escolhas financeiras e por que 

escolhemos o que escolhemos. A partir de pesquisa bibliográfica será possível 

compreender as sensações que ocorre nos seres humanos ao tomar decisões 

em relações à área financeira, mencionando estudos sobre: Economia 

comportamental e os vieses cognitivos. Será possível entender também que 

finanças não são apenas planilhas e sim comportamentos.  
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ABSTRACT 
 
 

 Behavioral finance is a finance industry that studies the influence of 

human psychology on its decisions to invest in something. This study shows 

that the act of investing in something is influenced by human deviations. 

Tversky, who never studied economics, created the Prospect theory, and 

helped to better understand how the human mind works when deciding between 

different investments. This article aims to understand what we feel about 

financial choices and why we choose what we choose. From bibliographic 

research it will be possible to understand the sensations that occur in human 

beings when making decisions in relation to the financial area, mentioning 

studies on: Behavioral economics and cognitive biases. It will also be possible 

to understand that finances are not just spreadsheets but behaviors. 

 
 
 

 
KEY WORDS: Behavioral finance; psychology; Tversky; behavioral economics; 

Prospect theory. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Atualmente a área de finanças está passando por um momento de 

transição de paradigmas, de uma visão neoclássica para uma visão embasada 

em aspectos comportamentais. Finanças comportamentais  é um termo que 

hoje já é amplificado para a economia. A partir desse estudo surgiu o termo: 

Economia comportamental. Esta área de estudos tem impactado a maneira de 

compreender o comportamento dos indivíduos diante de decisões financeiras 

(PRATES. W. 2016) 

 A teoria econômica que predominou durante muito tempo, chama-se 

economia neoclássica. Com o tempo surgiram críticas a algumas premissas 

impostas por esta abordagem, como por exemplo: A premissa de racionalidade 

dos agentes econômicos, bem como questionamentos sobre a ideia de que os 

agentes sempre buscam maximizar o retorno e reduzir o risco (PRATES. W. 

2016). 

 De acordo com Shefrin (2010), o primeiro artigo formalmente publicado 

no campo de finanças comportamentais foi o de Slovic (1972). No entanto, 

apenas após a década de 80 foi que os teóricos da área financeira ao redor do 

mundo começaram a adotar mais os fatores comportamentais em suas 

pesquisas. 

 Segundo Slovic (1972), nenhuma outra área de estudo há tanta 

informação, em diversas fontes e que podem gerar influências sobre as 

decisões. Além do mais, até a década de 1970, era dada pouca atenção aos 

problemas de interpretação por causa da quantidade enorme de informação 

que tinha. Este mesmo autor argumenta que fatores psicológicos afetam o 

processo decisório, principalmente pela inviabilidade de processar tanta 

informação disponível (SHEFRIN, 2010). 

 Alguns questionamentos foram levantados a respeito da teoria 

econômica predominante (a Teoria da Utilidade Esperada – TUE), com uma 

ênfase para os pesquisadores Daniel Kahneman e Amos Tversky. Na época, 

esta teoria refletia seus princípios na área de finanças, principalmente no que 

diz respeito ao comportamento dos indivíduos que costumam investir. De 

acordo com esta teoria, os investidores agem conforme o conceito de homo 

economicus: o tomador de decisões conhece todas as decisões e resultados 
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possíveis na decisão a ser tomada, percebe diferenças sutis existentes entre 

as opções e age de forma totalmente racional com relação à escolha das 

opções disponíveis (PRATES. W. 2016) 

 Kahneman e Tversky (1979) desenvolveram a chamada teoria da 

perspectiva, alternativa à TUE. Estes pesquisadores afirmam que nem todos os 

investidores são racionais e avessos ao risco em todas suas decisões, como 

afirma à TUE (PRATES. W. 2016) 

 Finanças comportamentais é o campo que estuda a influência da 

psicologia no comportamento daqueles que praticam as finanças e o 

consequente efeito deste comportamento nos mercados (FAMA, 1970). 

 Este tema é desafiador para os pesquisadores, pois, o objetivo é provar 

que tais anomalias de comportamento são realmente previsíveis e podem 

modificar o mercado de forma definida. Vários padrões de comportamento 

foram identificados por diferentes pesquisadores sem que se conseguisse a 

formulação de um modelo que englobe todos eles, os modelos surgidos até o 

momento se limitam a explicar um defeito em particular e falham na tentativa 

de explicar outras, permitindo que os opositores deste tema tenha o que 

argumentar. (FAMA, 1970). 

 Neste artigo será possível compreender o que sentimos em relação às 

escolhas financeiras e por que escolhemos o que escolhemos. A partir de 

pesquisa bibliográfica será possível entender as sensações que ocorrem nos 

seres humanos ao tomar decisões em relações à área financeira, mencionando 

estudos sobre: Economia comportamental e os vieses cognitivos. Será possível 

compreender também que finanças não são apenas planilhas e sim 

comportamentos.  

 

2.RAZÃO, EMOÇÃO E A RELAÇÃO ENTRE COMPORTAMENTO E 

FINANÇAS 

 
 O cérebro é o responsável por decidir o que será feito ao ser despertado 

por alguma emoção. Por isso, é importante cuidar bem das finanças pessoais e 

saber administrar o dinheiro de forma racional. É necessário que se gaste 

menos do que se ganha durante o mês. Guardar dinheiro, também faz parte de 

uma boa administração, como uma forma racional para se atingir os objetivos. 
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Se a emoção for maior do que a razão em relação às finanças, eis que surge 

um grande problema (BARROS, C. A.S. 2010). 

 Os investidores tem uma forma subjetiva de interpretar as informações 

relevantes divulgadas no mercado, o que pode ser explicado condições 

divergentes e diferentes crenças, valores, qualidades, nível de conhecimento 

técnico e de importância que atribuem às informações quantitativas e 

qualitativas extraídas do objeto de avaliação (FONTENNELE, 2008). 

 A percepção sobre a necessidade de comprar alguma coisa ou de fazer 

um investimento é largamente influenciada pela forma como as alternativas são 

passadas, pela oferta e pelas condições do investimento e pela expectativa 

sobre o futuro. A avaliação também, muitas vezes, é determinada pela 

permanência no emprego, pela provável necessidade de reaver o dinheiro que 

está sendo investido, pelo atual estado civil e pela presença de dependentes e 

sua situação. Essas condições são diretamente afetadas pela emoção do 

consumidor. Ou seja, todo o processo de escolha não é inteiramente racional e 

sofre influência de diversos vieses, previsíveis e imprevisíveis (GADE, 1998). 

 Sendo assim, o que determina o comportamento financeiro do investidor, 

a Razão ou emoção? Baseado nessa pergunta discorre os seguintes tópicos: 

 

2.1 RAZÃO 

 

 Compreender a ciência das finanças significa entender como as pessoas 

tomam suas decisões. É necessário compreender como o ser humano enxerga 

o mundo, como ele deseja as coisas, como ele lida com as questões em que 

existem riscos e incertezas. O mercado financeiro, ainda hoje, é analisado e os 

investimentos são decididos com base no ser humano que vive num mundo 

entre o ideal e o real. No mundo ideal é como se tudo fosse perfeito, puro, 

compreensivo, e possível de ser entendido somente pela razão. Já o mundo 

real, é dito como imperfeito, impensável, incompreensível, cheio de emoções 

(BARROS, C. A.S. 2010). 

 Os modelos de tomada de decisão em sua maioria, mais precisamente 

na área de finanças, ainda não refletem a existência do inconsciente e a 

inevitabilidade da sua influência em nossas ações. Por esse motivo, é possível 

identificar comportamentos estranhos e os casos de erros nas previsões dos 
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modelos que se multiplicam. Esses erros, na maioria das vezes, significam 

perda de dinheiro que foi investido. E isto pode representar o fracasso de um 

plano de aposentaria que foi criado com muita força de vontade (BARROS, C. 

A.S. 2010). 

 Na tomada de decisão é inegável que o ser humano use mais a emoção 

do que a razão. O cérebro decide o que será feito baseado na emoção que foi 

despertada. A decisão aparece na consciência e transmite a sensação de que 

está sendo tomada a decisão baseado na razão. E, com isso o ser humano age 

de acordo com a decisão tomada (BARBERIS, N. 2001). 

  A razão é escrava da emoção e existe para racionalizar a experiência 

emocional. Um exemplo disso é quando uma pessoa decide ir ao 

supermercado com fome, ela compra mais coisas do que se tivesse ido depois 

de se alimentar. Também quando alguém decide comer ou beber alguma coisa 

porque viu um comercial na televisão ou sentiu o cheiro. A razão, por sua vez, 

tenta orientar o ser humano a se esforçar para controlar as emoções, mas 

dificilmente consegue (BARBERIS, N. 2001). 

 A maioria das decisões são tomadas por incertezas, em situações de 

riscos. Onde entendemos por riscos, uma situação que na qual a pessoa que 

for tomar a decisão conhece apenas a probabilidade de ocorrência de evento 

sobre o qual está sendo decidido (BARBERIS, N. 2001).  

 Talvez por medo, curiosidade ou qualquer outra emoção, o 

desconhecido sempre despertou o interesse humano. A ideia de não saber o 

resultado de algum evento sempre moveu esforços em diferentes áreas do 

conhecimento humano. O resultado de todo esse fascínio sobre o 

desconhecido é o estudo sobre o risco. A história do risco não se desenvolveu 

sozinha ou com contribuição de apenas uma ciência, ela teve a colaboração de 

diversos ramos da ciência como matemática, estatística, psicologia, história e 

economia. Todos eles tentam explicar, de formas distintas, o processo de 

tomada de decisão frente à incerteza, como medir o risco ou prever o resultado 

da decisão (BARROS, C. A.S. 2010). 

 A palavra risco, segundo estudos etimológicos tem sua origem na 

palavra resecare que em latim significa cortar. E essa palavra era usada na 

navegação marítima, para denominar o perigo de alguma embarcação ser 

"cortada" por formações rochosas do fundo do mar. Hoje, a denotação mais 
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comum para a palavra risco é dada pela possibilidade de algo ruim acontecer. 

A definição moderna de risco é incerteza mensurada. Sendo assim, evento 

arriscado é aquele que tem alguma probabilidade associada de acontecer, 

diferente de evento incerto, cujas chances de acontecer são desconhecidas. 

Contudo, o conceito de risco é bem mais antigo do que esta definição (SILVA, 

R. F. M. 2009). 

 A tomada de decisão é regida pela utilidade. Quem está por tomar uma 

decisão associa uma utilidade a um resultado e suas decisões passam a 

buscar ao máximo da utilidade esperada ao invés do valor esperado.  

Com isso, Bernoulli afirmou que: 

 

 “a utilidade resultante de qualquer pequeno aumento da riqueza será 
inversamente proporcional à quantidade de bens anteriormente 
possuídos”. (Bernouli, p. 23-36, 1954). 

 

 O paradigma da utilização da razão ainda predomina o cenário sobre 

quais os modelos são construídos. A premissa de que as preferências do 

indivíduo são racionais e a compreensão e o uso da razão são o caminho para 

tomada de decisão.  

 

2.1 EMOÇÃO 

 

 O cérebro humano processa informações por meio de atalhos e filtros 

emocionais que permitem uma analise rápida para a tomada de decisão. 

Muitas das decisões são automáticas e inconscientes, podendo acarretar erros 

que gerem perdas significativas aos investidores (BARROS, C. A.S. 2010). 

 Quando é realizado um investimento, seja ele qual for, pode se 

desenvolver diferentes mecanismos de decisão. Existe um fator comum para 

todos os mecanismos de decisão, que é a influencia que esta sobre esse 

processo para que se tome a decisão para o investimento, sendo variáveis 

internas e externas. As variáveis internas são as motivações, as carências, os 

desejos, as necessidades, a aprendizagem, atitude, percepção e a 

personalidade. Porém as externas são as estruturas econômicas. Esta 

influência chega a ser mais complexa, pois é a tomada de decisão da compra 

(GADE, 1998). 
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 O termo afeto pode ser concebido como um termo amplo para definir um 

conjunto de processos mentais mais específicos que incluem emoções. As 

emoções é um estado mental de leitura que surge de avaliações cognitivas de 

eventos e pensamentos, é acompanhado por processos psicológicos. O uso 

das emoções pode ser um poderoso meio de persuasão (FONTENNELE, 

2008). 

 A emoção é um conjunto complexo de interações entre fatores 

subjetivos e objetivos, mediado por sistemas neurais e hormonais, que podem: 

dar origem a experiências afetivas, como ativação, prazer/desprazer, gerar 

processos cognitivos como efeitos perceptivos emocionalmente relevantes, 

avaliações ou processos de categorização, ativar ajustamentos fisiológicos às 

condições de ativação e levar ao comportamento que é frequentemente, mas 

nem sempre, expressivo, direcionado para os objetivos e adaptativos 

(FONTENNELE, 2008). 

 São através dos modos de persuasão que as emoções trabalham. O 

suscitar emoções persuade os espectadores. O anunciante/comunicador utiliza 

vários estímulos que despertam emoções. Esses estímulos podem ser 

personagens, imagens, músicas, sequências de eventos ou humor. De acordo 

com Scherer (1996) e Smith & Pope (1992), pode despertá-las de modo 

explícito, implícito ou associativo: 

 

“Modo implícito: as personagens são tão reais e o cenário tão 
interessante que capta a atenção dos espectadores e leva-os a entrar 
no papel das personagens. A emoção também baixa as suas defesas 
em relação à mensagem. Os espectadores criam uma empatia ou 
sentem-se com os personagens e acreditam na mensagem. A 
persuasão neste modo é implícita: ela pode não ter argumentos nem 
apelos diretos aos atributos. Modo explícito: o publicitário desperta 
emoções usando estímulos que levam a um ponto de vista. Ao 
contrário do modo implícito, ele faz explicitamente o apelo e pode 
suporta-lo com argumentos (argumentos > emoções > persuasão). 
No entanto, a persuasão ocorre primeiro através do despertar da 
emoção em vez da força do argumento. As emoções apelam à 
simpatia (sentir-se a favor ou contra os eventos ou atores) ao 
contrário do modo implícito que apela à empatia. Modo associativo: 
Desperta emoções com estímulos que são somente tangíveis ao 
produto.” (Scherer (1996) e Smith & Pope (1992), p. 35). 

 

 Quando a audiência está envolvida na decisão de compra, tem a 

motivação e a habilidade para processar a mensagem sobre aquela decisão. 

No modelo de probabilidade de elaboração é sugerido que os argumentos 



7 
 

devem ser usados quando a audiência está motivada para processá-los. O uso 

lógico dos argumentos e da evidência é comum serem eficientes. Por outro 

lado, a emoção pode ser também eficiente quando a audiência perde a 

motivação para processar a mensagem (FONTENNELE, 2008). 

 O humor de um individuo pode ser claramente individual ou baseado em 

algum conceito. O estado de humor que tem como base um contexto é 

estimulado pelo ambiente da publicidade e pode ser comum a todos os 

indivíduos no mesmo ambiente. Alguns estudiosos dizem que o humor positivo 

está associado a uma maior persuasão e atitudes positivas face à marca e à 

publicidade. Em contrapartida o humor negativo está associado a uma maior 

persuasão e atitudes face à marca. A harmonia entre emoções e os estados de 

humor podem também incrementar a persuasão. Deste modo, emoções 

positivas são mais efetivas em estados de humor positivos e vice-versa 

(BARROS, C. A.S. 2010). 

 A aprendizagem é essencial para que haja todo o processo para o 

investimento. O comportamento do investidor, grande parte é aprendido. É na 

aprendizagem que adquirimos os nossos valores, atitudes, crenças, gostos, 

atitudes, preferências e sentimentos. A cultura e a classe social, através de 

instituições como as escolas e as organizações religiosas, assim como a nossa 

família e amigos, proporcionam experiências de aprendizagem que influem de 

maneira considerável no estilo de vida que procuramos e nos produtos que 

investimos. (JACKS, N. & PIEDRAS, E. 2006). 

  

2.2 A RELAÇÃO ENTRE COMPORTAMENTO E FINANÇAS 

 

 Decisões financeiras fazem parte do cotidiano de toda família. Essas 

rotinas dizem respeito a um universo de possibilidades, emergindo decisões 

acerca de poupança, investimentos, o uso consciente do crédito bem como 

ferramentas que possibilitem um bom controle das finanças pessoais (JACKS, 

N. & PIEDRAS, E. 2006). 

 Com a modernização do sistema financeiro, tornou-se próximo à 

população produtos que antes eram de difícil acesso, como cartões de crédito, 

cheque especial, contas com acesso digital, entre outros produtos mais 

sofisticados. Essa facilidade traz a ideia de que fazer uso desses recursos e 
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controla-los é uma tarefa árdua, por isso uma decisão errada pode 

comprometer a vida financeira de uma pessoa e tornar algo comum em um 

pesadelo, provocando seu endividamento. (KOSTER, 2004). 

 A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – 

CNC, em sua pesquisa anual sobre Endividamento e Inadimplência do 

Consumidor (PEIC) constatou que em dezembro de 2017, 62,2% das famílias 

brasileiras possuíam algum tipo de endividamento, número 5,4% maior do que 

o mesmo período em 2016, sendo que desse total 9,7% declararam que não 

apresentam condições de pagar as dívidas que possuem (SILVA, R.F.M. 

2018). 

 Esses problemas, provocados pela má gestão das finanças pessoais, e 

que culminam no endividamento e na inadimplência, podem estar relacionados 

diretamente à falta de educação financeira das pessoas, sendo esta situação 

verificada em diversas pesquisas que de uma forma geral encontram que as 

pessoas possuem uma educação financeira e uma gestão das finanças 

pessoais precária e insatisfatória. (KOSTER, 2004). 

 O comportamento do ser humano está interligado ao comportamento 

financeiro que os indivíduos adotam. Mundy (2011), afirma que é necessário 

que sejam pontuados cinco princípios: 1. Honrar com as despesas, 2. Ter as 

finanças sob controle, 3. Planejar o futuro, 4. Fazer escolhas assertivas de 

produtos financeiros e 5. Manter as questões financeiras atualizadas. O 

conhecimento financeiro é algo típico do capital humano, se constitui ao longo 

da vida e se consolida com a aprendizagem adquirida de questões que afetam 

a capacidade de gerir receitas, despesas e poupança de forma eficiente.  

 As atitudes financeiras são baseadas em meio de valores e princípios, 

podendo ser econômico ou não, efetuadas por uma pessoa que toma uma 

decisão sobre o resultado de um determinado comportamento. As atitudes 

financeiras representam um envolvimento com emoção e a opinião, podendo 

ser este envolvimento instantâneo ou crescer em uma posição que influenciará 

o comportamento de alguém em longo prazo (BARBERIS, N. 2001). 

 Conhecimento financeiro é o entendimento do bom uso de recursos 

financeiros e boas práticas com o dinheiro, e colocar em prática esses 

conhecimentos, entendendo sua importância, caracterizam o comportamento e 

a atitude financeira. (KIRCH, 2015). 
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 O comportamento diante de suas finanças é bem importante, pois, a 

educação financeira orienta o indivíduo ao uso adequado do seu dinheiro, e  o 

comportamento e a atitude financeira direciona de forma correta para evitar 

padrões de consumo ou investimentos inadequados, logo, quanto antes às 

pessoas dominarem esses conceitos, maior a probabilidade de possuírem, ao 

longo prazo, sua situação financeira mais segura e um melhor padrão de vida. 

(KIRCH, 2015). 

  Sendo assim, os conceitos sobre comportamento e atitudes em relação 

às finanças, estão cada vez mais disseminados, e um mercado de crédito cada 

vez mais dinâmico e acessível, uma das dúvidas existentes é se os jovens, que 

são os que tomam decisões proeminentes, estão conseguindo assimilar essa 

nova realidade e qual seria um modelo ideal para verificar a relação existente 

entre comportamento e atitudes financeiras e variáveis sociais. (KIRCH, 2015). 

 No início da fase adulta a vida financeira começa a ficar mais complexa, 

muitas vezes iniciada por mesadas dadas pelos pais, vínculos empregatícios, 

como jovem aprendiz ou até mesmo participação em projetos onde tem bolsa 

auxílio por alguma instituição. O que traz impacto também é o ingresso em 

universidades para cursar nível superior, isso traz novas responsabilidades 

para este jovem além da expectativa de se preparar para uma profissão e uma 

vida independente dos pais num futuro próximo. (KIRCH, 2015). 

 Percebe-se que as pessoas mais disciplinadas na vida estudantil e no 

trabalho, e que são mais determinados para atingir seus objetivos na vida são 

as que demonstram maior conhecimento em relação às suas finanças e, 

consequentemente, um maior controle financeiro. 

 

3.CONCEITO: O QUE SÃO FINANÇAS COMPORTAMENTAIS E ECONOMIA 

COMPORTAMENTAL? 

 

3.1 FINANÇAS COMPORTAMENTAIS 

 

 O surgimento dos estudos das finanças comportamentais surgiu no final 

da década de 70. Após a publicação dos trabalhos de Kahneman e Tverski no 

ano de 1979, sobre o comportamento e o processo de tomada de decisão do 

ser humano em situações de risco. Visando entender as atitudes do investidor 
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no dia-a-dia, os autores apresentaram problemas diversos a diferentes grupos 

de pessoas, nos quais esses indivíduos eram levados a tomar decisões tendo 

como base o ganho ou a perda e o risco envolvido nessa decisão. A partir de 

então, surgiu um dos mais importantes conceitos das Finanças 

Comportamentais, a aversão à perda, segundo o qual as pessoas sentem 

muito mais a dor da perda que o prazer obtido com um ganho equivalente 

(FERREIRA, V. R. .M. 2008). 

 Na década de 80 o Modelo Moderno de Finanças para explicar o 

comportamento do mercado acarretou um pouco crescimento e um 

desenvolvimento das Finanças Comportamentais, fazendo com que, de certa 

forma, o meio acadêmico menosprezasse este estudo (REKENTHALER, 1988). 

 Chegando ao final da década de 80 e no início da década de 90, o 

Modelo Moderno de Finanças começou a mostrar alguns sinais de desgaste, 

com a constatação de problemas do mercado financeiro. Nesse contexto, o 

estudo das Finanças Comportamentais ganhou força, adquiriu adeptos e pôde 

consolidar alguns outros conceitos, como a autoconfiança excessiva, os 

exageros quanto ao otimismo e ao pessimismo e a sobre-reação às novidades 

do mercado. (REKENTHALER, 1988). 

 Atualmente, as Finanças Comportamentais são um dos ramos mais 

discutidos do estudo de Finanças. Ganhando força com a turbulência do 

mercado financeiro internacional, essa “discussão” é espelho do confronto 

entre o grupo dos defensores de um modelo econômico e financeiro forte, mas 

desgastado pelo tempo, e o grupo que já chegou a ser chamada de “Horda de 

Bárbaros”, por causa da revolução por eles proposta. As mudanças qualitativas 

no Modelo Moderno de Finanças propostas pelos defensores das Finanças 

Comportamentais são muitas e, de certa forma, substanciais, já que dizem 

respeito à peça mais importante do mercado financeiro que é o próprio 

investidor (FERREIRA, V. R. .M. 2008). 

 Como tentativa da representação da realidade é que existe o modelo. 

Essa realidade pode ser bastante complexa, e por isso, são feitas hipóteses e 

aproximações com o objetivo de tornar simples esse processo sem que 

prejudique a sua fidelidade ao mundo real. No Modelo Moderno das Finanças, 

umas das hipóteses é a ideia de que o homem é um ser racional, que é capaz 

de analisar todas as informações disponíveis na hora de tomar a decisão. 
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Porém, mesmo com bastante força, essa hipótese, contradiz os resultados de 

diversos estudos realizados por psicólogos de todo o mundo, que concluem 

que a racionalidade não é o centro ou a diretriz do pensamento humano 

(TALEB, N. N. 2009). 

 E é neste cenário que surgem as Finanças Comportamentais, como uma 

tentativa de aperfeiçoar o Modelo Moderno de Finanças pela incorporação ao 

modelo de estudos sobre o comportamento e a irracionalidade do homem 

(TALEB, N. N. 2009). 

 A normalidade do homem das finanças comportamentais implica em um 

homem que age de maneira irracional que tem suas decisões influenciadas por 

suas emoções e por alguns erros cognitivos, fazendo com que ele entenda um 

mesmo problema de diversas formas, dependendo da maneira como é 

analisado, ou seja, este homem não é totalmente racional, e sim, simplesmente 

um homem normal (TALEB, N. N. 2009). 

 Estudando sobre Finanças Comportamentais, entende-se a identificação 

de como as emoções e os erros cognitivos podem influenciar o processo de 

decisão dos investidores e como esses padrões de comportamento podem 

determinar possíveis mudanças no mercado financeiro (MOSCA, A. 2009). 

 Este tema é desafiador para os pesquisadores, pois, o objetivo é provar 

que tais anomalias de comportamento são realmente previsíveis e podem 

modificar o mercado de forma definida. Vários padrões de comportamento 

foram identificados por diferentes pesquisadores sem que se conseguisse a 

formulação de um modelo que englobe todos eles, os modelos surgidos até o 

momento se limitam a explicar um defeito em particular e falham na tentativa 

de explicar outras, permitindo que os opositores deste tema tenha o que 

argumentar. (FAMA, 1997). 

 

3.2 INFLUÊNCIAS COGNITIVAS 

 

 O Termo Cognição vem da raiz latina cognoscere, que significa 

“conhecer”. Cognição está relacionada ao conhecimento. É o acúmulo de 

informações que é adquirido através da aprendizagem e experiência 

(WALTER, S. A. 2010).  
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 A definição mais aceita de cognição é a habilidade para processar 

informações através da percepção (estímulos que são recebidos através dos 

diferentes sentidos), conhecimentos adquiridos através da experiência e das 

características subjetivas, que permite o ser humano integrar todas essas 

informações para avaliar e interpretar o mundo. Em outras palavras, a cognição 

é a habilidade que o indivíduo tem para assimilar e processar as informações 

que recebe de diferentes meios (percepção, experiência, crenças) para que 

sejam convertidas em conhecimento. A cognição inclui diferentes processos 

cognitivos, como a aprendizagem, atenção, memória, linguagem, raciocínio, 

tomada de decisões, etc., que fazem parte do desenvolvimento intelectual e 

experiências do ser humano (WALTER, S.A. 2010). 

 Entende-se por processos cognitivos os procedimentos que são usados 

para adicionar novos conhecimentos e tomar decisões baseadas nesses 

conhecimentos. As diferentes funções cognitivas desempenham um papel 

nesses processos: percepção, atenção, memória, raciocínio. Cada uma dessas 

funções cognitivas funcionam em conjunto para integrar os novos 

conhecimentos e criar uma interpretação do mundo (MOSCA, A. 2009). 

 A percepção cognitiva  permite ao ser humano, organizar e entender o 

mundo através de estímulos que são recebidos dos diferentes sentidos como a 

visão, a audição, o gosto, o cheiro e o tato. Quando o estímulo é recebido, 

o cérebro integra todas as informações, criando uma nova memória (WALTER, 

S.A. 2010). 

 O pensamento é fundamental para todos os processos cognitivos. Ele 

permite integrar todas as informações recebidas e as relações estabelecidas 

entre os acontecimentos e conhecimentos. Para isso, ele usa o raciocínio, a 

síntese e a resolução de problemas. Os processos cognitivos podem ocorrer de 

forma natural ou artificial, consciente ou inconsciente, mas na maioria das 

vezes são rápidos e também funcionam sempre sem que seja possível 

perceber (WALTER, S.A. 2010). 

 Geralmente, a maioria das decisões de investimento que envolve riscos 

e probabilidades pode ser atribuída aos resultados.  De acordo com Samuelson 

e Zeckhauser (1988), verifica-se que para uma grande gama de situações, as 

preferências dos indivíduos são incertas. 

https://www.cognifit.com/br/habilidades-cognitivas
https://www.cognifit.com/br/percepcao
https://www.cognifit.com/br/percepcao
https://www.cognifit.com/br/cerebro
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 Os vieses comportamentais podem ser divididos em duas categorias 

distintas: vieses cognitivos e vieses emocionais. Ambos, porém, decorrem de 

julgamentos irracionais feitos pelos indivíduos que se desviam constantemente 

da racionalidade. Os vieses cognitivos podem ser entendidos como vieses que 

se originam de um raciocínio falho enquanto que os vieses emocionais estão 

vinculados a impulsos e intuições, sendo, portanto, mais difíceis de serem 

corrigidos, já que não provém de cálculos como no primeiro caso (KAHNEMAN 

E RIEPE,1998). 

 Segundo os pesquisadores Pompian e Longo (2004), os vieses 

comportamentais sofrem influência da personalidade do indivíduo e do gênero, 

e isto é o principal motivo de vulnerabilidade do investidor fazendo com que ele 

repita os mesmos erros na tomada de decisão sobre investimento ao longo do 

tempo.  

 

3.3 INFLUÊNCIAS SOCIAIS 

 

 Entender o comportamento do investidor é entender como as pessoas 

pesquisam e investem em produtos, serviços e ações. É entender quais são os 

fatores que pesam na hora da tomada de decisão. É encontrar oportunidades 

para aumentar seus lucros. (KAHNEMAN E RIEPE,1998). 

 A decisão de investir em algo desconhecido, não é uma coisa rotineira, 

existe a influencia da atratividade do individuo pelo ativo. É comum os 

indivíduos investirem somente em ativos que conhecem sua história e 

acreditando ser familiar. As pessoas tendem confundir boas empresas com 

boas ações ou bons materiais, adquirindo somente ações e objetos de 

empresas cujo nome são familiar. Um fato que auxilia este acontecimento é a 

falta de tempo e as questões sociais corriqueiras do dia a dia (MOSCA, A. 

2009). 

 As pessoas vivem em conjunto na sociedade, onde dividem seus 

costumes e hábitos. As pessoas são influenciadas pelo convívio social 

constantemente. Deste modo, de forma geral, a influência maior é provocada 

pelo grupo de referência do indivíduo (MOSCA, A. 2009). 
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 O grupo de referência é formado pelos amigos e familiares, isto é, pelo 

grupo social que o indivíduo faz parte. Sendo assim, o indivíduo passa a ter o 

mesmo comportamento que este grupo de referência (LICHT, R. H. 2007). 

 Muitos autores já afirmaram que os indivíduos possuem memória de 

curto prazo, com isso, as pessoas são mais influenciadas em curto prazo. 

Essas pessoas ponderam mais os acontecimentos mais recentes, 

considerando os acontecimentos antigos irrelevantes (LICHT, R. H. 2007).  

 Desde o surgimento da internet, o processo de decisão de compra e de 

investimento deixou de ser linear. São inúmeros canais, fatores e variáveis que 

influenciam a jornada de um investimento. Além disso, o investidor consegue 

obter muitas informações relevantes, que vão influenciar diretamente na sua 

decisão (LICHT, R. H. 2007). 

 Os grupos informais também auxiliam nas influências na hora da tomada 

de decisão. Estes grupos constituídos por aqueles com maior afinidade, como 

família, amigos, vizinhos e colegas de trabalho, ou grupos formais, como 

sociedades religiosas, sindicatos e representações de categorias profissionais 

(LICHT, R. H. 2007). 

 A família, como exemplo, é o grupo de referência de maior influência. 

Podem ser os pais ou mesmo a esposa e os filhos do investidor. As pessoas, 

ao longo da vida, participam de grupos e assumem papéis e posições sociais. 

Isso faz com que elas escolham investimentos que representem seu papel e 

status na sociedade (LICHT, R. H. 2007). 

 

3.4 ECONOMIA COMPORTAMENTAL 

 

 Se as pessoas fossem racionais á todo tempo, a vida seria maravilhosa 

e simples. Seria preciso apenas dar a elas as informações necessárias para 

que tomassem boas decisões, e elas imediatamente tomariam as decisões 

certas. Se comessem demais, bastaria informá-las sobre as calorias que 

estariam ingerindo. Se não poupam dinheiro, bastaria dar-lhes uma calculadora 

de aposentadoria, e elas começariam a poupar às taxas apropriadas 

(NISBETT, R. E. 1977). 

 Digitam-se enquanto dirigem, é só explicar-lhes o quanto isso é perigoso 

para suas vidas. Jovens abandonam os estudos, médicos não lavam as mãos 
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antes de examinar pacientes, simplesmente explique aos jovens por que 

devem prosseguir nos estudos e diga aos médicos por que devem lavar as 

mãos. Infelizmente, a vida não é tão simples, e a maioria dos problemas que 

temos hoje em dia não se deve à falta de informação. E é por isso que 

repetidas tentativas de melhorar o comportamento fornecendo mais informação 

fazem pouco para melhorar as coisas (SCHWARZKOPF, S. 2010). 

 Basicamente, o problema é: O ser humano possui um software e 

hardware internos que se desenvolveram com o passar dos anos para lidar 

com o mundo. E, embora tenham algumas habilidades extraordinárias, em 

muitos casos são incompatíveis com o mundo moderno que é projetado pelos 

humanos. Esses são os casos em que podem sair perigosamente do caminho 

e cometer erros altamente graves (SCHWARZKOPF, S. 2010).  

 Está ficando cada vez mais difícil viver com esses erros. Pois, é como se 

esses perigos fossem terroristas. Mil anos atrás, era mais difícil um terrorista 

ter consequências ruins se fossem pegos. E hoje, com tecnologias como 

explosivos, guerra química e biológica, até um grupo muito pequeno pode 

causar danos colossais. O mesmo se aplica a cair em tentação. Em um mundo 

onde não existissem celulares e carros, os perigos de não prestar atenção não 

seriam tão grandes e na pior das hipóteses, o individuo daria de cara com uma 

árvore quando estivesse andando. Mas se este estiver em um carro a 120 

km/h, qualquer errinho de atenção pode custar muito caro. O mesmo se aplica 

ao erro que é cometido  (SCHWARZKOPF, S. 2010). 

 Em um mundo onde os alimentos não possuíssem teor calórico tão 

elevado, comer por 10 minutos a mais depois de satisfeitas as necessidades 

nutricionais não faria muito mal. Mas quando um donut contém centenas de 

calorias e podem devorá-lo em menos de um minuto, comer por um pouquinho 

a mais de tempo pode custar caro (SCHWARZKOPF, S. 2010). 

 Atualmente existem muitos vieses e muitos modos de cometer erros, 

mas dois dos pontos cegos que são mais surpreendentes são a crença na 

racionalidade das pessoas e dos mercados. As pessoas que parecem acreditar 

que a racionalidade é um bom modo de descrever indivíduos, sociedades e 

mercados sentem-se bem diferente quando lhes fazem perguntas específicas 

sobre as pessoas e instituições que elas conhecem bem. Por um lado, elas 

podem citar todo tipo de crenças elevadas sobre a racionalidade das pessoas, 
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empresas e sociedades, mas por outro expressam sentimentos muito 

diferentes sobre suas caras-metades, sogras e organizações em que 

trabalham. Por alguma razão, quando é examinado de perto algum exemplo da 

vida, a ilusão de comportamento sensato esmaece quase instantaneamente. E 

quanto mais é examinado pequenos detalhes da nossa vida, mais as decisões 

ruins parecem multiplicar-se (SCHWARZKOPF, S. 2010). 

 A Economia Comportamental é definida como o estudo das influências 

cognitivas, sociais e emocionais observadas sobre o comportamento 

econômico das pessoas. Ela emprega principalmente a experimentação para 

desenvolver teorias sobre a tomada de decisão pelo ser humano (SAMPSON, 

R. J. 2004). 

 De acordo com a teoria da Economia comportamental, nem sempre as 

pessoas são egoístas, calculam o custo benefício de suas ações e têm 

preferências estáveis. Muitas das escolhas não resultam de uma deliberação 

cuidadosa. O Indivíduo é influenciado por diversas informações lembradas, 

sentimentos gerados de modo automático e estímulos salientes no ambiente. 

Além disso, vive-se o momento, isto é, tende-se a resistir às mudanças, a não 

serem bons para predizer preferências futuras, o ser humano é sujeito a 

distorções de memória e afetado por estados psicológicos. São como animais 

sociais, com preferências sociais como aquelas expressas na confiança, 

altruísmo, reciprocidade e justiça, e se têm o desejo de ser coerentes e de 

valorizar as normas sociais (SAMPSON, R. J. 2004). 

 A Economia comportamental e suas implicações são abrangentes e sua 

ideia está sendo aplicadas em muitas esferas no setor privado e em políticas 

públicas, como finanças, saúde, energia, desenvolvimento, educação e 

marketing de consumo (SAMPSON, R. J. 2004). 

 A popularidade da economia comportamental e das ciências 

comportamentais de modo geral ampliou a caixa de ferramentas conceituais 

dos profissionais da área prática, incentivou pesquisas que investigam o 

comportamento real e começou a favorecer uma cultura de “testar e aprender” 

entre os governos e as empresas. Quando se pede à Economia 

comportamental que lide com questões práticas, é indispensável fazer 

experimentos antes de intervenções práticas (GLOCKER, M. L. 2009). 
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 Os economistas comportamentais usam a ciência da Psicologia para 

estudar problemas econômicos e sua abordagem geralmente se alicerça na 

união da experimentação com o pensamento econômico tradicional, como no 

conceito de utilidade. A Economia Comportamental é uma disciplina na junção 

da Psicologia com a Economia, nem sempre suas fronteiras são claramente 

definidas. Graças a isso e também o crescimento da popularidade desta teoria, 

alguns acadêmicos e profissionais que antes poderiam intitular-se psicólogos, 

passaram a apresentar-se como “economistas comportamentais” ou “cientistas 

comportamentais”. Também, às vezes, são os outros que os chamam assim 

(GLOCKER, M. L. 2009). 

 Segundo o psicólogo organizacional, Adam Grant, frequentemente o 

apresentam como economista comportamental. Em um determinado momento 

ele tentou mudar isso, mas um executivo replicou:  “Seu trabalho parece mais 

chique se eu chamar você de economista comportamental”. E era verdade, 

como observou Daniel Kahneman, que “agora se costuma rotular como 

Economia Comportamental as aplicações da Psicologia Social ou Cognitiva” 

quando o assunto é a formulação de políticas públicas. Infelizmente, como 

notou Richard Thaler, isso tem o efeito colateral de não se dar o devido valor 

ao grande trabalho feito por não economistas em áreas de políticas públicas 

(GLOCKER, M. L. 2009). 

 Hoje a ciência comportamental é muito importante e se evidencia no 

mercado de trabalho, onde organizações de vários tipos, como instituições 

financeiras, agências de pesquisa de mercado e empresas da área da saúde 

procuram diretores comportamentais ou, mais modestamente, consultores de 

mudança comportamental (KIRCH, 2015). 

 Poderia dizer que o interesse em Economia comportamental é apenas 

uma tendência passageira em ramos propensos a modas e com limiares de 

atenção reduzidos. Mas essa ideia menospreza a importância da disciplina, 

pois a busca do conhecimento é um processo incremental, particularmente nas 

ciências sociais e comportamentais. Com isso, a Economia Comportamental é 

uma área ainda incipiente e parece ter vindo para ficar de vez (SAMPSON, R. 

J. 2004). 
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4. A PSICOLOGIA DENTRO DA ECONOMIA 

  

 Há bastante tempo atrás, pensadores e filósofos gregos observaram e 

discutiram sobre as relações humanas que envolvem escolhas, trocas, 

propriedade, empréstimos, pagamentos, investimentos, planejamentos e 

outros, diante dos recursos finitos ou escassos (WARNERYD, 2005). 

 Dinheiro é o principal exemplo que costuma vir à mente quando se 

pensa em recursos finitos, embora esteja longe de ser o único, pois o tempo, 

atenção, capacidade de concentração, esforço, autocontrole, recursos naturais, 

e a própria vida, são também alguns exemplos (WARNERYD, 2005). 

 Guardar o dinheiro, investir e outros recursos finitos, distribui-los entre 

diferentes destinos, é o objeto principal de estudo da economia. Examinar em 

detalhes como a mente realiza essas atividades é o assunto da psicologia 

econômica, e de disciplinas que se desenvolveram mais recentemente, como a 

Economia Comportamental, as finanças comportamentais, a neuroeconomia, 

ou ainda as ciências da decisão ou ciências comportamentais aplicadas. Como 

todas essas, a psicologia econômica é, portanto, uma área interdisciplinar, 

situada na interface psicologia-economia, embora tenha se iniciado muitas 

décadas antes (WARNERYD, 2005). 

 A origem da psicologia na economia pode remontar ao final do século 

XIX, quando a sua expressão foi registrada pela primeira vez, em um artigo 

com esse título, publicado em uma revista científica de filosofia no ano de 

1881. Ao autor foi Gabriel Tarde, um jurista francês, também considerado 

um dos pioneiros da psicologia social, que argumentava que os fenômenos 

econômicos requeriam uma análise mais aprofundada dos elementos 

psicológicos neles envolvidos (FERREIRA. 2007). 

 Depois da Morte de Gabriel Tarde, a psicologia econômica não avançou 

muito na Europa na primeira metade do século XX. Porém, outro 

contemporâneo, Thorstein Veblen, também considerado um dos mestres da 

Economia Institucional, defendia um alargamento dos horizontes para 

os estudos econômicos, de maneira a abranger psicologia, biologia, ciência 

política, história e outras disciplinas. A luta pela expansão da economia 

perdurou por muitos anos, mas não recebeu muita atenção, com economistas 

da época sendo contrários às suas propostas afirmando que as teorias 
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econômicas eram suficientes para aqueles estudos, aí se incluindo aquelas 

sobre a “natureza humana”. As concepções que tinham sobre o funcionamento 

psicológico, dos chamados agentes econômico, o que não deixou lugar para 

que perspectivas interdisciplinares florescessem naquele momento 

(FERREIRA. 2007). 

 Após a 2ªGuerra Mundial, modificou esse panorama, por meio dos 

levantamentos feitos por George Katona, que era formado em psicologia. Ao 

contrário das previsões de economistas, feitas com base em modelos teóricos, 

de que a economia norte-americana enfrentaria uma difícil recessão no pós-

guerra, Katona se propôs a verificar o que a população do país efetivamente 

planejava fazer com seu dinheiro depois que a guerra terminasse, a fim de 

obter dados mais precisos sobre as tendências futuras. Com isso, elaborou um 

grande questionário sobre crenças, atitudes, expectativas e outros elementos 

subjetivos, e aplicou-o em extensas amostras representativas da população. 

Os resultados desse estudo apontaram na direção oposta àquela defendida 

pelos economistas. No lugar de recessão, haveria um grande mover 

econômico, com as pessoas muito inclinadas a comprar bens, consumir e a 

investir, e não a entesourar seu dinheiro (FERREIRA. 2007). 

 Os EUA teve um período de grande crescimento econômico na década 

de 1950. A psicologia econômica, já em seus moldes contemporâneos, com 

base em estudos empíricos, ganhou grande impulso e visibilidade. Em 1952, 

Katona, criou o Índice do Sentimento do Consumidor, depois replicado em todo 

o mundo e, em 1975, publicou o livro Psychological Economics, que reúne uma 

boa parte de suas pesquisas e é considerado o grande divisor de águas para o 

desenvolvimento da área (KATONA, 1995). 

 No ano de 1976, muitos pesquisadores europeus se encontraram para 

um colóquio informal em Tilburg, na Holanda, quando trocaram informações 

sobre os respectivos trabalhos, e fincaram as bases para a fundação da futura 

International Association for Research in Economic Psychology, em 1982, com 

o periódico da área, The Journal of Economic Psychology, a precedendo em 

um ano. Desde o primeiro colóquio, outros se seguiram, anualmente, em 

diferentes países europeus, em geral, e muitos deles realizados em parceria 

com a Society for the Advancement of Behavioral Economics. Em 2015, 
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ocorreu o 40º Colóquio, Psychology and Economics Together for a Better Life, 

em Sibiu, Romênia (KIRCH, 2015). 

 No século XXI, a psicologia econômica e as demais disciplinas da 

interface psicologia-economia dedicam-se ao estudo do comportamento 

econômico e da tomada de decisão, repousando sobre a premissa de que há 

reciprocidade na influência entre, de um lado, fenômenos econômicos e, de 

outro, sentimentos, pensamentos e comportamentos de indivíduos, grupos e 

populações. O foco preferencial de todas elas são as chamadas 

anomalias, comportamentos que não podem ser explicados pelas teorias 

tradicionais da economia, dentro da tradição neoclássica da racionalidade, que 

entende o homem como capaz de escolher com propriedade, e aprender com 

sua experiência (LEWIS, 1995). 

 A psicologia econômica propõe que as escolhas humanas não são 

sempre consistentes, dependendo, em grande escala, do contexto onde, e 

como ocorrem, tendências cognitivas e emocionais encontradas na maioria das 

pessoas, e de outros fatores, que resultarão em importantes limitações da 

racionalidade. No entanto, de modo geral, psicólogos econômicos 

não defendem uma irracionalidade nessas decisões, já que haveria motivação 

e razão por trás de cada uma delas, ainda quando prejudiciais ao tomador de 

decisão (SAMPSON, R. J. 2004). 

 De igual modo, estas limitações implicarão em diversas distorções de 

percepção, memória e avaliação dos dados, encontradas no processo 

decisório, que acabam resultando nas anomalias e inconsistências nos 

comportamentos e escolhas da maioria das pessoas. Esses equívocos são 

denominados erros sistemáticos, devido ao padrão que costumam seguir, 

tornando-se, até mesmo, previsíveis, em muitas situações (SAMPSON, R. J. 

2004). 

 

4.1 RICHARD THALER 

 

 Richard Thaler é economista e professor de economia comportamental e 

finanças na Universidade de Chicago. No ano de 1993 foi co- fundador da 

empresa de gestão de ativos: Fuller & Thaler Asset Management. As 

descobertas empíricas e as teorias dele foram imprescindíveis para criar o 
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novo campo em rápida expansão, que é a economia comportamental 

(THALER, R. e SHEFRIN H. 1981). 

 Nascido em 12 de Setembro de 1945, na cidade de East Orange, em 

Nova York, Estados Unidos. Formado pela Case Western Reserve University, 

concluiu mestrado e doutorado pela Universidade de Rochester. Ao concluir os 

estudos, ele começou a carreira como profissional acadêmico dando aula nesta 

mesma Universidade (THALER, R. e SHEFRIN H. 1981). 

 Entre os anos de 1977 e 1978, Richard Thaler foi pesquisador na 

Universidade de Stanford, onde colaborou com outros pesquisadores. Ao lado 

de Daniel Kahnemam e Amos Tversky ajudou a definir o que seriam as 

finanças comportamentais. Richard Thaler também, defendeu a tese: The 

Value of Saving A Life: A Market Estimate, no ano de 1974 (THALER, R. e 

SHEFRIN H. 1981). 

 Richard Thaler tem seis livros publicados. A premissa básica é produzir 

conteúdo para um público leigo. Ele afirma que em geral, quem fala sobre 

economia racional ignora que as pessoas não calculam como máquina e têm 

sentimentos, pois acredita que tudo isso deve ser levado em consideração 

(SILVA, E.C. & BARBEDO, C. H. S. 2008). 

 Richard Thaler descreve um exemplo engraçado e que envolve dinheiro. 

Ele propôs aos alunos de umas de suas turmas que ele recebia US$30 e que 

poderiam decidir se joga um lance de cara ou coroa para ganhar US$9 ou 

perdendo, ou não jogar e garantir esse dinheiro que já possuía. A escolha pelo 

jogo foi de 70% dos alunos. Numa outra turma, Ele fez a seguinte proposta: 

Partindo do zero, os alunos poderia escolher entre jogar um lance de cara ou 

coroa, para ganhar US$39, se desse cara ou US$21, se desse coroa, ou 

receber imediatamente US$30. Menos da metade dos alunos, 43%   que 

escolheram cara ou coroa, a maioria preferiu não jogar e ficar com o que teriam 

de garantido (SILVA, E.C. & BARBEDO, C. H. S. 2008). 

 Quando se analisa as opções oferecidas às duas turmas de Thaler, 

nota-se que as recompensas são iguais. Não importa qual seja o ponto de 

partida, os alunos de ambas as classes, terminarão com US$39 ou US$ 21, em 

uma hipótese, ou US$30 garantidos, na outra. Logo, conclui-se que a maioria 

das duas turmas fizeram escolhas totalmente diferentes, caracterizando falha 

de invariância (SILVA, E.C. & BARBEDO, C. H. S. 2008). 
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 Richard Thaler atribui essa inconsistência ao que se chama de “efeito 

house Money”, que é o termo dado para definir quando se tem dinheiro no 

bolso, opta-se pelo jogo. Quando não tem, prefere garantir US$30, do que 

correr o risco de terminar com US$21 (SILVA, E.C. & BARBEDO, C. H. S. 

2008). 

 No mundo real, este efeito é muito importante. Os investidores que já 

são ricos se dispõem a assumir grandes riscos, pois são capazes de absorver 

perdas, ao contrário dos investidores que não tem muito dinheiro, pois, eles 

são mais conservadores em razão do medo de perder aquilo que se tem. Essa 

situação é o oposto de como se deve decidir em face de diferentes níveis de 

riqueza. O investidor rico já é rico e não tem a necessidade de jogar para ter 

dinheiro. Se os investidores com pouco recurso perdem tudo, a diferença não 

será muito grande, mas se ganhar uma bolada num lance de sorte, isso poderá 

mudar suas vidas (SILVA, E.C. & BARBEDO, C. H. S. 2008). 

 Outra versão das distorções causadas pelo enquadramento, sob a 

perspectiva de investimentos, resultou em um experimento realizado em 2001. 

Os participantes foram divididos em três grupos isolados, sem contato entre 

eles. Ao grupo número um, foi oferecido um fundo com apenas de ações e 

outro fundo apenas de títulos de crédito, ao segundo grupo, foi oferecido um 

fundo apenas de ações e outro de multimercado, abrangendo ações e títulos 

de crédito, ao terceiro grupo, foi oferecido um fundo de títulos de crédito e outro 

fundo de multimercado (SILVA, E.C. & BARBEDO, C. H. S. 2008). 

 Mesmo que essas escolhas se referissem a fundos de aposentadoria, 

que deveriam seguir as mesmas regras de alocação, os três grupos acabaram 

com suas estruturas bastante diferentes uma das outras. A explicação pra essa 

diferença é que as escolhas 50-50 sempre são muito populares: elas 

demonstram seguir o bom senso, sugerem diversificação e contornam a 

necessidade de tomar decisões complexas sobre a distribuição dos ativos em 

fundos de aposentadoria (SILVA, E.C. & BARBEDO, C. H. S. 2008). 

 As consequências foram muitas, o primeiro grupo, alocou 54% em 

ações, o segundo grupo, se inclinou para a distribuição 50-50 entre os dois 

fundos oferecidos, mas acabou com a distribuição média73% em ações e 

apenas 27% em títulos de crédito, pois metade do fundo multimercado já 
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estava investida em ações, o terceiro grupo, acabou com a média de 65% em 

bônus e apenas 35% em ações (SILVA, E.C. & BARBEDO, C. H. S. 2008). 

 Este experimento pode mostrar que o enquadramento orientou a tomada 

de decisão entre todos os grupos. A melhor abordagem seria considerar as 

diferenças entre as expectativas nas taxas de retorno e os níveis de risco de 

cada classe de ativos e analisar a estrutura básica dos fundos multimercado 

antes de fazer a escolha final. Cinquenta por cento de cada classe de ativo 

talvez não fosse à distribuição ótima, mas seria uma escolha sensata para 

alguém sem experiência ou sem conhecimento dos diferentes trades offs risco 

retorno entre ações e bônus. A forma de apresentação da proposta 

predominou. A maioria dos participantes não se mostrou disposta a 

empreender o esforço intelectual de analisar a composição dos fundos 

multimercados e reconhecer que a efetiva distribuição de ativos era muito 

diferente de 50-50 (SILVA, E.C. & BARBEDO, C. H. S. 2008). 

 Mas este experimento não foi uma iniciativa artificial para descobrir 

como as pessoas fazem escolhas quando o enquadramento tende a ser 

dominante. É preciso uma orientação profissional para ajudar os participantes a 

evitar o simplismo do enquadramento, criando condições para que adotem a 

composição que melhor atenderá as suas necessidades (SILVA, E.C. & 

BARBEDO, C. H. S. 2008). 

 As posições de Thales sobre a racionalidade são as mesmas de que 

outros estudiosos, como Kahneman e Tversky, mas a sua linguagem é mais 

vigorosa. Kahneman afirma: 

 

“Agora não hesito em rejeitar qualquer avaliação de nosso 
trabalho como tende a demonstrar a irracionalidade humana. Sempre 
que surge a ocasião, eu me empenho em esclarecer que as 
pesquisas sobre heurística e sobre vieses apenas refutam uma 
concepção irrealista da racionalidade, que a caracteriza como 
coerência abrangente.” (autor) 

 

Richard Thaler se expressa da seguinte forma:  
 

“As pessoas não são “idiotas ineptos”, mas estão longe de 
serem “autômatos hiper-racionais". 

 

 Thaler investiu dinheiro em seus conceitos. É titular de uma empresa de 

investimentos. Os resultados dos investimentos merecem observação 
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cuidadosa, pois é onde se encontram as finanças comportamentais em ação, 

sob as diretrizes das estrelas desse universo (SILVA, E.C. & BARBEDO, C. H. 

S. 2008). 

 Fuller & Thaler produziu seus resultados mais impressionantes no 

mercado de ações de empresas de pequeno porte, com valor de mercado entre 

US$ 50 milhões e US$ 4 bilhões. Em contraste, a capitalização média das 500 

empresas do índice Standard & Poor, em meados de 2005, era superior a 

US$20 bilhões, metade das empresas tem valor de mercado superior a US$10 

milhões, a capitalização de mercado da menor empresa é de US$500 milhões. 

Esse é o conjunto que a maioria dos grandes investidores institucionais 

seleciona suas ações (SILVA, E.C. & BARBEDO, C. H. S. 2008). 

 Richard Thaler acredita que a lição mais importante a se tirar da 

Economia Comportamental e de suas pesquisas em particular é que os 

economistas devem ser verdadeiros cientistas sociais e prestar atenção ao 

mundo que os cerca. Thaler começou suas “pesquisas” sobre contabilidade 

mental simplesmente observando e ouvindo seus amigos, inclusive colegas 

economistas, quando falavam sobre suas ideias a respeito de dinheiro. Como 

descreve em seu livro recente, Misbehaving, Thaler começou uma linha de 

contabilidade mental jogando pôquer com colegas economistas. Reparou que 

eles jogavam de maneiras diferentes dependendo de estarem na frente ou 

atrás no jogo daquela noite, apesar de o valor das apostas ser bem pequeno 

em relação à renda ou riqueza deles. Os insights que obtive ali foram usados 

mais tarde para explicar o enigma do “equity premium puzzle”, isto é, o fato 

empírico de que as ações têm retornos maiores do que os de títulos do 

governo em porcentagens que parecem altas demais. As mesmas ideias 

podem ser usadas para entender por que o volume cai quando o mercado 

desacelera. Portanto, observar o comportamento do pequeno pode ajudar a 

entender o comportamento do grande (SILVA, E.C. & BARBEDO, C. H. S. 

2008). 

 Thaler acredita que a maioria dos economistas com menos de 40 anos 

de idade não considera controversa a Economia Comportamental. A resistência 

vem dos economistas mais velhos de sua geração. Ele não diria que 

“venceram”, mas que muitos dos melhores jovens economistas do mundo 
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estão dedicando parte de seus esforços de pesquisa a abordagens 

comportamentais (SILVA, E.C. & BARBEDO, C. H. S. 2008). 

 As finanças comportamentais foram recebidas com muito ceticismo no 

início porque as pessoas “sabiam” que os mercados eram eficientes. Só foi 

possível avançar fundamentando o debate em fatos empíricos. Hoje esses 

fatos são razoavelmente conhecidos, e não muito polêmicos. Agora só resta 

discutir acerca da interpretação deles. Os avanços teóricos também têm sido 

importantes, mas quando se trata de novas abordagens parece que tem de 

começar pelos dados, e especificamente pelas anomalias. Esse é o modo de 

conseguir a atenção dos economistas (KIRCH, 2015). 

 Em 9 de outubro de 2017, Richard Thaler foi distinguido com o Prémio 

de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel, por suas contribuições 

para a economia comportamental, unindo análises de tomadas de decisão 

econômica a pressupostos da psicologia, ao explorar como as consequências 

da limitação da racionalidade, de preferências sociais e da falta de autocontrole 

afetam as decisões individuais, assim como o mercado financeiro.  

 

4.2 A TEORIA DA PERSPECTIVA 

 

 A Teoria da perspectiva é a pesquisa mais importante quando o assunto 

é Finança comportamental. Tanto é que rendeu o Prêmio Nobel de Economia 

no ano de 2002 ao psicólogo Kahneman. A Teoria da Perspectiva foi 

direcionada pelos professores israelenses, Daniel Kahneman e Amos Tversky, 

consiste em uma teoria que se apoia na tomada racional de decisões. Esta 

teoria conseguiu identificar dois padrões de comportamento que antes era 

ignorado pelas abordagens clássicas, que seriam a falta de autocontrole do 

tomador de decisão e a dificuldade em entender a real situação que o este está 

lidando. (KIRCH, 2015). 

 Existem diversas formas que podem estruturar um problema que 

envolve a tomada de decisão, mesmo que ela seja uma solução ótima. Quando 

o tomador de decisão tem a falta de racionalidade, se explica pelas formas de 

apresentação do problema. Isso acontece, pois, o hábito de quem toma a 

decisão pode enviesar a escolha da alternativa. Tversky e Kahneman sugerem 

que em função da percepção do ser humano, mudanças de perspectiva podem 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mio_de_Ci%C3%AAncias_Econ%C3%B3micas_em_Mem%C3%B3ria_de_Alfred_Nobel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mio_de_Ci%C3%AAncias_Econ%C3%B3micas_em_Mem%C3%B3ria_de_Alfred_Nobel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Limita%C3%A7%C3%A3o_da_racionalidade
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reverter o tamanho aparente dos objetos e o nível de desejo de cada 

alternativa. (KIRCH, 2015).  

 A Teoria da Perspectiva, mesmo assumindo que as pessoas tendem a 

atribuir pesos maiores às possibilidades conforme aumentam suas respectivas 

probabilidades, questiona tal princípio ao afirmar que a mudança de 0% para 

5% cria uma possibilidade inexistente e, por isso, ainda que improvável, faz 

com que os tomadores de decisão sobrevalorizem o peso atribuído a essa 

condição, o que foi caracterizado como Efeito de Possibilidade. Já a alteração 

de 95% para 100% resulta num outro viés, o chamado Efeito Certeza, em que 

possibilidades altamente prováveis têm seu peso subvalorizado e maiores 

pesos são atribuídos a eventos certos em relação aos atribuídos a eventos 

possíveis (TVERSKY, A.& KAHNEMAN, D. 1974). 

 A Teoria da Perspectiva preconiza, ainda, que se atribuam pesos 

diferentes para ganhos (resultados acima do ponto de referência adotado) e 

perdas (resultados abaixo do ponto de referência adotado), o que indica 

aversão à perda (e não genericamente ao risco, apenas, conforme o conceito 

de utilidade prevê) (TVERSKY, A.& KAHNEMAN, D. 1974). 

 Percebendo que o dano gerado pela perda foi maior do que o benefício 

produzido pelo ganho, os autores chegaram a um novo modelo de função 

utilidade. A nova curva é côncava no domínio de ganhos e convexa nas 

perdas. Pode-se afirmar que as pessoas são avessas a riscos sobre ganhos e 

propensas ao risco quando se refere a perdas. A função valor tem valor 0% 

como um resultado neutro ou de ponto de referência. Isto é, o conceito de 

status quo, por exemplo, o estado atual de riqueza do indivíduo ou o resultado 

esperado por ele para determinado evento (TVERSKY, A.& KAHNEMAN, D. 

1974). 

 O comportamento que decide de forma racional desconsideraria a 

informação de preço do produto, pois é fato que definitivamente importa é de 

que em ambos os casos você tem um mesmo desconto e um mesmo custo 

para usufruir o benefício do desconto (TVERSKY, A.& KAHNEMAN, D. 1974). 

 A partir do Efeito Isolamento, considerando a não linearidade da função 

hipotética de valor da Teoria da Perspectiva e o fato de que decisões são 

tomadas com base num ponto de referência, surge o viés Efeito de Formulação 

ou Enquadramento, em que escolhas para o mesmo problema podem ser 
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diferentes de acordo com a forma em que esse é formulado ou enquadrado 

(KAHNEMAN, TVERSKY, 1984). 

 A teoria mais utilizada pelos pesquisadores da área de Finanças 

Comportamentais é a teoria da Perspectiva, os  autores,  opondo-se  à  teoria 

da utilidade esperada, argumentam que cada decisão tende a ser avaliada de 

forma independente (BARBERIS & XIONG, 2009).  

 Um dos resultados mais interessantes da Teoria da Perspectiva consiste 

na identificação de um modelo sistemático no qual a estruturação de um 

problema faz com que o comportamento dos agentes racionais se desvie da 

teoria do valor esperado e da utilidade esperada. Isso foi comprovado pelas 

pesquisas de Kahneman e Tversky (1979) que indicaram que a dor causada 

por uma perda supera o prazer oferecido por um ganho. Nesse sentido, 

Barberis e Xiong (2009) demonstraram que ativos com ganhos recentes têm 

um volume superior de negociação quando comparado com ativos que tiveram 

perdas recentes, e isso é em decorrência das dificuldades das pessoas em 

lidar com as perdas. 

 Por fim, a teoria da Perspectiva argumenta que: Ganhos  e  perdas  são  

avaliados  relativamente  a um ponto neutro de referência, resultados  

potenciais  são  expressos  em  termos de  ganhos  ou  perdas  relativos  ao  

ponto  neutro fixado, as escolhas são regidas por uma função de valor em 

forma de “S”, a   maneira   como   o   problema   é   apresentado (perspectiva)   

pode   alterar   o   ponto   neutro   de referência, a  dor  associada  à  perda  de   

é  maior  que  o prazer associado ao ganho do mesmo $, há   uma   tendência   

a   superavaliar   eventos   de pequena  probabilidade  e  a  subavaliar  eventos  

de média e grande probabilidade (BARBERIS & XIONG, 2009). 

 

5. AVERSÃO À PERDA 

 

 Os investidores estudam em torno de dezesseis anos para que possam 

desempenhar suas profissões de forma legítima e eficiente. Aprendem sobre 

verdades e mentiras, modelos, pesquisas, estudos, análises, contextos, enfim, 

tudo padronizado e racional. Dentro de todo este contexto, imaginam-se como 

seres racionais, que estarão sempre agindo dentro da cientificidade que 

aprendem na academia. Acreditam que fazem tudo da melhor forma possível, 
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levando sempre em consideração todas as variáveis, sendo melhores em 

inteligência, destreza, raciocínio etc (BARBERIS & XIONG, 2009). 

 A racionalidade do tomador de decisão foi abordada de forma clara na 

teoria da perspectiva, que diz que em condições de incerteza as pessoas 

racionais processam as informações objetivamente; consideram toda 

informação disponível e respondem a novas informações com base em um 

conjunto claramente definido de preferências. Assim, investidores racionais ao 

comprarem uma ação ou ativos processam as informações disponíveis 

objetivamente, e os erros que cometem na decisão do futuro são aleatórios e 

não resultantes de uma tendência de otimismo ou pessimismo (BERNSTEIN, 

1997). 

 De acordo com Simon (1957), o papel do administrador é tomar 

decisões. Esse autor retrata como os administradores devem proceder em 

suas tomadas de decisão, estruturando-as e sistematizando o processo, agindo 

de forma extremamente racional, criando embasamentos segundo informações 

e análises das opções. 

 A racionalidade do processo decisório é difícil de ser suportada pelas 

experiências diárias. Em diferentes situações em que se faz necessária a 

tomada de decisão, um indivíduo não consegue analisar todas as variáveis. 

Além disso, nem sempre as decisões são essencialmente racionais. Conforme 

afirma Shleifer (2000), as pessoas violam a regra de Bayes e outras máximas 

da teoria da decisão. Até porque a maioria das decisões importantes que 

precisam ser tomadas está em situações de pressão, incerteza, com alta 

complexidade, não estruturadas, e dificilmente tendem a se repetir da mesma 

forma. Evidencias psicológica mostram que os indivíduos não se desviam da 

racionalidade de forma aleatória (SHLEIFER, 2000). 

 Duas teorias têm-se destacado na área financeira. A primeira, 

denominada de neuroeconomics¸ que não será objeto de discussão nesse 

texto por ser mais recente em termos do seu impacto acadêmico, trata da 

relação entre a medicina e as decisões econômicas dos indivíduos. A segunda 

diz respeito às finanças comportamentais (BARBERIS & XIONG, 2009). 

 Este assunto vem sendo abordado com crescente importância. No 

trabalho desenvolvido por Viana (2005), foi abordado o efeito miopia e a 

aversão à perda nas decisões de risco. Viana verificou que o nível de aversão 
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ao risco foi alterado ao se controlar a frequência com que as pessoas avaliam 

suas perdas, mesmo com as probabilidades de ganhos e prejuízos sendo 

idênticas. Ou seja, a aversão ao risco neste trabalho foi alterada conforme os 

indivíduos recebiam informações sobre seus ganhos e perdas, deixando de 

lado a decisão racional baseada nas probabilidades.   

 O conceito de aversão à perda diz que as pessoas não têm aversão ao 

risco e sim à perda. Elas preferem não sofrer a dor da perda  do  que o  prazer  

de  um  ganho  equivalente, ou seja, é preferível não perder R$100,00 a ganhar 

R$100,00. Também assumem riscos quando estão perdendo, mas são  

totalmente  avessos  ao  risco  quando  estão  ganhando. Contrariando  

conceitos  econômicos  que  dizem  que  investidores  devem  arriscar  quando 

estão ganhando e for avesso ao risco quando estão perdendo. Afinal de 

contas, “o primeiro prejuízo é sempre o melhor prejuízo” (VIANA, 2005). 

 Observa-se que o medo da perda faz com que pessoas tomem decisões 

de forma irracional, criando molduras cognitivas que as deixam cegas aos 

dados históricos e principalmente às probabilidades estatísticas. Como 

exemplo desta afirmação, vale citar aquelas pessoas que têm medo de viajar 

de avião, preferindo viajar de carro. Se for observada a estatística, constata-se 

que a viagem de avião é inúmeras vezes mais segura que uma viagem de 

carro, mas o simples fato de a pessoa imaginar que o avião poderá cair, 

causando um desastre, faz com que ela prefira viajar de carro. Outro exemplo 

seria o fato de investidores preferirem comprar ações que tem tido altas 

recentemente, na expectativa de que continuem em alta. Mas analisando do 

ponto de vista de que tudo tende a regredir à média, a probabilidade de uma 

ação como esta continuar subindo é muito pequena.  Em  um  último  exemplo,  

podemos  citar  o  fato  de  investidores,  ao  verem  suas ações despencarem 

no mercado, hesitarem em vendê-las, esperando que em algum dia elas 

possam voltar a subir, correndo riscos maiores. Tudo isso para evitar a 

sensação de perder dinheiro, quando venderem suas ações por preços 

menores do que comprou (GALTON, 2008). 

 Pode-se observar que a irracionalidade em decisões e escolhas ocorre 

entre os indivíduos. Estes grupos de indivíduos estudam teorias, conceitos, 

fórmulas e estatísticas, procuram sempre embasar suas decisões, mas, como 

todo ser humano, se deixam levar por emoções e conceitos errôneos em 
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situações de incertezas e riscos. Se as pessoas  que  estudam  para  tomar  

decisão  acabam  não  tomando  de  forma racional, então se tem uma situação 

bastante contraditória. Estudar modelos, cálculos, estatísticas e teorias deveria 

fazer com que as percepções de valores e riscos fossem alteradas (GALTON, 

2008). 

 Ao longo de um curso de graduação o aluno deveria adquirir capacidade 

de perceber probabilidades e compará-las perante situações de riscos. Deveria 

também expandir suas janelas cognitivas, percebendo um número maior de 

variáveis (GALTON, 2008). 

 É importante ressaltar que, se observado sobre uma perspectiva 

holística, o curso tem como objetivo formar um profissional preparado para lidar 

com situações complexas e interrelacionadas entre si, contendo incertezas e 

riscos de ganhos e perdas. Desta forma, torna-se interessante  analisar  se  

quanto  mais  um  aluno  estuda  a  ciência  administrativa, mais preparado 

estará para tomar decisões em sua vida profissional (GALTON, 2008). 

 

6. VIESES COGNITIVOS COMO ELEMENTOS DAS FINANÇAS 

COMPORTAMENTAIS 

  

 O conceito de aversão ao risco foi super importante para o entendimento 

do comportamento humano em condições de incertezas. Entretanto, somente 

no começo do século passado que Von Neumann e Morgenstern conseguiram 

tratar, em termos matemáticos, a Teoria da Utilidade Esperada. A partir deste 

momento, tal teoria teve uma boa aceitação nas ciências sociais aplicadas, 

servindo de base para uma infinidade de modelos econômicos (aplicados às 

decisões de consumo, produção, poupança, etc.), sociais e financeiros 

(ZAKAMOULINE, 2014). 

 Os critérios de decisão desta teoria têm servido de base para o 

desenvolvimento de conhecidos modelos financeiros, como por exemplo, a 

Moderna Teoria de Carteiras, o Capital Asset Pricing Model e o Modelo de 

Precificação de Opções de Black-Sholes. O paradigma desta teoria ainda 

domina o cenário sobre os modelos construídos, isto é, a premissa de que as 

preferências das pessoas são racionais e que a compreensão e o uso da razão 

são o caminho para tomada ótima de decisões (ZAKAMOULINE, 2014). 
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 Mesmo sendo bastante aceita esta teoria, vários questionamentos 

surgiram sobre o seu valor como um modelo descritivo de escolha em 

condições de incerteza. Estudos experimentais relevantes têm demonstrado a 

sua incapacidade de explicar muitos fenômenos observados, surgindo uma 

grande quantidade de esforço teórico para o desenvolvimento de alternativas 

para a Teoria da Utilidade Esperada (ZAKAMOULINE, 2014). 

 A Teoria da perspectiva, que foi criada pelos pesquisadores Kahneman 

e Tversky (1979), mostra que o processo de tomada de decisão não é 

estritamente racional, particularmente, quando o tempo disponível é limitado, 

ao invés disso, os tomadores de decisão usam atalhos mentais, que são 

chamadas de heurísticas, no processo (BAZERMAN; MOORE, 2009). 

 Tal abordagem tem o objetivo de explicar os vieses no processo de 

tomada de decisão e propõe uma nova Teoria de Utilidade Esperada para 

tomada de decisões em condições de risco, além de explicações para os 

processos pelos quais os impulsos sensoriais são transformados, reduzidos, 

elaborados, armazenados, recuperados e usados (BAZERMAN; MOORE, 

2009). 

 Para tornar o processo de decisão mais fácil, os agentes, 

desconsideram boa parte das características das opções de escolha e 

centralizam sua análise sobre os componentes que distinguem as opções de 

escolha. De acordo com esta ideia, dois problemas podem ser idênticos e 

mesmo assim a forma que a descrição das alternativas é apresentada torna-se 

suficiente para mudar a escolha do comportamento que foge ao risco para o 

comportamento de exposição ao risco (BAZERMAN; MOORE, 2009). 

 Após a pesquisa seminal de Kahneman e Tversky (1979), outras 

pesquisas empíricas documentaram erros sistemáticos e previsíveis que 

podem acometer os tomadores de decisão. Vários vieses cognitivos podem ser 

descritos e classificados de acordo com as heurísticas que lhes dão origem: 

Como, por exemplo, a Heurística da disponibilidade, que é a análise de um 

evento através de circunstâncias ou ocorrências disponíveis na memória; 

Heurística da representatividade que é a avaliação da probabilidade de 

ocorrência de um evento através da sua similaridade com os seus estereótipos 

de acontecimentos semelhantes e a Heurística da ancoragem e do ajustamento 

que é a realização das avaliações inicia-se a partir de um valor inicial que é 
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posteriormente ajustado para fins de uma decisão final (ZAKAMOULINE, 

2014). 

  

6.1 VIESES COGNITIVOS 

 

 Geralmente, o ser humano tende a tomar muitas decisões de forma 

rápida, quase sem pensar. A verdade é que raramente são avaliadas as 

consequências que cada uma das opções que tem em mente implicaria, no 

caso de escolhê-las como uma solução (FONTENNELE, 2008). 

 Em outras ocasiões, especialmente quando se acredita que as decisões 

são importantes, avaliam-se as informações que tem para encontrar a melhor 

opção. No entanto, algo que dificilmente é levado em consideração ao tomar 

decisões são os vieses cognitivos que influenciam as soluções que é 

imaginado. Esses vieses são perigosos na medida em que podem levar o 

individuo a tomar decisões pouco realistas (FONTENNELE, 2008). 

 Conclui-se que Os vieses cognitivos são efeitos psicológicos que 

distorcem os pensamentos. Assim como as heurísticas, os vieses têm a função 

de economizar os recursos cognitivos. Embora eles possam levar o individuo a 

erros que podem ser graves, em certos contextos podem também levar a tomar 

decisões mais rápidas e mais eficazes (FONTENNELE, 2008). 

 

6.2 IUSÃO COGNITIVA 

 

 Imaginando que o cérebro é dividido em duas partes, sendo uma delas 

mais intuitiva e automática, enquanto a outra costuma ser mais racional e 

esforçada. Ocorre que o uso da segunda parte demanda foco e energia, 

enquanto a tendência natural é adotar o caminho de menor esforço. O 

resultado desta postura “preguiçosa” é que são tomadas inúmeras decisões 

erradas (FONTENNELE, 2008). 

 Ao contrário da imagem que os modelos econômicos adotam de um 

homem racional pesando custos e benefícios no momento das escolhas, a 

teoria comportamental de Kahneman, repleta de experimentos fascinantes, 

mostra que o ser humano tem um viés natural, e que ele pode prejudicar as 

https://amenteemaravilhosa.com.br/hoje-estou-preparada-tomar-decisoes/
https://amenteemaravilhosa.com.br/hoje-estou-preparada-tomar-decisoes/
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decisões. Como ser o ser humano fosse vitima das ilusões cognitivas 

(FONTENNELE, 2008). 

 Portanto, ilusão cognitiva ocorre quando o cérebro interpreta 

erroneamente a informação que os olhos enviam e comete uma falha na 

dedução sobre a dimensão e perspectiva dos objetos (FONTENNELE, 2008). 

 

7. EXCESSO DE AUTOCONFIANÇA  

 

 Pessoas inteligentes também perdem dinheiro, pessoas de bom senso 

também se sujeitam a seguir dicas de pessoas com menos capacidades ou 

com interesses diferentes dos seus, alguns indivíduos arriscam seus 

patrimônios na realização de alguns eventos que tem uma probabilidade baixa 

de acontecer. É possível compreender estas questões quando entende-se os 

diversos efeitos de comportamento aos quais todos os seres humanos estão 

sujeitos (SILVA, E.C. & BARBEDO, C. H. S. 2008). 

 Os vieses cognitivos são definidos como uma direção oblíqua, 

tendenciosamente ou um conceito predefinido que impede a consideração 

objetiva de uma questão. Quando os vieses acontecem, existe uma tendência 

a se desviar do comportamento correto ou tomar decisões baseadas em 

premissas que não são corretas (SILVA, E.C. & BARBEDO, C. H. S. 2008). 

 O excesso de autoconfiança leva o investidor a subestimar suas 

habilidades perceptivas, e acreditar que elas podem “medir” o mercado. Esta é 

uma característica de comportamento presente na grande maioria da 

população. Muitos estudos mostram que cerca de 80% das pessoas 

consideram-se acima da média no que diz respeito às suas habilidades como 

motorista, senso de humor, relacionamento com outras pessoas e capacidade 

de liderança. Quando se fala de investidores, eles acreditam em sua habilidade 

de vencer o mercado acima da média. Na prática, a habilidade de vencer o 

mercado é muito difícil de ser encontrada (SILVA, E.C. & BARBEDO, C. H. S. 

2008). 

 Muitos pesquisadores afirmam que tal habilidade não exista, e seja nada 

mais que acontecimentos aleatórios, que levam a uma compreensão errada da 

realidade. ODEAN em seu estudo (1998) evidencia que a maioria dos 

investidores, ao contrário do que eles acreditam, não conseguem vencer o 
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mercado. Analisando mais de 10 mil negócios de investimento no mercado 

financeiro, concluiu- se que os papéis vendidos tiveram um desempenho 3,4% 

maior do que os papéis comprados nessas negociações (SILVA, E.C. & 

BARBEDO, C. H. S. 2008). 

 A autoconfiança excessiva faz com que os investidores acreditem que 

suas informações são melhores e mais confiáveis que as de outras pessoas, 

que também atuam no mesmo mercado. Em sua maioria, em uma negociação, 

as partes envolvidas têm informações diferentes, contraditórias. Sabendo 

disso, os agentes participantes de uma negociação, deveriam refletir mais e 

apenas tomar decisões quando estivessem certos da confiabilidade das 

informações que recebem, porém a confiança excessiva em suas habilidades e 

informações faz com que eles tenham uma tendência a realizar um volume de 

negócios, se arriscando mais do que eles próprios podem imaginar (SILVA, 

E.C. & BARBEDO, C. H. S. 2008). 

 A autoconfiança não é limitada a investidores individuais. Existem 

evidências que analistas financeiros são lentos para revisar suas pré-

avaliações de performance futura de uma companhia, mesmo quando há 

evidências notáveis que sua avaliação esteja incorreta (SILVA, E.C. & 

BARBEDO, C. H. S. 2008). 

 Quando estes investidores são extremamente autoconfiantes, estipulam 

estreitas faixas de confiança. Avaliam suas altas estimativas muito baixas (e 

suas baixas estimativas muito altas). Muitos estrategistas, no curso de rever 

suas previsões na luz dos eventos atuais, comentam de terem sido humildes. 

Em outras palavras, eles foram excessivamente autoconfiantes em suas 

previsões e nem sempre dá certo (SILVA, E.C. & BARBEDO, C. H. S. 2008). 

 A “aposta errônea” surge quando pessoas predizem que uma tendência 

geral irá se reverter. Essa tendência pode levar investidores a antecipar o fim 

de um bom retorno do mercado, por exemplo. A “aposta errônea” pode ser 

considerada como uma crença de regressão à média. A regressão a media é 

encontrada em diversos sistemas humanos e implica que os dados irão tender 

para próximo da média com o passar do tempo. Algumas vezes isso é 

interpretado de maneira errada supondo que, por exemplo, um acréscimo é 

sempre seguido de um decréscimo de maneira a satisfazer a lei das médias 

(SILVA, E.C. & BARBEDO, C. H. S. 2008). 
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8. ENDIVIDAMENTO COMPORTAMENTAL 

 

 Ceder aos próprios impulsos de consumo não é uma atitude incomum. 

Qualquer indivíduo está sujeito a gastos não planejados, compras 

desnecessárias ou aquisições realizadas em momentos de empolgação. O 

problema é quando esse comportamento se torna regra, e não a exceção. Para 

boa parte dos consumidores inadimplentes, pode está aí o começo das 

dificuldades financeiras (POUNDSTONE, W. 2005). 

 Com o passar dos anos, o investidor vem consolidando seu 

comportamento de investimento e o estímulo ao investimento está cada mais 

presente em seu dia a dia. Com esse aumento de estímulo e, 

consequentemente com o comportado impulsionado a investir, tem resultado 

em alto nível de endividamento (POUNDSTONE, W. 2005). 

 O endividamento pessoal pode ser entendido a partir de um contexto 

amplo, o saldo devedor de um agregado familiar. Em uma perspectiva 

comportamental, tem-se por base o conceito de atitude como preditor ao 

endividamento. Os indivíduos, diferentemente das empresas, têm emoções, 

atitudes, e outros aspectos subjetivos, sendo sua decisão influenciada por 

esses. Assim, é definida a atitude ao endividamento como “grau de 

favorabilidade frente ao endividamento”, mensurado através de três dimensões: 

impacto da moral da sociedade, preferência no tempo e grau de autocontrole 

(POUNDSTONE, W. 2005).  

 A atitude e propensão ao endividamento podem ser influenciadas por 

fatores comportamentais e por características do indivíduo, já que as decisões 

financeiras envolvem uma série de valores psicológicos, físicos e sociais, 

muitas vezes enraizados em sentimentos e emoções (VITT, 2004). 

 Um conceito também importante, abordado por Schmidt Neto (2009), 

refere-se ao endividamento crônico e excessivo, capaz de gerar 

superendividamento, situação na qual o devedor de boa fé é incapaz de pagar 

suas dívidas atuais e futuras. O superendividamento pode ser compreendido a 

partir de dois tipos: ativo ou passivo. No primeiro, tem-se um endividamento 

consciente, ou seja, o indivíduo acumula dívidas mesmo sabendo que não 

conseguirá quitá-las. O outro tipo emerge de situações incontroláveis, como por 
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exemplo, as dívidas oriundas de problemas de saúde, desemprego, entre 

outros (ZERRENNER, 2007).  

 É saudável praticar o sentido da união, administrando o sentido 

econômico em conjunto, onde todos podem participar, dar opinião, 

principalmente porque algumas pessoas pensam que este tipo de 

planejamento requer a ajuda de especialistas que utilizam elaboradas 

ferramentas de análise. Isso é decorrente da dificuldade que muitos têm em 

lidar com números e tabelas (VITT, 2004). 

 Percebe-se que o fato de que, para entender e aprender sobre educação 

financeira, é preciso aprender a gastar de forma controlada (impor limites), 

estabelecendo metas, disciplinando investimentos e administrando o que se 

conquistou (fazer sobrar dinheiro). Diante disso, quando se propõe organizar e 

controlar com mais carinho a vida financeira, o objetivo principal 

(independência financeira) seguramente será alcançado de forma mais rápida 

(VITT, 2004). 

 É necessário também declarar “guerra” às dívidas, que devem ser pagas 

no menor prazo possível. Pagar aos poucos não adianta muita coisa e para 

isso é preciso conter drasticamente os gastos, comprando apenas o 

necessário. Uma vida planejada financeiramente e com objetivos é mais feliz. 

Por este motivo, a questão comportamental em relação às finanças deve ser 

discutida entre os membros da família. Decisões inteligentes antecipam a 

conquista de sonhos e das ferramentas para proteger o que se conquistou 

(VITT, 2004). 

 

9.  FINANÇA COMPORTAMENTAL E A PRÁTICA NO MERCADO 

 

 Até o presente momento foi possível compreender que as finanças 

comportamentais representam um novo ramo na teoria financeira, que busca 

incorporar os aspectos psicológicos dos indivíduos no processo de avaliação e 

precificação de ativos financeiros. Por apresentar uma visão multidisciplinar, 

envolvendo modelos financeiros, economia e psicologia, as finanças 

comportamentais surgem como uma das mais importantes e surpreendentes 

inovações na teoria de finanças nos últimos anos. 
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 Desafiando o paradigma imposto pela hipótese de mercados eficientes, 

as finanças comportamentais consideram que os investidores podem agir de 

maneira sem raciocinar, trazendo impacto ao comportamento do mercado. Os 

defensores das finanças comportamentais defendem a possibilidade de ganhos 

extraordinários decorrentes de distorções previsíveis nos preços dos ativos 

financeiros. Para exemplificar a crescente inserção das finanças 

comportamentais na realidade financeira, pelo menos setenta bilhões de 

dólares de recursos já são geridos levando-se em consideração técnicas 

baseadas na psicologia dos investidores (OLIVEIRA, 2014). 

 Pesquisas têm revelado que os agentes financeiros apresentam atitudes 

viesadas decorrentes da forma de estruturação de problemas e resultados, 

violando premissas da teoria moderna de finanças. Shefrin (2000) estabelece 

que as finanças comportamentais são direcionadas para o estudo das 

seguintes questões: Os erros de decisão financeira ocorrem porque 

investidores confiam demasiadamente em regras ou modelos gerais? Os 

investidores são influenciados pela forma com que informações e conteúdos 

são expostos ou estruturados? Os preços de equilíbrio definidos pelo mercado 

são afetados por erros e estruturas mentais (OLIVEIRA, 2014). 

 O entendimento do processo psicológico que motiva investimentos, 

principalmente no que diz respeito à estruturação de alternativas, pode 

possibilitar a construção de um modelo mais adequado de tomada de decisão 

financeira. Os agentes financeiros podem apresentar diversos problemas e 

vieses na tomada de decisão, como, por exemplo, sobre valorização de fatos 

mais recentes e, portanto, é importante a análise dos impactos do 

comportamento humano na formação de preços (LINTNER, G. 1998). 

 A análise das percepções, do processo de formação de opiniões e de 

construção da memória dos indivíduos pode auxiliar no entendimento da 

formação de bolhas especulativas, por exemplo. Para consultores financeiros, 

o estudo do comportamento dos indivíduos, como, por exemplo, vieses de 

percepção, nível de arrependimento ou atitudes perante diferentes 

estruturações, torna-se fundamental no processo de aconselhamento de 

investimentos (LINTNER, G. 1998). 

 A aversão ou propensão a risco, a perdas ou a ambiguidade pode se 

tornar fator crítico para o sucesso de novos produtos financeiros. Gestores de 
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recursos financeiros devem ter habilidades técnicas e psicológicas adequadas 

para evitar armadilhas de tomada de decisão, como, por exemplo, excesso de 

confiança (LINTNER, G. 1998). 

 Apesar de a hipótese de mercados eficientes supor a predominância de 

investidores racionais, o comportamento humano é influenciado por diversos 

aspectos psicológicos, que podem distorcer o processo racional de tomada de 

decisão (LINTNER, G. 1998). 

 Os fundamentos teóricos como as provas empíricas propostas como 

base da HME (Hipótese de mercados eficientes) vêm sendo contestados. Os 

alicerces que supostamente sustentam os mercados como eficientes, como a 

arbitragem, têm-se revelado mais fracos do que poderiam supor os teóricos da 

eficiência de mercado. Ao mesmo tempo, uma série de recentes estudos tem 

revertido algumas das evidências iniciais que deram sustentação à hipótese 

(OLIVEIRA, 2014). 

 A partir daí surgem as Finanças Comportamentais, propondo uma visão 

alternativa dos mercados financeiros. Nessa visão, a teoria econômica não leva 

a esperar um mercado financeiro eficiente, pelo contrário: desvios significativos 

e sistemáticos da eficiência são esperados e passíveis de continuidade por 

longos períodos de tempo (OLIVEIRA, 2014). 

 As Finanças Comportamentais comprovam que dificilmente as pessoas 

em geral, particularmente investidores, são inteiramente racionais. Em um 

primeiro nível, investidores reagem a informações irrelevantes, formando 

demanda por títulos, eles negociam boatos ao invés de informações. Em 

segundo lugar, muitos dos mecanismos de arbitragem propostos pela HME não 

são passíveis de plena implementação nos mercados reais (OLIVEIRA, 2014). 

 De acordo com os estudiosos Santoni e Kelshker (2010), os primeiros 

fundos comportamentais vieram à tona nos anos 90 nos Estados Unidos e 

Europa. O critério mais importante para a classificação dos fundos na categoria 

“comportamental” tem sido, a autodeclaração, principalmente através do nome 

do fundo, da sua descrição e da sua estratégia de promoção. Outros autores, 

como, por exemplo, Reinhart e Brennan (2007) e Santoni e Kelshker (2010), 

argumentam que tais fundos não seguem propriamente os fundamentos das 

teorias das finanças comportamentais, mas apenas buscam identificar e 
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explorar vieses comportamentais irracionais observados no mercado para 

tentar obter ganhos maiores (SANTOS, A. R. 2012). 

 Os autores Reinhart e Brennan (2007) analisaram a performance de 

nove fundos mútuos comportamentais comparando seu desempenho com 

Benchmarks e alguns índices de fundos de investimentos para o período entre 

1997 e 2004. Ressalvado o tamanho limitado da amostra, uma das conclusões 

deste estudo foi que fundos comportamentais que investem em ações de 

grandes empresas tiveram melhor desempenho que os fundos 

comportamentais investidores de pequenas empresas, simplesmente pelo fato 

de serem muito conhecidas e terem bastante cobertura da mídia, as ações das 

grandes empresas seriam mais vulneráveis a comportamentos irracionais dos 

investidores (SANTOS, A. R. 2012). 

 O pesquisador Philippas (2014), analisou a performance de 22 fundos 

comportamentais durante o período de Janeiro de 2007  a março de 2013, com 

foco na investigação do comportamento destes fundos durante e após o 

período de crise internacional. O estudo comparou o desempenho dos fundos 

com Benchmarks, retornos de mercado e fundos de administração passiva 

através de indicadores de retorno ajustado ao risco. O estudo não encontrou 

evidências de desempenho superior dos fundos em relação aos comparativos 

e, para alguns fundos, foi constatado desempenho significativamente inferior 

(SANTOS, A. R. 2012). 

 A indústria de fundos de investimento é uma das principais formas de 

captação e investimento de recursos no mundo. O volume de capital aplicado 

nessa modalidade de investimento tem aumentado drasticamente a partir da 

liberalização da economia, no Brasil, ocasionando a criação de diversos novos 

fundos e o aumento do investimento nos fundos já existentes (FORTUNA, 

2008). 

 Há diversas modalidades de fundos de investimentos, dentre elas estão 

os fundos de investimento em ações, cujas carteiras são compostas 

predominantemente (no mínimo 67%) por títulos negociáveis em bolsa de 

valores (FORTUNA, 2008). 

 Desde quando surgiram os fundos de investimento, a principal 

justificativa para sua existência é a vantagem de pessoas que não entendem 

poderem delegar seus recursos financeiros a gestores que supostamente 
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possuem habilidade superior para atuar no mercado, formando carteiras 

eficientes e mais rentáveis do que a média. Markowitz (1952) discute o 

processo de formação de portfólios eficientes com base no retorno esperado e 

na variância (OLIVEIRA, 2014). 

 De acordo com os administradores, o aumento dos ativos do fundo dilui 

custos e aumenta lucros. Segundo Latzko (1998) os efeitos do ganho de escala 

na gestão de fundos de investimentos, utilizam dados de seção cruzada 

provenientes da Barron’s Lipper Mutual Fund Quarterly, empresa que provem 

dados de retornos de fundos e índices do mercado de fundos de investimento 

(LINTNER, G. 1998). 

  

10. CONCLUSÃO 

 

 O surgimento dos estudos das finanças comportamentais surgiu no final 

da década de 70. Após a publicação dos trabalhos de Kahneman e Tverski no 

ano de 1979, sobre o comportamento e o processo de tomada de decisão do 

ser humano em situações de risco. Visando entender as atitudes do investidor 

no dia-a-dia, os autores apresentaram problemas diversos a diferentes grupos 

de pessoas, nos quais esses indivíduos eram levados a tomar decisões tendo 

como base o ganho ou a perda e o risco envolvido nessa decisão. 

 Atualmente, as Finanças Comportamentais são um dos ramos mais 

discutidos do estudo de Finanças. Ganhando força com a turbulência do 

mercado financeiro internacional, essa “discussão” é espelho do confronto 

entre o grupo dos defensores de um modelo econômico e financeiro forte. As 

mudanças qualitativas no Modelo Moderno de Finanças propostas pelos 

defensores das Finanças Comportamentais são muitas e, de certa forma, 

substanciais, já que dizem respeito à peça mais importante do mercado 

financeiro que é o próprio investidor. 

 Verificou- se nesta pesquisa bibliográfica que os economistas 

comportamentais usam a ciência da Psicologia para estudar problemas 

econômicos e sua abordagem geralmente se alicerça na união da 

experimentação com o pensamento econômico tradicional, como no conceito 

de utilidade. A Economia Comportamental é uma disciplina na intersecção da 

Psicologia com a Economia, nem sempre suas fronteiras são claramente 
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definidas. Graças a isso e também o crescimento da popularidade desta teoria, 

alguns acadêmicos e profissionais que antes poderiam intitular-se psicólogos, 

passaram a apresentar-se como “economistas comportamentais” ou “cientistas 

comportamentais”. Também, às vezes, são outros que os chamam assim. 

 Observou-se também que a Teoria da perspectiva é a pesquisa mais 

importante quando o assunto é Finança comportamental. A Teoria da 

Perspectiva foi direcionada pelos professores israelenses, Daniel Kahneman e 

Amos Tversky, consiste em uma teoria que se apoia na tomada racional de 

decisões. Esta teoria conseguiu identificar dois padrões de comportamento que 

antes era ignorado pelas abordagens clássicas, que seriam a falta de 

autocontrole do tomador de decisão e a dificuldade em entender a real situação 

que o este está lidando.  

 Esta pesquisa foi importante para entender que o comportamento diante 

de suas finanças é bem importante, pois, a educação financeira orienta o 

indivíduo ao uso adequado do seu dinheiro, e  o comportamento e a atitude 

financeira direciona de forma correta para evitar padrões de consumo ou 

investimentos inadequados, logo, quanto antes às pessoas dominarem esses 

conceitos, maior a probabilidade de possuírem, ao longo prazo, sua situação 

financeira mais segura e um melhor padrão de vida. 
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