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RESUMO 

 

Este artigo aborda a tomada de decisão do investidor utilizando os estudos de finanças 

comportamentais, mostrando sua divergência em relação á teoria moderna de finanças que acredita 

que os agentes de mercado sempre apresentam decisões racionais em situações de risco.  

O presente modelo mostra como o agente de mercado é influenciado por vieses cognitivos 

criados á partir de sua personalidade, fazendo com que aconteçam erros em suas escolhas e a 

eficácia da montagem de um portfólio de investimentos seja diminuída.  

Foram usados principalmente os estudos publicados pelos psicólogos cognitivos Daniel 

Kahneman e Amos Tversky , sendo estes os propositores da teoria do prospecto, que deu origem 

ás finanças comportamentais. Outros psicólogos da linha cognitiva e social foram abordados, além 

de profissionais da área de administração, economia e finanças em geral.  

Seu objetivo é ajudar o investidor á diminuir seus erros em suas avaliações na hora de tomar 

suas decisões e mostrar a importância do foco em longo prazo para maximizar o efeito de uma 

carteira de investimentos bem selecionada. 

 

Palavras-chave: Tomada de decisão do investidor, comportamento do investidor, finanças 

comportamentais, psicologia do investidor. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Investir não é uma ação puramente racional. De acordo com Yoshinaga, Oliveira, Silveira 

e Barros (2008), grande parte das teorias clássicas de finanças se estruturaram à partir de uma 

abordagem tradicional da economia, mostrando que o agente econômico é um tomador de decisões 

racional.  

Importante pensarmos que investir é algo planejado para longo prazo. Quem necessita do 

dinheiro para alguma compra de curto prazo não deve colocar seu capital em renda variável, pois 

a variação pode ocorrer para baixo e o investidor venderá seus ativos com prejuízo. Investir pouco 

e sempre, focado em comprar empresas bem administradas e lucrativas e esperá-las crescerem é 

um comportamento aprovado para crescimento patrimonial (Portinho, 2009). 

Para explicar o modo como o investidor toma suas decisões, a economia utiliza a Teoria 

Moderna de Finanças, ou Mainstream Econômico, que leva em conta a tomada de decisões baseada 

apenas em padrões estatísticos. Essa teoria leva a crença de que os mercados são eficientes. Para 

Vieira e Pereira (2009), a idéia principal da Hipótese de Mercados Eficientes (HME) é que ao fazer 

a movimentação em seu portfólio, os investidores agem sempre de forma racional, utilizando a 

teoria da utilidade esperada, ponderando as informações disponíveis e considerando todas as 

soluções para o problema,  fazendo com que o mercado também haja assim e seja sempre auto-

regulado. 

Para Kahneman (2012), uma pessoa racional na visão dos economistas  possui crenças 

internamente consistentes, age sempre de acordo com a lógica, estimando o lado positivo e 

negativo ao  fazer uma escolha. Porém, ele demonstra que esse modelo de agente racional não 

descreve corretamente os humanos, pois, mesmo uma pessoa razoável comete falhas em sua 

heurística na hora de tomar as decisões, causadas principalmente por avaliações limitadas á seus 

vieses cognitivos.  

As finanças comportamentais surgem para desconstruir essa visão da teoria da utilidade 

esperada em que o homem é um ser sempre racional na hora de tomar as decisões. Cada pessoa 

apresenta uma personalidade diferente. O que os economistas em geral classificam como 

“anomalia” de mercado, a psicologia entende como algo característico da personalidade das 

pessoas (Tomaselli, 2010). Um mercado que possui investidores distintos, ou seja, cada um agindo 

de acordo com sua subjetividade, torna impossível a criação de um preço justo ou preço alvo para 

um ativo, pois cada um julga o preço justo de acordo com seus vieses cognitivos, fazendo com que 

o mercado não se auto-regule.  
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Aplicada ao mercado financeiro, é uma ferramenta que pode estudar e auxiliar a identificar 

comportamentos irracionais em si e nos outros e reduzir os erros na tomada de decisão. De acordo 

com Halfeld e Torres (2001), é um campo que visa identificar como a tomada de decisão de um 

investidor é influenciada por suas emoções e erros cognitivos e como o padrão de comportamento 

do agente financeiro modifica o mercado.  

Os primeiros passos nessa área foram dados pelos psicólogos Daniel Kahneman e Amos 

Tversky quando publicaram seu artigo Prospect Teory: an analysis of decision under risk, em 

1979. Os autores apresentaram vários problemas para grupos de pessoas diferentes entre si e nessas 

questões esse grupo precisava tomar decisões que envolviam ganho ou perda sob riscos. Os efeitos 

nocivos causados pelo viés cognitivo do investidor quando este se encontra em uma tomada de 

decisão que envolve risco são incompatíveis com os princípios básicos da teoria da utilidade 

(Kahneman & Tversky, 1979). As pesquisas de ambos renderam pela primeira vez um Prêmio 

Nobel em economia para Daniel Kahneman, primeiro psicólogo a receber um prêmio nessa área. 

É importante ressaltar que Amos Tversky faleceu anos antes (1996) e o regulamento do Prêmio 

Nobel não permite que sejam feitas homenagens póstumas. 

Com gratidão e reconhecimento, Kahneman mostra como foi importante a convivência com 

Amos Tversky para o desenvolvimento de ambos como profissionais: 

 

Amos era o pensador mais lógico, com uma orientação para a teoria e um senso de direção infalível. 

Eu era mais intuitivo e enraizado na psicologia da percepção, da qual tomamos emprestadas muitas 

idéias. Éramos suficientemente parecidos para compreender um ao outro com facilidade e 

suficientemente diferentes para surpreender um ao outro. Desenvolvemos uma rotina em que 

passávamos grande parte de nossos dias de trabalho juntos, muitas vezes em longas caminhadas. 

Durante os 14 anos seguintes nossa colaboração foi o foco de nossas vidas, e o trabalho que 

realizamos juntos durante esses anos foi o melhor do que qualquer um de nós jamais fez. (Kahneman, 

2012, p.13). 

 

2. HEURÍSTICAS E VIESES COMPORTAMENTAIS 

 

A palavra heurística vem da mesma raiz que Eureka, dita por Arquimedes quando encontrou 

a resposta para medir o volume  de um corpo, calculando o volume da água movida quando este 

corpo foi submerso nela. 

De acordo com  Kahneman e Tversky (1979), os processos de heurística foram criados pelo 

homem para simplificar a tomada de decisões em ambientes incertos. Por ser uma forma rápida de 

tomada de decisão que não exige diligência do investidor, induz a vieses e erros na hora de suas 

escolhas. 
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A seguir, algumas das heurísticas e vieses de maior ocorrência estudados pelas finanças 

comportamentais são discutidas com mais detalhes, utilizando principalmente os estudos de Daniel 

Kahneman e Amos Tversky na linha cognitiva e social,  mostrando sua ampla relevância para os 

investidores no mercado. 

 

2.1. Autoconfiança excessiva 

Autoconfiança refere-se á segurança que a pessoa possui em relação á sua capacidade e poder 

para realizar alguma tarefa. O indivíduo torna-se autoconsciente de sua competência. O problema 

em questão é o excesso dela, que pode  prejudicar seriamente os resultados financeiros  desejados 

pelos investidores dentro do mercado. De acordo com  Halfeld e Torres (2001), o excesso de 

autoconfiança está presente em grande parte da população mundial, sendo mostrado por diversos 

estudos que em torno de 80% das pessoas consideram-se acima da média no que diz respeito ás 

suas habilidades e os investidores não fogem á essa  regra. Além disso, para  Bogea e Barros (2008), 

o excesso de confiança é demonstrado mais por homens e em atividades de maior representação 

masculina, sendo o mercado de capitais um anfitrião para esse perfil.  

 

2.2. Efeito Halo 

Para Kahneman (2012), o efeito Halo ajuda a manter a coerência entre as narrativas 

exagerando a consistência das avaliações. Tendemos a achar que pessoas boas fazem apenas coisas 

boas e pessoas ruins fazem apenas coisas ruins. Poucos sabem que Hitler amava cães e crianças 

pequenas. Na visão da maioria das pessoas, um ser humano com tantos traços de crueldade jamais 

poderia mostrar alguma característica dócil. Então, notamos que o efeito halo tende á criar 

“personagens de novela” que geralmente mostram-se sempre lineares.  

Taleb (2008) descreve em seu livro a falácia narrativa como algo que criamos para tentar 

extrair significado do mundo. Geralmente tende a deixar as histórias simples e concretas, focando-

se apenas em um número pequeno de eventos notáveis, fazendo com que a narrativa seja construída 

de forma linear, deixando o intelocutor e ouvintes mais confortáveis. Para Taleb, as pessoas são 

iludidas frequentemente acreditando que relatos passados cheios de inconsistência são verdadeiros. 

Em seu livro é citado o exemplo da cobertura do canal Bloomberg do dia da captura de Saddam 

Husseim. No horário em que o mercado encontrava-se em queda, o noticiário afirmava que isso 

refletia a insegurança do futuro do Iraque pós Saddam. Quando o mercado subiu, o noticiário 

relatou como motivo de alta a euforia criada pela captura de Saddam. Em menos de duas horas 

foram criadas duas notícias diferentes para explicar a queda e subida da bolsa, deixando os 

“investidores” mais confortáveis com o sobe e desce dela, pois a mente humana não lida bem com 

ausência de explicações, precisando sempre dessa ilusão cognitiva. 
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Essas falácias mostram a tendência do ser humano de construir narrativas utilizando apenas 

fatos observados. Esses fatos simplificam ao extremo a cadeia de causas e efeitos que está por trás 

do evento histórico. Tornam a notícia mais aceitável para nossa mente, criando uma falsa ilusão de 

compreensão dos fatos, quando na verdade só existiram especulações.  

Vemos isso praticamente o tempo inteiro na bolsa com analistas que fazem previsão de uma 

empresa de acordo com seu passado. Na maioria das vezes erram, demonstrando que essas 

previsões não passam de especulações.  

O essencial desse viés retrospectivo é o fato de que a ilusão de compreensão do passado 

alimenta uma ilusão de que o futuro possa ser previsto. Essas ilusões reduzem em grande 

quantidade a ansiedade que sentiríamos se tivéssemos que admitir que estamos em dúvida.  

Além disso, Kahneman (2012) relata que as pessoas buscam nessas ilusões tranquilizadoras 

a visão de que todas as ações terão consequências condizentes com a vontade de seu feitor, e de 

que pessoas sábias e corajosas terão sucesso. 

Percebemos isso no mundo dos negócios, onde a todo instante são lançados livros sobre 

Chiefs Executive Officer (CEOs) que dirijiram empresas com maestria. Essas histórias de sucesso 

exageram a figura do CEO como um líder nato e implacável em sua tomada de decisões, 

esquecendo que por trás dele, existem milhares de funcionários, maquinaria,condições de mercado 

e a sorte moldando o andamento da empresa.  

Um exemplo atual é o caso da OGXP3, empresa petrolífera de Eike Batista. Quando a cotação 

da empresa estava em torno de 23 reais, tanto a empresa quanto seu líder eram vistos como 

primorosos. A euforia no mercado com ela era notada em qualquer forum de bolsa de valores. 

Todos os analistas de empresa recomendavam compra com preço alvo bem acima da cotação atual. 

Quando o preço dela começou a despencar,após apenas alguns meses passados, os investidores 

mudaram rapidamente suas crenças, classificando ela e seu CEO Eike Batista como empresa ruim 

e péssimo homem de negócios. Nesse ponto, os analistas já não indicavam mais a empresa, esta 

sumiu da lista de compra de todas as corretoras. Isso mostra como é irresponsável a atitude tanto 

do analista  como do investidor,o primeiro por indicar uma empresa sem fundamentos baseando 

sua análise apenas em notícias e cotações e o outro por  não verificar o histórico e fundamentos da 

empresa antes de investir , perdendo dinheiro acumulado ao longo de vários anos de trabalho e 

frugalidade.  

Outra ilusão que causa grande perda monetária aos investidores é a ilusão de habilidade para 

investir. Milhões de lotes de ações são negociados diariamente na bolsa. Essas negociações 

ocorrem porque quem compra e quem vende acredita possuir habilidade maior que o outro lado na 

hora de realizar suas operações.  

De acordo com Kahneman (2012), há duas causas principais que causariam essa distorção 

em relação á percepção que a pessoa possui sobre sua capacidade de escolha de portfólio. A 
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primeira seria o fato de pensarem estar exercendo habilidades de alto nível, pois quem faz essas 

escolhas geralmente analisa balanços de empresa e verifica as condições de mercado em que essa 

empresa está inserida, além de ter que necessariamente entender vários conceitos da bolsa e operar 

o home broker. A segunda causa é a cultura das pessoas envolvidas nessa área, que criam uma 

percepção de poder, pois além da maioria dos investidores serem homens, estão em uma área em 

que o objetivo é o enriquecimento, diretamente ligado á poder. Porém, essas habilidades não 

tornam o investidor expert em negociar as ações, pois as informações que eles possuem sobre a 

empresa podem já estar contidas em sua cotação, fazendo com que percam dinheiro ao vender uma 

ação que julgam estar com preço alto e comprar outra com preço baixo, sustentando o sistema, pois 

em cada compra e venda que realiza, pagam emolumentos da bolsa, taxa de corretagem e imposto 

de renda em vendas acima de vinte mil reais ao mês, girando seu patrimônio e perdendo o poder 

fantástico dos juros compostos, que nesse caso, só funcionam em carteiras de investidores que 

focam-se em longo prazo.  

Disciplina, conhecimento e humildade podem ser cruciais para o investidor diminuir os riscos 

que o excesso de confiança pode causar. O dinheiro é reservado aos que possuem conhecimento 

para lidar com ele e permanecem fiéis ás suas leis (Clason, 2005). 

 

2.3. Influência Social  

Em toda interação que ocorre entre pessoas ocorre o fenômeno da influência social. A atitude 

de alguém muitas vezes emana da atitude de outras pessoas e podem ser modificada devido á 

persuasão que esta sofra. Com frequência somos influenciados e influenciamos outras pessoas sem 

perceber (Rodrigues, Assmar, & Jablonski, 2009). 

Asch (1977), descreve um experimento que mostra como a opinião das pessoas pode ser 

influenciada pela opinião de outras que interagem com ela.  

Como colocado na figura abaixo, foram mostradas quatro linhas para os participantes.  

 

 

 Figura 1. Linhas mostradas ao participantes do estudo, extraído de Rodrigues, Assmar, & Jablonski (2009). 
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Foi pedido a eles que apontassem qual das três linhas, A, B e C possuiam o mesmo tamanho 

que a linha X. 

A sala estava cheia de participantes, apenas um deles não sabia o real propósito do 

experimento. Entre os que sabiam, foi pedido para apontarem erroneamente a linha C indicando o 

mesmo tamanho de X. Grande parte dos participantes que não sabiam que apontar a linha C foi 

combinado previamente, a apontavam também. Eles concordavam com a maioria, apesar do erro 

estar claríssimo. Verificou-se três razões principais para essa distorção de interpretação. Ocorria 

medo de emitir uma opinião diferente dos demais. Pensavam que ocorria algo de errado com sua 

visão ou realmente percebiam a linha errada como estando em correspondência com a linha padrão 

X. Poucos mantiveram a opinião correta de que a linha B seria  correspondente á linha X.  

Essa influência social demonstrada pelo experimento pode ser facilmente vista na bolsa de 

valores. A grande maioria das pessoas presentes nela não sabe o motivo de comprar uma ação, 

então, prefere seguir a maioria,verificando as opiniões em fóruns para sentirem um conforto 

cognitivo por seguirem o que todos estão fazendo. O problema é que quando todos seguem a 

mesma direção, dificilmente estão em posição de lucrar (Miller, Fisher, & Hagstrom, 2008). 

Esse comportamento de manada faz com que a pessoa perca dinheiro no mercado, pois ao 

notar que as pessoas estão vendendo uma ação e comentando nos fóruns, vende também. Se 

estiverem comprando, ela compra, sem verificar se houve mudança nos fundamentos da empresa. 

Para Bazin (1994) a psicologia mostra realmente como o comportamento da multidão a nivela por 

baixo. Se é a multidão que faz o preço dos papéis, é perda de tempo ficar buscando explicação para 

saber o porque a cotação de uma empresa caiu ou subiu, pois a opinião da média dos participantes 

do mercado ja está intrínseca no preço das ações. Bazin (1994) ainda afirma que os analistas 

gráficos só existem pois há pessoas que acreditam que os gráficos funcionam. Isso nos faz pensar 

que as pessoas não comandam os gráficos, são os gráficos que as controlam, pois a cada mudança 

de um gráfico pela análise técnica, um rebuliço ocorre no mercado mexendo na cotação, ora para 

cima, ora para baixo.  

 

2.4. Aversão á Perda 

Kahneman & Tversky (1979) desenvolveram o conceito de aversão á perda. Uma das 

premissas desse conceito mostra que as pessoas sentem muito mais a dor de uma perda do que o 

prazer de um ganho equivalente. A figura abaixo ilustra isso. A felicidade da pessoa em ganhar 

100 reais é 2 vezes menor do que a dor de perder 100 reais.  
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Figura 2.  Função valorativa de reação á perda e ao ganho,extraído de Kahneman (2012) 

 

Diversos experimentos foram feitos para estimarem a razão de aversão á perda (medo de 

perder/esperança de ganhar) e ficaram na razão de 1,5 a 2,5, mostrando sempre que a possibilidade 

da perda causa grande desconforto psicológico, fazendo com que estas façam escolhas 

extremamente avessas ao risco (Kahneman, 2012). 

Pessoas que possuem alto grau de aversão á perda (conservadoras), tendem á fixar seu 

portfólio em renda fixa, pois a renda variável pode sofrer oscilação para baixo e esta oscilação 

deixaria a pessoa em demasiado incômodo psicógico.  

Parece contraditório, mas  quando as pessoas estão ganhando, são totalmente avessas ao 

risco, porém, quando estão perdendo, buscam o risco para evitar a perda.  

A segunda premissa da busca pelo risco em situações de perda mostra que em uma escolha 

ruim,  o indivíduo joga-se ao risco para tentar evitar uma perda certa (Araújo & Silva, 2007). Em 

duas situações hipotéticas, a pessoa é obrigada á fazer uma escolha. Na primeira ela possui 100% 

de chance de perder 100 reais. Na segunda ela possui 50% de chance de perder 300 reais. A maior 

parte das pessoas escolhe a segunda situação, pois prefere ter a chance de não perder 300 reais do 

que a certeza de perder 100 reais. 

Um exemplo que sempre notamos no mercado é da cotação de uma empresa  que apresenta 

fundamentos ruins estar despencando e os investidores manterem firmemente sua posição 

esperando que algum dia elas possam voltar ao mesmo valor, correndo um risco bem maior, pois 

uma empresa ruim tende a continuar ruim e a cotação dela em longo prazo  sempre acompanha os 

fundamentos , fazendo com que o patrimônio de quem investiu nela  diminua com o tempo. Nos 
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fóruns, sempre aparecem comentários de investidores que esperam que o valor que investiram em 

uma empresa volte ao mesmo patamar para só depois retirarem o dinheiro dela. Enquanto esperam, 

seu dinheiro que podia ter sido retirado dessa empresa ruim e colocado em uma boa para render, 

está caindo dia após dia.  

 

2.5. Dissonância Cognitiva 

Outra questão que atrapalha o investidor de aumentar seu patrimônio é a dissonância 

cognitiva. Para Festinger (1975), propositor dessa teoria, é normal o indivíduo se esforçar para 

manter-se em coerência consigo. De acordo com ele, quando vamos tomar uma decisão, é quase 

inevitável que não passemos por uma dissonância, pois em raras ocasiões deixamos de nos deparar 

com novas crenças que vão de encontro á crença que possuímos. Para isso, artifícios são criados 

para reduzir pensamentos ou comportamentos incongruentes em nossos atos. Uma pessoa pode 

gostar de fumar e ter o conhecimento de que fumar faz mal a saúde. Esse conhecimento cria uma 

incongruência entre gostar de fumar e seus malefícios. Para reduzir essa dissonância, a pessoa pode 

modificar sua ação parando de fumar ou pode reduzí-la através de conhecimentos dos efeitos 

benéficos do cigarro, deletando ou diminuindo em sua mente os efeitos nocivos, sendo esta a forma 

mais frequente. Além disso, é comum que pessoas busquem opiniões consonantes ás suas e 

afastem-se das que causem alguma dissonância em suas cognições.  

      Essa dissonância cognitiva mostra como as pessoas podem cometer atos irracionais, 

focando-se apenas em informações que corroborem seu pensamento ou distorcendo os fatos em 

prol de retirar o sentimento desagradável causado pelo conflito mental entre suas crenças e as novas 

evidências que chegam (Pereira, 2012). 

Verificamos isso no mercado de ações frequentemente. Um exemplo é o fato de investidores 

que acreditam serem proficientes em sua montagem de portfólio comprarem uma ação por vêr a 

cotação subindo durante dias ou meses em um mercado de alta achando que fizeram uma boa 

compra. Quando os progressivos balanços da empresa mostram que ela é ruim e sua cotação 

começa a cair, estes mesmos investidores vão para os fóruns relacionados á renda variável vociferar 

contra o governo que atrapalhou a empresa, a gestão dela que é ruim, a bolsa de valores que é 

injusta, a mídia que coloca informações erradas, os “tubarões” que manipulam os “sardinhas”, tudo 

isso para diminuir a dissonância causada pela ausência de diligência e capacidade para avaliar os 

fundamentos da empresa.  
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3. CONCLUSÃO 

 

O objetivo desse trabalho foi colocar alguns dos principais viéses cognitivos que 

encontramos com frequência no comportamento do investidor que causam muitos erros em sua 

tomada de decisão para montagem de seu portfólio.  

Diferente da interpretação de agentes de mercado ortodoxos que baseiam-se na Hipótese de 

Mercados Eficientes para planejarem-se na escolha de seus ativos, esse estudo mostra que o 

tomador de decisões não é tão racional como a descrição sugere e cada um possui vieses que 

formam-se á partir de sua personalidade. Quando os investidores são colocados em situações 

práticas, as anomalias de mercado, como os administradores e economistas gostam de chamar, 

começam a aparecer.  

Para verificarmos esses erros acontecendo, basta entrarmos em algum fórum relacionado á 

renda variável e veremos como  erros clássicos na tomada de decisão acontecem. Em geral, 

costumam ser repetitivos, fazendo com que a pessoa perca seu capital com suas escolhas erradas e 

após um certo tempo de tentativa e erro, saia da bolsa de valores reclamando, falando que  é cassino, 

que não presta, que só os “insiders” ganham dinheiro... Porém, com estudo, reflexão, disciplina, 

humildade para reconhecer os erros saindo logo deles, o investidor pode proteger e aumentar seu 

capital aos poucos, focando-se sempre em deixar seu dinheiro aplicado o maior número de tempo 

em boas empresas, reaplicando os dividendos e esperando que o efeito dos juros compostos 

aumente sua participação nelas  e consequentemente aumente seu capital e remuneração vinda dos 

dividendos. 

Importante frizar o foco dessa produção em cima de investidores, pois o crescimento 

patrimonial ocorre quando o investidor deixa seu dinheiro aplicado o maior tempo possível em 

bons investimentos (Buffet & Clark, 2007). 

Graham (2007) coloca em seu livro a diferença entre o investimento e especulação. Investir 

é usar diligência e análise profunda para conseguir segurar o capital aplicado e obter retorno sobre 

ele, qualquer coisa fora dessas condições é especulação, ou seja, quanto maior a capacidade de 

análise e paciência, maior é o retorno do investidor. Qualquer atitude focada em ganho de curto á 

médio prazo torna-se trabalho de traders.   

As diretrizes desse artigo  foram  estudos bibliográficos utilizando principalmente as 

pesquisas  de Daniel Kahneman e Amos Tversky em sua teoria do prospecto. Kahneman, grande 

psicólogo das finanças comportamentais, continua produzindo estudos com ampla relevância para 

aplicação nessa área.  
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Além disso, demonstra mais uma forma de atuação do profissional da psicologia, que pode 

sair de suas tradicionais áreas e contribuir para o crescimento do conhecimento das pessoas em seu 

comportamento no mercado de capitais, já que, além de poucos estudos terem sido feitos, são, em 

sua maioria, escritos por administradores e economistas que não possuem a formação necessária 

para compreensão do comportamento do indivíduo tomador de decisões.  
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