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Se Deus tem um lado sádico, ele o usou ao inventar o 

mercado financeiro...



Via de regra, nossos instintos e tendências naturais, 

resultam em erros no mercado

Heurística: atalhos e “regras de 

bolso” para simplificar a tomada 

de decisão.

Representatividade

Saliência e ilusão de controle

Movimentos de manada

Muitas outras...



Representatividade 

Ao longo do processo evolutivo, tivemos vantagem em identificar padrões/tendências (estações, 

migrações, etc) . 

Tendemos a inferir padrões, temporais e espaciais, com base na observação do ambiente!

Probabilidade futura estimada = f (similaridade a  eventos recentes)

 Prever o futuro com base no presente/passado

 Cara ou coroa ?

 Qual será o resultado do próximo lançamento?

 Ex: Fluxo para modalidades distintas de investimentos após divulgação de rentabilidades

 Ativo bom ontem = ativo bom hoje

 Implicação para investimentos: compra na alta, vende na baixa e reluta em rebalancear 

O que define a performance de um investimento é sua perspectiva futura!



A Representatividade também influencia atitudes

 Estudo da Universidade de Nova York

 2 grupos

 1° Exercício: ordenar palavra e formar frases

 Grupo 1: frases de tom agressivo

 Grupo 2: frases de tom agradável

 2° Exercício: aguardar 10 minutos para ser atendido

 Grupo 1: 100% interrompeu após 4 a 5 minutos

 Grupo 2: 82% aguardou 10 minutos

 O estudo foi repetido 20 vezes com pessoas distintas 

de variados graus de ecolaridade e nível social

Atitude em investimentos chama-se perfil do investidor



Atitude diante do risco é mais maleável do que se 

imagina…

Universidade de Toulouse – França

200 estudantes de MBA divididos em 2 grupos

Mesmo questionário de avaliação de perfil

Grupo 1: ao entrar na sala viram um sujeito 

atropelado

Grupo 2: ao entrar na sala não viu nada fora do 

normal

Resultado:

Grupo 1: 60% mais diagnósticos 

conservadores!



Atitude diante do risco é mais maleável do que se 

imagina…

Universidade de Toulouse – França

200 estudantes de MBA divididos em 2 grupos

Todos do sexo masculino...

Mesmo questionário de avaliação de perfil

Grupo 1: ao entrar na sala viram atendente... dotada de 

elevado capital estético

Grupo 2: ao entrar na sala não viu nada fora do normal

Resultado:

Grupo 1: 47% mais diagnósticos agressivos!



Atitude diante do risco é mais maleável do que se 

imagina…

FGV - SP

60 estudantes de MBA 

3 questionários de avaliação de perfil de 

grandes bancos

2/3 diagnosticados com perfil diferente 

dependendo do questionário que fizeram

Isso sugere que, mais do que quem você é, seu 

perfil depende do questionário que você 

respondeu...

...em que momento...e o que vivenciou antes



Ilusão de controle

 Atentado terrorista - 11/set/2001

 Aumento dos cancelamentos de passagens

• -18%: número de passageiros nos EUA no último tri de 2001

• 1 em 5 passageiros decidiu não voar

 Aumento do tráfego rodoviário

 Fatalidades em acidentes aéreos em 2001 nos EUA:

• 482 (metade em 11/set)

 Fatalidades em acidentes aéreos em 2002 nos EUA: 0

 Fatalidades em acidentes aéreos em 2003 e 2004 nos EUA: 19 e 11, 

 Portanto de 2002 a 2004, 30 pessoas morreram em acidentes aéreos nos EUA

 No mesmo período 128.525 pessoas morreram nas estradas (25% acima da 

média histórica), 45.000 ficaram gravemente feridas (20% acima da média) e 

325.000 sofreram outros ferimentos (30% acima da média)

 A ilusão de controle matou e feriu pessoas que estariam a salvo em um avião!

Estudos comportamentais revelam que:

- Pessoas acham que tem mais chance de ganhar na loteria 

e estão dispostas a pagar mais por um ticket de loteria se 

tiverem a oportunidade de escolher elas mesmas 

os números!!!

-Pessoas acreditam que tem mais chance de ganhar em um 

jogo de dados se elas mesmas fizerem o arremesso!!!
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Conclusões

 Tenha consciência da existência desses fatores comportamentais

 Saiba como identifica-los na confecção do questionário

 Evite-os!

 Desconfie e refute questionários tendenciosos

 Sem dúvida é melhor ter do que não ter, mas com bastante espirito crítico!


