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Resumo: Trata dos profissionais que prestam assessoria de investimentos a 
pessoas físicas em agências bancárias. Introduz o conceito de propensão do 
assessor de investimentos, que é manifestado pelo profissional quando presta 
seu serviço de assessoria, e pode assumir três condições: a propensão às 
características do cliente; a propensão às características do produto; e a 
propensão à venda de produtos. A propensão pode influenciar as 
recomendações do profissional aos clientes, e pode ser influenciada pelas 
características do profissional, do banco, e do relacionamento entre profissional 
e cliente. 
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1. INTRODUÇÃO 

Inseguros com a perspectiva de bem estar provido pelo Estado, ou desejosos de 

uma maior mobilidade social, inúmeros indivíduos e famílias se dispõem a abrir 

mão do consumo presente em prol do consumo futuro; em outras palavras, fazem 

poupança e investem parte de sua renda disponível. 

 

O processo de investimento se constitui de várias considerações e ações. Em 

função das características de cada família, pode-se dizer que há alternativas de 

investimento mais adequadas ou menos adequadas a cada caso. Contudo, 

traduzir as aspirações e circunstâncias de diversas pessoas em decisões 

desejáveis de investimento é uma tarefa difícil. É questionável acreditar que se 

pode simplesmente construir um procedimento eficiente para programar este 

processo; ainda assim, é útil e necessário ter um conjunto de diretrizes para 

nortear as decisões de investimentos. 

 

Como ocorre com a maioria das atividades humanas, para as decisões de 

investimentos também é válido dizer que a especialização produz ganhos de 

eficiência e eficácia. Portanto, se um indivíduo tem grandes possibilidades de errar 

ao fazer escolhas por si só, os agentes mais indicados para orientá-lo seriam 

aqueles que já se dedicam rotineiramente à tarefa de analisar aplicações visadas: 

os profissionais e instituições financeiras. 

 

Desta forma, o objetivo geral do presente trabalho é conhecer os critérios 

utilizados pelos profissionais financeiros no Brasil para selecionar alternativas de 

investimento e prestar assessoria às decisões das pessoas físicas. 

 

O próximo capítulo demonstra a relevância do tema desta dissertação, a partir da 

situação atual das instituições financeiras no Brasil e do interesse gerencial da 

pesquisa. O capítulo três descreve o tema e o problema deste trabalho, enquanto 

o capítulo quatro define os objetivos e formula hipóteses. O capítulo cinco faz a 
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revisão bibliográfica dos assuntos envolvidos: começa com uma explicação dos 

fundamentos da ciência dos investimentos; discorre sobre as contribuições da 

literatura quanto à alocação do capital individual, e sobre os métodos de 

assessoria de investimentos sugeridos pelas diferentes disciplinas envolvidas; e 

se encerra descrevendo o ambiente financeiro brasileiro e as alternativas de 

investimento que os bancos oferecem aos investidores. O capítulo seis descreve a 

metodologia: a escolha das variáveis, a definição da abordagem e do 

procedimento de pesquisa, e o projeto da amostra e do questionário. O capítulo 

sete analisa e interpreta os resultados da pesquisa, que estão apresentados no 

anexo. Por fim, o capítulo oito tira conclusões a partir das análises e identifica 

pontos de interesse para pesquisas futuras. O trabalho se encerra com a relação 

de todas as fontes consultadas durante a elaboração deste trabalho e os dados da 

pesquisa em anexo. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Este trabalho apoia sua relevância em diversas razões. Ao longo dos anos 90, o 

setor bancário brasileiro vem sendo exposto a novas dificuldades. Para enfrentá-

las com mais habilidade, o banco precisa diversificar suas frentes de ação. Uma 

importante estratégia competitiva é aumentar a eficiência da captação de 

recursos, para o que é fundamental entender melhor o comportamento do 

investidor. 

 

Uma assessoria de investimentos altamente profissional, não necessariamente 

exclusiva e personalizada mas certamente adequada ao perfil de cada indivíduo, 

agregaria grande valor ao serviço financeiro, contribuindo para a fidelização do 

cliente. 

 

Mais do que qualquer outro envolvido, o maior beneficiado com este serviço é o 

próprio cliente, que só tem a ganhar com esta maior atenção a seus objetivos e 
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restrições. Por fim, o mercado brasileiro de pessoas com potencial para investir é 

suficientemente grande para justificar este interesse das instituições financeiras. 

 

Cada uma destas razões será abaixo melhor detalhada. 

 

2.1. Relevância para as instituições  

Historicamente, o sistema financeiro brasileiro foi profundamente marcado pelo 

fenômeno inflacionário. Especialmente entre as décadas de 1950 e 1980 (BANCO 

CENTRAL DO BRASIL, 2003-A), o Estado brasileiro tinha como prática utilizar-se 

da emissão de moeda como importante ferramenta para manter equilibradas suas 

contas, e a economia brasileira passou a conviver com uma inflação em níveis 

mais elevados do que os encontrados na maioria dos países. Para que a 

sociedade conseguisse conviver com esta situação, foi criada a figura da 

indexação. À primeira vista uma medida equilibrada para evitar injustiças, na 

prática a indexação contribuiu para que a elevação de preços em um período 

alimentasse uma nova elevação de preços no período seguinte, lançando o país 

em uma espiral inflacionária. 

 

Em outras épocas e outros países, este quadro já tinha levado economias ao 

colapso; aqui, contudo, contribuiu para elevar a participação do setor financeiro na 

renda nacional (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 1999, p. 2). Neste contexto hostil 

à atividade econômica, as instituições financeiras brasileiras foram muito bem 

sucedidas em implementar inovações financeiras e aproveitar oportunidades na 

lei, que lhes permitiram não apenas sobreviver como também acumular capital, 

desenvolver-se tecnologicamente e crescer, absorvendo considerável parte do 

imposto inflacionário. A atividade financeira se sustentava do financiamento ao 

desequilíbrio das contas públicas e dos recursos em trânsito (floating), 

concentrando-se em operações de curto prazo. Este processo contribuiu tanto 

para transferir renda de outros segmentos para o financeiro quanto para fazer 

muitos bancos acreditarem que poderiam sobreviver mesmo sem resolver 

problemas com a estrutura de custos e a eficiência produtiva. Ao mesmo tempo, a 
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qualidade dos serviços prestados também não era objeto de grandes 

preocupações, uma vez que grande fonte de receitas provinha da coexistência de 

diferentes indexadores de passivos e ativos. 

 

Com a implantação do Plano Real em julho de 1994, o governo federal adotou 

medidas como maior  abertura ao comércio exterior e redução de subsídios a 

vários setores produtivos, visando viabilizar a estabilização e reestruturação da 

economia. Também foram necessárias reformas constitucionais na ordem 

econômica e na estrutura e funções do setor público, com redefinição da filosofia 

de seus gastos. 

 

As instituições financeiras foram muito impactadas por esta reorganização da 

economia brasileira. A abertura comercial e o corte de subsídios expuseram a 

baixa produtividade de alguns setores domésticos e tornaram muitas empresas 

incapazes de honrar os empréstimos contraídos, assim aumentando o grau de 

inadimplência junto aos bancos. Todo o sistema de crédito brasileiro foi 

igualmente afetado pela política monetária restritiva praticada a partir da 

implementação do Plano Real. Conjugados com o desaparecimento dos ganhos 

inerentes ao processo inflacionário até então apropriados pelo segmento 

financeiro, estes fatos evidenciaram a fragilidade de algumas de suas instituições, 

que se mostraram incapazes de promover os ajustes necessários para sua 

sobrevivência no novo ambiente econômico. Enquanto, em dezembro de 1994, 

havia no país 244 bancos comerciais (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2003-B), 

em dezembro de 2000, este número tinha se contraído para 191 bancos, dos 

quais somente 64 já funcionavam em 1988; foram os sobreviventes das 

transformações ocorridas na década de 1990. 

 

Contudo, apesar de haver menos atores hoje, isto não implica que a concorrência 

esteja mais amena; pelo contrário, está muito mais acirrada. Diante de um 

mercado como este, o banco precisa ser mais eficiente em todas as suas 

atividades, dentre as quais merece grande atenção a captação de recursos: 
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quanto mais recursos o banco administrar, mais poder de negociação terá junto 

aos clientes e aos demais bancos. No tocante à captação junto a pessoas físicas, 

a qualidade do serviço é vital (KOTLER, 1994, cap. 2): é o que ajuda a conquistar 

novos clientes e permite conseguir a lealdade dos clientes atuais. A observação 

de mercados mais maduros confirma a necessidade do foco na qualidade do 

serviço. Curtis (1998) e Leuchter (1999) citam exemplos de bancos americanos e 

canadenses que, enfatizando a satisfação do investidor, conseguiram fidelizar 

muitos clientes por meio de uma assessoria mais personalizada às suas 

necessidades, alguns chegando até ao desenvolvimento de produtos de 

investimento para novos nichos, o que lhes vem proporcionando lucratividade e 

estabilidade. 

 

O mercado de pessoas físicas com disponibilidade para investimentos no Brasil é 

bastante atraente. As projeções da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 1999, tabela 5.1.1), feitas a partir de seus censos, apontam para 

um total de 43.967.037 famílias residentes no Brasil, para o ano de 1997. Para 

este mesmo ano, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada 

também pelo IBGE (1999, tabela 7.5.1), indica que 7,1% das famílias brasileiras 

têm rendimento superior a 20 salários mínimos, o que, em termos absolutos, é 

estimado em 3.121.660 famílias. 

 

Este extrato superior da população é o público alvo da assessoria de 

investimentos. Na data de referência da PNAD (27/09/1997), o salário mínimo era 

de R$120,00; no começo de 2003, equivale a R$200,00. Supondo estável a 

proporcionalidade deste indicador com a remuneração das famílias, pode-se 

estimar que hoje há mais de três milhões de famílias no Brasil com renda superior 

a R$4.000,00, o que representa uma fatia de mercado extremamente interessante 

a qualquer instituição financeira. 
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2.2. Relevância para os investidores 

Em linhas gerais, a renda que as pessoas obtêm ao longo da vida produtiva pode 

ser utilizada em duas atividades: consumir e poupar. Quando a renda é limitada, e 

fica toda comprometida pelo consumo, não há decisões de investimento; para 

estes casos, o Estado brasileiro instituiu a figura da previdência pública para 

formar uma poupança compulsória e permitir, entre outros fins, a assistência às 

pessoas fora do mercado de trabalho. Porém, quando os recursos disponíveis são 

muito elevados, é necessário uma avaliação mais cuidadosa das alternativas de 

investimento, para que o indivíduo consiga atingir seus objetivos de segurança, 

rentabilidade e liquidez. 

 

A demanda por planejamento financeiro deve crescer no país por duas razões: 

- A mudança no perfil demográfico. Com a maior expectativa de vida, as 

pessoas continuam a viver muitos anos após a aposentadoria, trocando o 

medo de morrer pelo medo de ficar sem dinheiro na terceira idade. Além disso, 

assim como em outros países, a população economicamente ativa passa cada 

vez mais a se considerar como uma “geração sanduíche” (HOLLIDAY, 1997, p. 

43), com a dupla responsabilidade de pagar a educação de seus filhos e de 

cobrir as despesas com a saúde de seus pais. 

- O esgotamento do modelo tradicional de previdência. Influenciada pelo fator 

anterior (a mudança no perfil demográfico), a seguridade social estatal está se 

tornando incapaz de equilibrar suas contas, pois o número de beneficiários 

cresce com muito mais rapidez que o número de contribuintes, e a pensão 

pública já não é capaz de garantir renda suficiente após a aposentadoria. 

 

Quando administra seu capital, a maioria das pessoas manifesta 

espontaneamente a necessidade por informação e orientação, e vai buscar 

assessoria junto às instituições especializadas. Um atendimento personalizado 

lhes proporciona vantagens tanto em comparação com o varejo bancário de 

massa quanto com a gestão financeira independente dos bancos. A partir do 

trabalho de Smith e Walter (1997, p. 88) sobre o private banking, é possível 
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identificar os principais benefícios da assessoria profissional aos investidores: 

controle sobre o risco, nível de serviço, informação, tempo e poder de mercado. 

 

VANTAGENS SOBRE O VAREJO DE MASSA: 

Controle sobre o risco. Estes autores classificam o risco do cliente de banco em 

duas categorias. Em um caso, o indivíduo põe os recursos à disposição da 

instituição financeira, que os investe; ele não tem controle sobre a alocação dos 

recursos ou sobre os níveis de risco incorridos pelo banco, e está desta forma 

exposto ao risco do banco (intermediação bancária). Em outro caso, os 

recursos são direcionados a investimentos ditados pelo indivíduo; aqui, é o 

cliente que determina o risco do investimento (intermediação do investimento). 

A intermediação bancária é um serviço de baixo valor agregado, quase uma 

commodity, enquanto a intermediação do investimento representa um serviço 

de maior valor, interativo e pessoal. 

Nível de Serviço. Os benefícios adicionais oferecidos a um investidor podem 

influenciar sua escolha e lealdade a uma instituição financeira em particular. 

Estes benefícios podem poupar tempo, reduzir ansiedade, elevar eficiência e 

tornar todo o processo de administração da riqueza mais conveniente. 

 

VANTAGENS SOBRE A NÃO-INTERMEDIAÇÃO BANCÁRIA: 

Informação. Para otimizar (com uma restrição de custo) objetivos pessoais muitas 

vezes complexos, a maioria das pessoas precisa de assessoria profissional. É 

cada vez mais difícil para um indivíduo ficar a par das novidades em 

instrumentos financeiros, em função de sua proliferação e complexidade. Já 

uma instituição financeira tende a ter um conhecimento mais abrangente do 

mercado e uma visão mais clara dos possíveis cenários do que a maioria dos 

indivíduos, dada sua ampla rede de contatos diários com o mercado resultante 

de sua variedade de funções de negociação, além de receber informações 

muito mais rapidamente. 
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Tempo. A administração eficaz do dinheiro consome muito tempo. Especialmente 

para indivíduos no estágio da vida voltado à construção da riqueza, o trabalho 

impõe severas restrições de tempo. Portanto, eles esperam uma resposta 

rápida a suas necessidades bancárias, e preferem tratar com alguém com 

habilidade e autoridade para tomar decisões rápidas, o que pode exigir a 

descentralização da tomada de decisão, com a alocação de maior autoridade 

aos profissionais. 

Poder de mercado. Quanto maior a instituição financeira e seu volume de 

transações em algum mercado em particular, maior é seu poder de negociação 

para obter melhores preços. O mesmo vale para os indivíduos: quanto maior for 

a importância do cliente, maior será o repasse que ele receberá dos benefícios 

conseguidos pela instituição financeira. 

 

2.3. Valor agregado pela assessoria de investimentos 

No competitivo mercado de serviços financeiros, o maior potencial de lucratividade 

e fidelização dos clientes provém da criação de uma organização de investimentos 

que preste serviço completo (LAHMAN, 1997, p. 61). Esta organização incluiria 

tanto o acesso do investidor a todos os veículos de investimentos quanto a 

prestação ampla de serviços de aconselhamento para atender às necessidades 

dos clientes. Para fazer convergirem os interesses das instituições e dos clientes, 

existe a figura do assessor de investimentos, o profissional que trabalha para o 

banco orientando o investidor sobre as melhores maneiras de alocar seu capital. 

 

Para expandir o relacionamento com o cliente, a instituição financeira precisa 

rever suas atitudes e mudar radicalmente sua orientação (LAHMAN, 1997, p. 61). 

O serviço ao cliente deve ir além da simpatia e da cortesia e enfatizar a avaliação 

de necessidades. Será preciso uma cultura de compromisso, que conheça melhor 

o cliente e possa lhe dar alternativas de estratégias financeiras baseadas nas 

peculiaridades de cada um. Regularmente, os assessores de investimentos devem 

mapear o perfil de cada cliente para identificar oportunidades de fornecer serviços 
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de investimento adicionais. Os clientes perceberão mais o valor de seu 

relacionamento com o banco, elevando sua satisfação e lealdade.  

 

Mas os administradores profissionais não deixam de enfrentar dificuldades 

(BODIE et al.,1999, p. 821). Primeiro, fazer com que os clientes comuniquem seus 

objetivos e restrições requer habilidade considerável; além disto, esta tarefa é feita 

mais de uma vez, já que os objetivos e restrições estão sempre mudando. 

Segundo, o profissional precisa traçar um plano financeiro e manter o cliente a par 

dos resultados. Por fim, constituir uma organização eficiente para descentralizar 

as decisões e disseminar as informações torna a administração profissional ainda 

mais complexa. 

 

A identificação precisa das características de cada cliente requer programas de 

comunicação consistentes e variados. Levantamentos, entrevistas por telefone, 

mala direta, e principalmente reuniões pessoais, demonstram um interesse sincero 

nos clientes, bem como abrem espaço para perguntar a cada cliente o que ele 

precisa, quer e espera de seu prestador de serviços financeiros. 

 

Há casos, porém, em que o assessor observa somente aspectos gerais do 

mercado quando faz recomendações, atuando de maneira padronizada e 

dedicando reduzida atenção às características do cliente. Mais grave ainda, é o 

caso em que o assessor, sob a pressão de quotas e metas de vendas de produtos 

ou com interesse em comissões de vendas, tenta convencer o cliente a aplicar 

seus recursos que não seriam os mais adequados. Assim, explorando a 

assessoria às decisões de investimento das pessoas físicas, este trabalho avaliará 

o grau em que os critérios utilizados pelos profissionais financeiros são voltados 

às características do cliente. 
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3. NATUREZA DO PROBLEMA 

Umberto Eco (1985) aconselha o estudante a resistir à tentação de fazer uma 

“tese panorâmica”, isto é, demasiadamente abrangente, pois o tema acabaria 

recebendo um tratamento muito superficial. Para este autor (p. 21-23), um estudo 

é científico quando atende a quatro requisitos: 

1. Trata de objeto reconhecível e claramente definido 

2. Acrescenta algo novo ao conhecimento sobre o objeto 

3. É útil para trabalhos futuros 

4. Fornece elementos para verificação e contestação das hipóteses apresentadas 

 

Em uma dissertação, enquanto o tema de uma pesquisa é uma proposição 

abrangente, o problema da pesquisa deve ser enunciado de forma clara, 

compreensível e operacional, conforme recomendam Lakatos e Marconi (1991, p. 

126). Além disso, o problema deve explicitar a relação entre dois ou mais 

fenômenos, bem como permitir a investigação sistemática e a verificação empírica 

das variáveis envolvidas. 

 

Desta forma, enquanto o tema desta dissertação é a assessoria profissional aos 

investimentos de pessoas físicas, o problema em questão é saber: “Quais as 

propensões manifestadas pelos profissionais quando prestam assessoria de 

investimentos ao cliente dos bancos de varejo que operam no Sudeste do Brasil, e 

qual influência estas propensões sofrem das características do profissional, do 

banco e do relacionamento entre profissional e cliente?”. 

 

No cerne do problema estão as propensões manifestadas pelos profissionais; 

este termo só foi escolhido após alguma reflexão. A palavra inicialmente utilizada 

foi “diretriz” ; contudo, ela atribuía um caráter demasiadamente deliberado à 

variável, e foram buscadas alternativas. Foi cogitada, então, a palavra 

“orientação”, que é bastante utilizada em administração, como em “orientação 

para o produto vs. orientação para o mercado” ; mas na literatura pesquisada 

foram encontrados muitos usos deste termo com o sentido de “assessoria”, o que 
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poderia gerar ambigüidades. Por fim, julgamos válido substituir “diretriz” por 

“propensão”, para reconhecer a existência de aspectos tanto voluntários quanto 

involuntários no fenômeno analisado, já que uma diretriz é “adotada” 

intencionalmente, enquanto uma propensão é “manifestada” espontaneamente. 

Além disso, “propensões” não tendem a ser excludentes entre si, o que capta 

corretamente a natureza da variável; e permanece aberta a possibilidade de 

identificação, em pesquisas futuras, de outras “propensões” além daquelas 

apontadas neste texto. 

 

4. OBJETIVOS, HIPÓTESES E VARIÁVEIS 

A resolução deste problema passa pelo seu desdobramento em alguns objetivos: 

- conhecer as propensões manifestadas pelos profissionais quando prestam 

assessoria de investimentos; 

- avaliar os fatores que exercem influência sobre estas propensões: 

características do profissional, da instituição onde ele trabalha, e do 

relacionamento entre ele e o cliente. 

 

Para Lorie, Dodd e Kimpton, o esperado é que o profissional procure otimizar a 

carteira de investimentos do cliente analisando suas particularidades; muitas 

vezes, porém, a política de um assessor de investimentos deixa a desejar: 

“As carteiras deveriam mudar em resposta a mudanças na renda, estilo de vida, 

número de dependentes e atitudes frente ao risco. Casamentos, divórcios, 

filhos, e muitos outros fatores devem determinar a política de investimentos. 

Mesmo assim, eles raramente são levados em conta. Em mercados eficientes, o 

aconselhamento de investimentos é a mais importante função de investimentos, 

e as ferramentas de investimento científico disponíveis têm sido usadas 

insuficientemente na execução dessa função.” (LORIE, DODD e KIMPTON, 

1997, p. 168). 

 

Procurando extrair relações causais a partir dos objetivos, chegamos à formulação 

de duas hipóteses que definem as variáveis envolvidas: 
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1a Hipótese: Existem três grandes propensões manifestadas pelos assessores de 

investimentos quando aconselham o investidor para a formação de sua carteira: 

1. Propensão ao Cliente: Ajustar as carteiras ao perfil de cada investidor; 

2. Propensão ao Produto: Formar carteiras em função do desempenho 

dos ativos e das condições de momento do mercado; 

3. Propensão a Vendas: Vender determinados produtos. 

 

2a Hipótese: A predominância de uma destas propensões é influenciada por:: 

1. Características do profissional: formação, aperfeiçoamento 

profissional, idade, experiência; 

2. Características do banco: natureza, política de vendas, localização da 

agência; 

3. Relacionamento do profissional com os investidores: no de clientes, 

freqüência de atendimento, tempo de relacionamento. 

 

Dentro destas hipóteses, estão implícitas as relações causais. A primeira hipótese 

explora as propensões que influenciam o trabalho do assessor, e a segunda 

hipótese atribui as causas destas propensões a características do assessor, do 

banco e do relacionamento com o cliente. As duas relações causais são, portanto, 

subseqüentes: 

1a hipótese: Carteira de Investimentos = f (Propensões do Assessor) 

2a hipótese: Propensões do Assessor = f (Características do Assessor, do Banco e 

do Relacionamento) 

 

Na 1a hipótese, a variável-resposta é a composição da carteira do investidor, 

descrita pela proporção das opções de investimento ali presentes; e a variável-

causa é a influência predominante de uma das propensões do profissional sobre 

seu trabalho de assessoria.  
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Na 2a hipótese, a variável-resposta é a predominância de uma das propensões; e 

as variáveis-causa são as diversas características: 

- do Assessor: idade, formação, aperfeiçoamento, experiência profissional; 

- do Banco: porte, natureza, mercado-alvo, canais de orientação ao investidor, 

políticas de quotas de vendas, critérios de avaliação de profissionais; 

- do Relacionamento: número de investidores atendidos, freqüência de 

atendimento, tempo médio de relacionamento. 

 

Todo este conjunto de variáveis exigiu esclarecimentos, que foram fornecidos pela 

revisão bibliográfica descrita no capítulo seguinte. 

 

5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

5.1. O Estudo dos Investimentos 

Um mercado surge quando algumas pessoas possuem um bem em excesso, isto 

é, em quantidade maior do que necessitam em um determinado momento, e 

outras pessoas estão dispostas a dar algo em troca para passarem a possuir este 

bem. Em outras palavras, a oferta e a demanda por um determinado bem 

provocam a formação de um mercado para ele. Os investimentos são 

essencialmente um mercado de dinheiro: há agentes oferecendo dinheiro e há 

agentes demandando dinheiro. 

 

Na ponta da oferta, há agentes com excedente de capital, como por exemplo 

famílias que consomem menos do que recebem. Estes agentes estarão dispostos 

a abrir mão do uso presente deste capital em troca de um preço que acharem 

justo pela espera, ou mesmo pela expectativa de um retorno indefinido porém 

elevado . 

 

Na ponta da demanda, um governo pode decidir fazer investimentos em infra-

estrutura ou outros fins visando elevar a produção de sua população e 

conseqüentemente elevar sua arrecadação tributária. Da mesma forma, a 
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produção de uma empresa agrega valor fazendo com que suas receitas sejam 

maiores que suas despesas; se a empresa acredita que vale a pena aplicar na 

produção mais recursos do que possui, ela pode levantar dinheiro de duas formas: 

contraindo empréstimos com agentes que tenham capital disponível, e pagando 

um preço por este capital; ou conseguindo “parceiros”, isto é, vendendo parte de 

seu controle a terceiros, em troca de uma participação nos resultados.  

 

5.1.1. AVALIAÇÃO DE ATIVOS 
O conceito mais básico de finanças é o trade-off entre risco e retorno: os 

investidores tendem a evitar o risco e só estarão dispostos a assumir riscos 

maiores se esperarem retornos maiores. A partir do retorno de um título que o 

mercado considera como de risco zero (geralmente títulos públicos), os demais 

títulos deverão produzir retornos maiores quanto maior for o risco percebido; a 

diferença entre o retorno do título com risco e o retorno do título sem risco é 

chamada de prêmio pelo risco. Quando não se espera um bom retorno de um 

ativo, o ajuste ocorre por meio do preço do ativo, que cai até o ponto em que o 

mercado acredita valer a pena comprá-lo. 

 

a) Ativos de renda fixa 

Um título de dívida, seja pública ou privada, geralmente é caracterizado por três 

valores: um prazo de vencimento, quando deverá ser quitado integralmente pelo 

devedor; um valor de face, que será pago quando chegar o vencimento; e um 

valor de cupom, que é pago periodicamente ao credor ao longo de todo o período 

do empréstimo. Por isso, são chamados de ativos de renda fixa. 

 

A relação entre o valor presente deste fluxo de pagamentos (o valor de face e os 

cupons) e o seu efetivo valor de mercado indicará a taxa de referência pela qual 

ele é deflacionado pelo mercado, e o retorno real deste título será simplesmente 

esta taxa. 
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Um título deste tipo compreende dois níveis de risco. Um deles é o risco de não-

recebimento dos cupons ou do valor de face; o mercado relaciona este risco à 

credibilidade da empresa e o avalia por meio de análise de crédito, com 

indicadores como seu porte financeiro, seu nível de endividamento, seu 

comportamento em empréstimos anteriores, as perspectivas de seu setor. O outro 

é uma alteração na taxa de juros de referência, e deriva das incertezas do 

mercado como um todo; se novos títulos passarem a pagar juros maiores, o valor 

dos títulos antigos deve cair para que a nova expectativa de retorno sobre o 

investimento seja maior; em caso de queda de juros, o inverso acontece. Sobre 

este risco influi principalmente a liquidez do título, isto é, a facilidade com que 

serão encontrados compradores caso o investidor queira se desfazer do título. 

 

b) Ativos de renda variável 

Quem compra uma ação espera ter retorno, seja no recebimento de dividendos, 

seja na diferença entre o valor atual de compra e o valor futuro de venda da ação. 

Mas o dividendo é função do lucro da empresa, que é incerto, e o valor futuro de 

venda é igualmente desconhecido. Portanto, uma ação é um ativo de alto risco, e 

o mercado só escolherá comprá-la em detrimento de um ativo de renda fixa caso 

espere que ela vá proporcionar um retorno muito superior. 

 

As principais abordagens para determinar o valor de uma ação envolvem a 

capitalização, isto é, o cálculo do valor presente, dos fluxos futuros de dinheiro 

envolvidos: o fluxo de caixa da empresa; o fluxo de dividendos pagos aos 

acionistas; e o fluxo de lucros da empresa, considerando o lucro econômico, que é 

o lucro contábil subtraído dos investimentos que a empresa necessitou fazer para 

permanecer competitiva no seu setor. Todas as três abordagens são subjetivas, 

na medida em que envolvem expectativas e avaliações arbitrárias.  

 

Uma ação é uma participação na propriedade da empresa, e por isso o risco de 

não-recebimento de seu valor tem um patamar inferior que é a fração equivalente 

do patrimônio da empresa. O mercado de ações tende, tradicionalmente, a 
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considerar o risco total de uma ação como derivado das incertezas a ela 

relacionadas; as medidas mais comuns do risco de uma ação refletem a 

instabilidade no histórico de registros do seu valor de mercado. A mais 

comumente utilizada é o coeficiente β, introduzido por William Sharpe em 1964 

(LORIE, DODD & KIMPTON, 1997, p. 132-143). Este coeficiente mede a 

sensibilidade do retorno do ativo frente ao movimento do mercado: para uma ação 

com β igual a 1, seu retorno tende a variar junto com o retorno proporcionado pelo 

mercado; β menor que 1 indica variações inferiores às do retorno do mercado, e β 

maior que 1, variações superiores às do mercado. Pela sua objetividade, este 

indicador foi muito bem aceito pelos profissionais de finanças, e passou a ser 

utilizado amplamente no setor. Posteriormente, o coeficiente β recebeu críticas de 

estudiosos quanto a suas limitações, mas ainda hoje permanece sendo o 

indicador mais importante e mais utilizado na mensuração do risco de um ativo. 

 

5.1.2. COMPOSIÇÃO DE CARTEIRAS 
Carteira de investimentos é o conjunto de ativos em posse de um determinado 

investidor. Dá-se o nome de gestão de carteira ao estudo da combinação de 

diferentes ativos em uma carteira. 

 

Lorie, Dodd e Kimpton (1997, p. 108-131) fazem uma análise consistente da 

evolução da teoria sobre gestão de carteiras. A base para o estudo das carteiras 

de investimentos foi o trabalho de Harry Markowitz, o artigo “Portfolio selection”, 

no Journal of Finance de março de 1952. Assim como um ativo individual, a 

carteira também terá uma taxa de retorno esperada e um risco associado a este 

retorno. A sabedoria convencional já recomenda a diversificação de investimentos 

para redução do risco. Markowitz demonstra que o retorno esperado será 

simplesmente a média ponderada dos retornos dos ativos que compõem a 

carteira; e seu risco será sua variância, função tanto das variâncias absolutas dos 

retornos de cada ativo, quanto da forma como os retornos variam entre si, a 

covariância. Desta forma, ele comprovou que não basta comprar diversos ativos 
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para reduzir o risco; é preciso ter ativos cujos riscos se oponham ou ao menos se 

equilibrem ao longo das flutuações do mercado. 

 

Mas este modelo era difícil de ser posto em prática, o que estimulou pesquisas de 

outros estudiosos. Com a introdução do coeficiente β por William Sharpe, 

conforme descrito no item anterior, o cálculo do risco da carteira foi simplificado, já 

não era mais necessário saber a correlação dos retornos de todos os títulos uns 

com os outros, mas apenas com o mercado. Também foi esclarecido o conceito 

de diversificação: o risco medido por β é a parte sistemática do risco, associada 

aos movimentos do mercado como um todo, e é o β do ativo que pode contribuir 

para reduzir o risco da carteira. O restante do risco do ativo se deve a 

peculiaridades da empresa, como por exemplo seu ambiente competitivo; à 

medida que uma carteira combinar títulos de várias empresas de diferentes 

setores, estes riscos específicos tenderão a se anularem mutuamente, ou seja, 

este é um risco diversificável. A partir desta percepção, conclui-se que o mercado 

deve pagar um prêmio somente sobre β, pois o restante do risco pode ser evitado 

por meio da diversificação. 

 

5.2. O Investidor e a Assessoria de Investimentos 

5.2.1. P.I.G.A. – PRINCÍPIOS DE INVESTIMENTO GENERALIZADAMENTE ACEITOS 
Investigando de forma não-exaustiva os conselhos de investimentos provenientes 

de várias fontes, Bodie e Crane (1997, p. 14) identificaram um consenso geral 

acerca de um conjunto de diretrizes práticas. Fazendo uma paródia aos Princípios 

Contábeis Generalizadamente Aceitos, utilizados nos registros contábeis 

americanos, eles sintetizaram as referidas diretrizes naquilo que chamaram de 

Princípios de Investimento Generalizadamente Aceitos (P.I.G.A.), e aqui foram 

adaptados da seguinte forma: 

 Os investidores devem ter um fundo de emergência investido em ativos 

seguros de curto prazo, e que preferencialmente sejam isentos de impostos na 

retirada. 

  
 



23 

 Os fundos poupados para a aposentadoria devem ser investidos 

principalmente em ações e títulos de renda fixa de longo prazo. 

 A fração dos ativos investida em ações deve declinar à medida que avança a 

idade do investidor. Uma regra popular (nos EUA) sugere que a porcentagem 

da carteira investida em ações deve ser igual a 100 menos a idade. Por 

exemplo, uma pessoa de 30 anos deve investir 70% em ações, e uma pessoa 

de 70 anos deve investir 30% em ações. 

 A fração dos ativos investida em ações deve aumentar com a riqueza, pois um 

indivíduo mais rico deve ser capaz de correr mais risco financeiro. 

 O investidor deve conhecer a legislação tributária para estudar a melhor forma 

de alocação dos ativos de curto e longo prazo em função dos impostos. 

 Todos os investidores devem diversificar sua carteira total entre classes de 

ativos, e a proporção de ações deve ser bem diversificada entre setores e 

empresas. 

 A composição ótima de ativos para uma dada família pode ser diferente da 

composição genérica recomendada devido a aspectos especiais da família ou 

posturas frente ao risco. Casais onde os dois trabalham podem investir uma 

fração maior de sua riqueza em ações do que solteiros na mesma situação. 

Pessoas com perspectivas incertas no trabalho podem querer investir menos 

em ações do que pessoas com uma remuneração relativamente previsível. 

 

5.2.2. CARACTERIZAÇÃO DOS INVESTIDORES 
5.2.2.1. A Abordagem Mercadológica 
Sob a ótica do marketing, é possível fazer uma analogia entre produtos de 

consumo e produtos financeiros para estudar o comportamento do investidor. 

 

Defendendo a combinação da razão com a emoção, Cobra (2000, p. 81-82) 

destaca a importância dos desejos inconscientes que devem ser atendidos pelo 

produto financeiro, em adição às necessidades explícitas. A satisfação do cliente 

pode envolver desde a segurança de uma aplicação até a esperança de 

rendimento suplementar decorrente da participação em sorteios. O investidor pode 
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ser atraído tanto pelo prestígio de um banco quanto pelo status de obras de arte 

ganhando valor em sua sala de jantar. 

 

Quanto à segmentação de mercado, Cobra (p.107, 109) enumera categorias de 

características dos clientes: variáveis demográficas: sexo, idade, família; 

variáveis geográficas: locais de residência e de trabalho; variáveis 

socioeconômicas: renda, patrimônio, escolaridade, ocupação; variáveis 

psicográficas: personalidade, estilo de vida, processo de compra, fidelidade a 

marcas. 

 

De maneira similar, Engel, Blackwell e Miniard (1993, p. 33-40) apresentam três 

categorias de fatores que moldam o comportamento do consumidor: 

peculiaridades ambientais: cultura, classe social, família, situação de compra, 

influência de outras pessoas; diferenças individuais: recursos do indivíduo, 

motivação e envolvimento, conhecimento, atitudes, personalidade, valores e estilo 

de vida; processos psicológicos: processamento de informações, aprendizado, 

mudanças de atitude e comportamento. 

 

Em suma, com base na mercadologia, pode-se supor que muitas variáveis além 

da simples racionalidade vão ajudar a explicar o comportamento do investidor. 

 

5.2.2.2. Abordagens Financeiras Acadêmicas 
a) A abordagem de Lorie, Dodd e Kimpton 

Em sua obra ”The stock market: theory and evidence” (1997, p. 167), estes 

autores começam a tratar o tema fazendo uma distinção entre três atividades 

financeiras: a assessoria de investimentos é o aconselhamento de uma política 

de investimento ao investidor; a administração de carteiras é a execução desta 

política; e a análise de títulos é o fornecimento de informações tradicionalmente 

consideradas necessárias para a administração de carteiras. 
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Estudando a questão sob o ponto de vista dos mercados de capitais americanos, 

os autores afirmam que a assessoria de investimentos é a mais importante destas 

três atividades. Isto se deve ao alto grau de eficiência destes mercados: o maior 

impacto nos resultados virá da política acerca do risco incorrido, já que há pouca 

evidência de que alguns administradores de carteiras consigam alcançar um 

desempenho consistentemente superior a outros somente em função da seleção 

de ativos. 

 

Nos casos das empresas de assessoria de investimentos e dos departamentos 

fiduciários, três critérios dão sentido operacional a estas políticas: 

 Uma lista de títulos selecionáveis para compra. 

 Uma exigência de diversificação, em geral especificando a porcentagem 

máxima de uma carteira que pode ser investida em títulos de uma única 

empresa e de um único setor de atividade. 

 Uma porcentagem máxima que pode ser investida em ações. 

 

b) A abordagem de Malkiel 

Burton Malkiel, em seu trabalho rico e fluente sobre o mercado de capitais “A 

Random Walk Down Wall Street” (1996, p. 400), também se aventura a traçar 

caminhos para um investidor. 

 

Basicamente, Malkiel ordena as alternativas de investimento pelo seu risco, e 

define o investimento ideal como função direta do risco que se está disposto a 

correr. Mais ainda, o autor determina que a capacidade de correr riscos depende 

da idade do indivíduo e da renda obtida de outras fontes. A tabela 1 traz sua 

sugestão de carteira individual dividida entre caixa (aplicações financeiras de 

liquidez imediata), títulos de renda fixa (dívida de empresas ou governos) e ações 

(participações na propriedade de empresas). Se o capital não é suficiente para 

comprar títulos diretamente, que é o caso da maioria dos investidores, estas 

aplicações podem e devem ser feitas através de fundos de renda fixa e renda 

variável. 
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Tabela 1 – Investimentos ao longo do ciclo de vida, segundo Malkiel 

Idade Parcela investida em Estilo de vida 

 Caixa Renda fixa Ações  

25 anos 5% 25% 70% Rápido, agressivo. Capacidade para altos riscos. 
Precisa de disciplina para construir capital. 

40 anos 5% 35% 60% Muitas despesas fixas reduzem as opções de inves- 
timento. Casais sem filhos ainda podem correr riscos. 

55 anos 5% 45% 50% Independente do estilo de vida, deve começar a 
pensar na proteção da renda e na aposentadoria. 

70 anos 10% 60% 30% Deve aproveitar o lazer, porém prevenido para 
gastos com a saúde. Não deve correr riscos. 

Fonte: Adaptado de MALKIEL, Burton. A random walk down Wall Street: including a life-cycle guide 

to personal investing. 6th ed. New York: W.W. Norton, 1996, p. 420. 

 

No entanto, o autor reconhece que devem ser feitos ajustes a este modelo. 

Quando se sabe que haverá uma necessidade específica a curto ou médio prazo, 

é preciso reservar recursos específicos para ela (p. 411); desta forma, ele inclui a 

variável horizonte em sua análise. 

 

O maior ajuste a este esquema é a atitude frente ao risco de cada um. Segundo 

as próprias palavras do autor, ”uma alocação de ativos funciona para você se você 

conseguir dormir à noite. (...) Se tal ocorrência (uma flutuação no preço das ações) 

vai deixá-lo fisicamente doente (...), então você deveria reduzir a porção de ações 

de seu programa de investimentos”. E o texto segue apresentando um 

questionário de avaliação da tolerância ao risco, do qual se diz que é improvável 

que seja completamente confiável, mas de qualquer maneira pode ser útil para 

identificar investidores conservadores, ativos e agressivos (p. 415).  

 

c) A abordagem de Bodie, Kane e Marcus 

Estes autores constroem sua análise da questão a partir do modelo da Association 

for Investment Management and Research (AIMR), instituição que submete a três 

exames os candidatos a um certificado de analista financeiro, nos Estados Unidos. 
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Este modelo raciocina o processo de investimento em três passos (objetivos, 

restrições e políticas), cada um dos quais subdividido em considerações 

concretas: 

- Objetivos: exigências de retorno; tolerância ao risco. 

- Restrições: liquidez; horizonte; regulações; impostos; necessidades. 

- Políticas: alocação de ativos; diversificação; postura frente ao risco; postura 

tributária; geração de renda. 

 

Este modelo se aplica a quaisquer categorias de investidores, como por exemplo 

fundos mútuos, fundos de pensão, companhias de seguros ou bancos. Quando se 

trata de investidores individuais, Bodie, Kane e Marcus (1999, p. 811) afirmam que 

os fatores básicos afetando seus objetivos são o estágio no ciclo de vida e as 

preferências individuais. 

 

Em seguida, estes objetivos e restrições se traduzem em políticas de 

investimento, das quais a essencial é a alocação de ativos. Pela interpretação 

destes autores (BODIE et al, 1999, p. 817), o processo de alocação de ativos 

consiste de quatro passos: 

1o Especificar as classes de ativos a serem incluídas na carteira. As principais 

classes são: caixa (aplicações financeiras de liquidez imediata); títulos de renda 

fixa; ações; imóveis; metais preciosos. 

2o Determinar suas expectativas de retorno futuro no mercado de capitais, dentro 

do período de interesse, usando dados históricos e análises econômicas. 

3o Derivar a fronteira eficiente para carteiras, encontrando as carteiras com o 

máximo de retorno esperado para determinado grau de risco. 

4o Encontrar o conjunto ótimo de ativos, escolhendo a carteira eficiente que 

melhor atenda a seus objetivos de risco e retorno, ao mesmo tempo em que 

satisfaça suas restrições. 

 

Estes autores fazem ainda uma descrição do caminho normalmente percorrido 

pelas pessoas. As pessoas poupam e investem dinheiro visando consumir no 
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futuro e deixar um patrimônio. A meta essencial da poupança é permitir a 

manutenção do nível de vida após a aposentadoria; a renda dos investimentos 

também serve para elevar o bem-estar dos herdeiros, para fazer caridade ou para 

ambos. 

 

A maioria dos jovens começa sua vida econômica com um único ativo: seu poder 

de ganhar dinheiro (BODIE et al., 1999, p. 818). Neste estágio inicial, o indivíduo 

pode não estar muito interessado em investir em ações, pois sua necessidade por 

liquidez e preservação da segurança determina uma política conservadora de 

guardar as economias em instrumentos financeiros, como a poupança ou os 

fundos de renda fixa. Quando o indivíduo se casar, terá interesse em fazer seguro 

de vida e de incapacidade para proteger seu capital humano. 

 

Quando a renda do casal consegue superar as despesas com seguros e 

habitação, pode-se começar a poupar para a educação dos filhos e para a própria 

aposentadoria. O dinheiro pode ser multiplicado através de ações, títulos de renda 

fixa e imóveis. Em geral, o primeiro ativo econômico a ser adquirido é a casa 

própria. Comprar, ao invés de alugar, configura-se como uma decisão de 

investimento, e é um hedge contra dois tipos de risco: o risco de elevação dos 

aluguéis, que aumenta a taxa de retorno se o indivíduo já for o proprietário; e o 

risco da indisponibilidade do imóvel, caso o proprietário venha a reclamá-lo. 

 

5.2.2.3. Abordagens Profissionais Diversas 
Os profissionais de investimentos que escrevem sobre sua prática tendem a traçar 

linhas gerais para o investimento individual, úteis para desdobrar os recursos de 

uma pessoa entre as categorias de ativos; mas todos reconhecem que a boa 

decisão envolve estudos ad hoc, caso a caso. Nem todo o veículo de investimento 

vale para todo o indivíduo. Os vários veículos de investimento atendem a 

necessidades que se alteram ao longo da vida do investidor, à medida que ele 

acumula riqueza e aumenta seu conhecimento sobre o mundo dos investimentos. 
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Outras variáveis seriam tolerância ao risco, idade, interesse, tempo e nível de 

riqueza. 

 

Os clientes de serviços financeiros são segmentados através de várias 

dimensões. Smith e Walter (1997, p. 91) descrevem uma classificação muito 

aplicada pelos profissionais: investidores passivos e ativos. Investidores 
passivos são indivíduos avessos ao risco cujo uso principal de recursos 

financeiros visa o consumo; estão em geral dispostos a trocar retorno por 

estabilidade e segurança. Investidores ativos, por outro lado, são mais 

orientados ao risco e mais sofisticados financeiramente, com grande interesse em 

inovações financeiras. São motivados mais pelo lucro do que pela renda, e 

geralmente usam seus ativos financeiros para aumentar sua riqueza. 

 

Lahman (1997, p. 61) divide os investidores em três tipos, segundo o que ele 

chama de personalidade. Em um extremo, o investidor “controlador”, que quer 

tomar todas as decisões, e acredita não precisar de conselhos; no outro extremo, 

o investidor “passivo”, que prefere que outras pessoas gerenciem suas carteiras; 

entre os dois, o investidor “participativo”, que tende a buscar conselho dos 

especialistas, mas também quer se envolver no processo de tomada de decisão. 

Com base nestes tipos, Lahman propõe a oferta de diversas alternativas de 

investimento, como depósitos remunerados, fundos mútuos, anuidades. 

 

Discorrendo sobre a busca de conhecer a disposição dos indivíduos a arriscar seu 

dinheiro, Power, citado por Bodie et al. (1999, p. 815) comenta a tentativa da 

consultoria Merrill Lynch & Co. em classificar seus clientes em quatro categorias 

de risco: conservador para renda, conservador para crescimento, risco moderado 

e risco agressivo. Um investidor que se declare na categoria de risco agressivo, 

por exemplo, estará concordando com mudanças agressivas entre classes de 

ativos e com a negociação de emissões especulativas e de alto risco, conforme 

descrito no material distribuído pela Merrill Lynch para seus corretores. A 

recomendação da consultoria para distribuir os investimentos consta da tabela 2. 
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Tabela 2 – Alocação de ativos segundo as categorias da Merrill Lynch 

Categoria do Parcela investida em 

Investidor Caixa Renda fixa Ações 

Renda conservadora 10% 60% 30% 

Crescimento conservador 10% 30% 60% 

Risco moderado 10% 40% 50% 

Risco agressivo 0% 40% 60% 
Fonte: Adaptado de BODIE, Zvi, KANE, Alex, & MARCUS, Alan J. Investments. 4th ed. USA: Irwin/ 

McGraw-Hill, 1999. 

 

A contribuição dos profissionais também se dá na exposição de problemas 

enfrentados na atividade. Conforme salientado por Holliday (1997), este mercado 

é marcado pela ambigüidade de muitos clientes frente aos serviços de 

planejamento financeiro. Muitas pessoas não estão dispostas a pagar a mais por 

este serviço; mas quando ele é oferecido gratuitamente, sua qualidade fica sob 

suspeita. 

 

5.2.2.4. A Abordagem Econômica 
Ao lado dos P.I.G.A. apresentados na seção 3.1, Bodie e Crane (1997, p. 14) 

apresentam um modelo econômico de alocação de ativos individuais construído 

em três etapas. A primeira etapa foi o Modelo de Escolha da Carteira, de 

Markowitz. O modelo considera três classes de ativos: ações, bônus (títulos de 

renda fixa de longo prazo) e caixa (títulos de renda fixa de curto prazo, ou 

aplicações financeiras de liquidez imediata). O ativo livre de risco é inequívoco: o 

caixa. Por trás de tudo, há o pressuposto de que os indivíduos tomam decisões de 

forma míope, em uma estrutura estática de um só período. 

 

Adaptando o primeiro modelo a uma situação com vários períodos, Merton 

formulou o Modelo de Tempo Contínuo da Escolha Ótima de Consumo e Carteira, 

no qual os indivíduos fazem escolhas de forma dinâmica ao longo do tempo. Os 

investidores maximizam a utilidade que esperam obter do consumo e do lazer ao 
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longo de suas vidas, e são livres para mudar suas escolhas a qualquer momento. 

As classes de ativos são as mesmas, porém o ativo livre de risco é ambíguo: 

tecnicamente, é o caixa, pois oferece retorno conhecido em um intervalo de curto 

prazo; mas são os bônus que vão minimizar as mudanças adversas no consumo 

durante a vida. 

 

Em seguida, contando com a colaboração de Bodie e Samuelson, Merton tornou 

seu modelo mais consistente com a prática ao incluir uma terceira variável de 

escolha: a quantidade de trabalho. Desta forma, as pessoas têm dois tipos de 

riqueza: o capital financeiro (o dinheiro, cujo retorno são juros e dividendos) e o 

capital humano (a capacidade de ganhar dinheiro com o trabalho, cujo retorno é a 

remuneração); os dois tipos sofrem mudanças contínua e estocasticamente, e o 

retorno de ambos é positivamente correlacionado. Consumo, riqueza e taxas de 

retorno são denominados em termos reais, isto é, unidades do bem de consumo. 

 

Este terceiro modelo gera como resposta: 

- a quantidade de consumo; 

- a proporção da riqueza financeira investida em ativos com e sem risco; 

- a fração da renda máxima possível do trabalho a ser “gasta” com lazer, para 

maximizar a utilidade descontada esperada durante a vida. 

 

Desta forma, o modelo conclui que a fração em ações deve declinar com a idade 

por duas razões: 

1ª. O capital humano é menos arriscado que as ações, adquiridas para aumentar 

o risco e o retorno da carteira; como a proporção do capital humano na riqueza 

total declina com a idade, também declina a capacidade de correr risco com 

ações; 

2ª. Quanto maior a flexibilidade de mudar a oferta individual de trabalho, maior a 

parcela em ações, pois pode-se mudar a quantidade de trabalho para 

compensar imprevistos na riqueza financeira (porém, se a remuneração se 
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torna menos arriscada ao longo do ciclo de vida, pode-se elevar a fração ótima 

em ações). 

 

5.2.3. CONCLUSÃO SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES EXAMINADAS 
Cada literatura citada até agora traz à discussão algumas variáveis para classificar 

o investidor. A maioria delas também faz uma lista de alternativas de investimento 

e traça a inter-relação das características dos investidores com as alternativas de 

investimento: 

 

Tabela 3 – Resumo das contribuições examinadas 

Fonte Opções de investimento 
apontadas 

Variáveis sugeridas 

Engel, Blackwell 
e Miniard 

––– Influências ambientais, diferenças 
individuais, processos psicológicos 

Malkiel Caixa, títulos de renda fixa, 
ações 

Idade, renda de outras fontes, horizonte 
de investimento, atitude frente ao risco 

Bodie, Kane e 
Marcus 

Caixa, títulos de renda fixa, 
ações, imóveis, metais 
preciosos 

Objetivos (retorno exigido, tolerância ao 
risco) e restrições (liquidez, horizonte, 
impostos, necessidades) 

Smith e Walter ––– Iniciativa 

Lahman Depósitos remunerados, 
fundos mútuos e anuidades 

Personalidade 

Merrill Lynch Caixa, títulos de renda fixa, 
ações 

Categorias de risco 

Bodie, Merton e 
Samuelson 

Caixa, títulos de renda fixa, 
ações 

Utilidade do consumo e do lazer, retorno 
sobre o capital financeiro e humano, 
flexibilidade do trabalho 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 

 

A partir da comparação destas contribuições, definimos 10 fatores principais que 

podem ser importantes para as necessidades de investimento do cliente: 
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- Idade  - Profissão  

- Nível de renda  - Nível de consumo  

- Estado civil  - No de filhos  

- Formação (escolaridade) - Tolerância a risco 

- Patrimônio total  - Necessidade de hedge  

 

Estes serão os fatores utilizados para investigar a propensão do assessor a fazer 

recomendações de acordo com o perfil do investidor. 

 

5.3. O Sistema Financeiro Nacional 

Um sistema financeiro é um conjunto de agentes que visa permitir um fluxo 

satisfatório de recursos entre poupadores e tomadores de capital. No Brasil, 

segundo o Banco Central (2002), o Sistema Financeiro Nacional é composto por 

diversos agentes: 

a) Instituições financeiras captadoras de depósitos à vista: Bancos múltiplos de 

carteira comercial; Bancos comerciais; Caixas econômicas; e Cooperativas de 

crédito; 

b) Demais instituições financeiras: Bancos múltiplos sem carteira comercial; 

Bancos de investimento; Bancos de desenvolvimento; Sociedades de crédito, 

financiamento e investimento; Sociedades de crédito imobiliário; Companhias 

hipotecárias; Associações de poupança e empréstimo; Agências de fomento; 

Sociedades de crédito ao micro-empreendedor; 

c) Outros intermediários ou auxiliares financeiros: Bolsas de mercadorias e de 

futuros; Bolsas de valores; Sociedades corretoras de títulos e valores 

mobiliários; Sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários; 

Sociedades de arrendamento mercantil; Sociedades corretoras de câmbio; 

Representações de instituições financeiras estrangeiras; Agentes autônomos 

de investimento; 

d) Entidades ligadas aos sistemas de previdência e seguros: Entidades fechadas 

de previdência privada; Entidades abertas de previdência privada; Sociedades 
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seguradoras; Sociedades de capitalização; Sociedades administradoras de 

seguro-saúde; 

e) Administração de recursos de terceiros: Fundos mútuos; Clubes de 

investimento; Carteiras de investidores estrangeiros; Administradoras de 

consórcio; Sistemas de liquidação de custódia; Sistema Especial de Liquidação 

e de Custódia – SELIC; Central de Custódia e de Liquidação Financeira de 

Títulos – CETIP; Caixas de liquidação e custódia. 

 

Para realizar a regulação e fiscalização destes agentes, o Sistema Financeiro 

Nacional é completado pelo Conselho Monetário Nacional, que reúne os seguintes 

órgãos: CVM – Comissão de Valores Mobiliários; SUSEP – Superintendência de 

Seguros Privados; SPC – Secretaria de Previdência Complementar; e o próprio 

Banco Central do Brasil. 

 

Dentre todos os agentes citados, aqueles que prestam a assessoria de 

investimentos, objeto deste trabalho, são as instituições financeiras captadoras de 

depósitos à vista, e deste ponto em diante aplicaremos a estas instituições a 

denominação simplificada de bancos, de acordo com os propósitos da 

dissertação. 

 

5.3.1. A ATIVIDADE BANCÁRIA 
Os bancos se dedicam a facilitar o encontro entre a oferta e a demanda de capital: 

captam recursos entre quem os tem disponíveis e emprestam a quem deles 

necessita. Em linhas gerais, o banco “compra” dinheiro dos poupadores e “vende” 

para os tomadores. A especialização nesta forma de intermediação é corroborada 

por diversas razões. Entre as vantagens para os poupadores, estão aquelas 

apontadas durante a justificativa da dissertação, no item 2.2, como componentes 

do valor agregado pela assessoria profissional: controle sobre o risco, nível de 

serviço, informação, tempo e poder de mercado. Para os tomadores de recursos, 

o grande benefício é o acesso muito mais facilitado a um volume muito maior de 

recursos do que ocorreria em relações diretas entre poupadores e tomadores; 
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estes recursos passam a ficar disponíveis em função da redução do risco 

proporcionada pela intermediação. 

 

Desta forma, a intermediação atribui ao banco atividades de captação e 

empréstimo. Soma-se a elas a atividade de prestação de serviços, viabilizada pela 

otimização da estrutura e dos recursos em poder do banco. Fortuna (1998, p. 97-

149; 245-275) apresenta uma relação do que chama de produtos oferecidos pelos 

bancos no Brasil, na qual podemos obter exemplos para as três categorias: 

- Captação: CDB, fundo de investimento, caderneta de poupança; 

- Empréstimos: cheque especial, crédito rotativo, desconto de títulos, 

financiamento de tributos, financiamento imobiliário, crédito rural; 

- Serviços: conta corrente, compensação de cheques, cobrança de títulos, 

arrecadação de tributos e tarifas públicas. 

 

Dentre estes, enfocaremos agora os produtos de captação, que são exatamente 

os investimentos disponibilizados pelos bancos às pessoas físicas. 

 

5.3.2. TIPOS DE INVESTIMENTOS 
Buscando oferecer alternativas aos clientes, o banco cria modalidades de 

investimento que apresentam diferentes características de retorno e risco: 

 

a) Caderneta de Poupança 

A mais tradicional de todas as modalidades de investimento, permite a aplicação 

de quantias muito pequenas. Garantida pelo Banco Central para valores inferiores 

a R$20.000,00, seu risco é praticamente zero, mas seu retorno também é muito 

baixo: ao valor da TR, taxa referencial determinada pelo Banco Central visando 

refletir estimativas inflacionárias, acrescenta-se 6% ao ano (FORTUNA, p. 89-90, 

272). 
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b) CDB 

Para explicar o CDB é necessário antes falar de um outro instrumento do Sistema 

Financeiro Nacional: o Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Os CDI’s são 

títulos que as instituições financeiras emprestam umas às outras visando reduzir o 

risco de liquidez do sistema como um todo (FORTUNA, p. 78-79). O juro pago 

pelo CDI varia em função do juro pago pelo Banco Central, a taxa Selic. 

 

O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um título que o banco disponibiliza a 

seus clientes (FORTUNA, p. 117), e seu rendimento geralmente é função do juro 

do CDI. De acordo com a forma de cálculo do rendimento em determinado 

período, o CDB existe em duas categorias: o CDB pré-fixado paga juros 

proporcionais ao CDI do início do período, enquanto os juros do CDB pós-fixado 

são proporcionais ao CDI do final do período. Desta forma, seu retorno esperado 

tende a superar o da poupança; seus riscos são a bancarrota do banco (para 

ambas as categorias) e a variação do CDI (somente para o CDB pós-fixado).  

 

c) Fundos de Investimento 

Os fundos de investimento se baseiam na idéia do condomínio: diversos pequenos 

investidores participam como quotistas de um volume de recursos muito maior, o 

qual pode ser melhor diversificado. De acordo com o tipo de ativos que os 

compõem, os fundos apresentam diferentes perfis de risco e retorno, sendo 

comumente classificados como conservadores, moderados e agressivos.  

 

Os principais ativos em propriedade dos fundos são: depósitos no Banco Central, 

títulos de renda fixa (dívidas públicas e privadas), e ações (propriedade de 

empresas), bem como quotas de outros fundos. Os fundos com baixa participação 

de ações no total de ativos (até 20%) são denominados Fundos de Renda Fixa, e 

os fundos com mais de 20% de ações na composição do patrimônio são 

denominados Fundos de Renda Variável (FORTUNA, p. 245-249, 258-260). 
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Há também os fundos de investimento referenciados em moeda estrangeira, ou 

fundos cambiais, que investem em títulos da dívida externa brasileira e títulos de 

crédito negociados no mercado internacional (FORTUNA, p. 263-264). Recebem 

os juros pagos por estes títulos, mas o retorno buscado por muitos dos que 

investem nestes fundos é basicamente uma proteção contra a variação cambial, 

para quem tem ou espera um passivo em moeda estrangeira; outros o fazem 

simplesmente por especulação, segundo suas expectativas de instabilidade no 

câmbio. 

 

d) Ações 

As ações representam parcelas do capital de empresas comercializadas em 

bolsas de valores. Em linhas gerais, as pessoas físicas podem comprar e vender 

ações por meio de corretoras associadas a bancos. Dependendo do tipo de ação, 

a empresa pode se comprometer a pagar aos seus acionistas uma participação 

nos seus lucros chamada de dividendos.  

 

O retorno esperado de uma ação leva em conta duas expectativas: uma quanto 

aos dividendos a serem recebidos, que é derivada do lucro que se espera para a 

empresa; e outra quanto à valorização de mercado do preço da ação. Mas o preço 

de uma ação pode reduzir-se até a zero, como foi o caso de algumas empresas de 

negócios virtuais em 2000 e 2001, e o capital investido pode ser completamente 

perdido. Assim, este retorno é altamente incerto; o histórico de preços de qualquer 

ação mostra que em diversos momentos ela apresenta retornos negativos, às 

vezes muito grandes, enquanto em outros períodos os retornos são positivos e 

muito altos. 

 

e) Planos de Previdência 

Para as pessoas interessadas em outras formas de previdência além da 

aposentadoria para pelo INSS e dos fundos de pensão corporativos, muitos 

bancos e seguradoras oferecem formas de condomínios que se constituem em 

planos de previdência alternativos (FORTUNA, p. 267-269). 
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Em uma previdência privada aberta, o cliente paga regularmente uma contribuição 

que é investida pela administração do fundo, e quando chega seu momento de 

receber o benefício, ele é função dos resultados do fundo ao longo dos anos, com 

a garantia de uma rentabilidade mínima. As instituições hoje tendem a classificar 

seus planos entre os de contribuição definida (e conseqüentemente benefício 

variável) e os de benefício definido (e contribuição variável).  

 

Em outros tipos de planos, como o fundo de aposentadoria programada individual 

(FAPI) e o plano gerador de benefícios livres (PGBL), não há rentabilidade 

mínima, e todo o rendimento é repassado aos investidores. As contribuições 

podem ser fixas ou variáveis, e a rentabilidade vai ser resultado simplesmente das 

decisões da administração, dentro das margens de aplicação em ativos permitidas 

pelo estatuto de cada plano. 

 

f) Títulos de capitalização 

Os títulos de capitalização são um tipo peculiar de alternativa de investimento. 

Eles se assemelham a um jogo onde se pode recuperar parte do valor da aposta 

(FORTUNA, p. 270); mesmo assim, precisam ser citados pois são oferecidos com 

muita freqüência pelos bancos. Seu rendimento, descontadas as despesas de 

administração e o valor do sorteio, tende a ser inferior a todos os demais 

investimentos, e eles só valem a pena para os investidores premiados nos 

sorteios. 

 

g) Letras hipotecárias 

As letras hipotecárias são títulos emitidos pelas instituições financeiras 

autorizadas a conceder créditos hipotecários. Seu prazo mínimo é de 180 dias, e 

seu prazo máximo é o do vencimento dos créditos hipotecários caucionados em 

garantia. São bastante atraentes aos investidores por duas razões: por 

financiarem a habitação, são isentas do recolhimento de Imposto de Renda, assim 

como a poupança; mas são emitidas com juros muito mais elevados, em 
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patamares semelhantes aos dos fundos de renda fixa. Mesmo assim, são pouco 

procuradas em função do longo período de imobilização do capital, e do alto valor 

geralmente requerido para o investimento. 

 

Além destes, outros tipos de investimento podem representar parte significativa do 

patrimônio das pessoas físicas, como imóveis ou obras de arte, mas não se 

constituem em produtos do banco, e portanto não são contemplados pelo trabalho. 

 

6. METODOLOGIA 

6.1. Variáveis 

Lakatos e Marconi (p. 40-41) resumem o método como “o conjunto das atividades 

sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar 

o objetivo”.  

 

O processo metodológico já está sendo percorrido desde o princípio desta 

dissertação. A escolha do tema, o discernimento do problema e seu 

desdobramento em objetivos constituíram o alicerce do trabalho. A etapa seguinte 

foi a formulação das hipóteses e a definição das variáveis. Neste ponto, passamos 

para a operacionalização da pesquisa, começando com o detalhamento das 

variáveis envolvidas.  

 

Uma relação causal simples pressupõe duas variáveis, uma chamada de 

independente ou variável-causa, e outra chamada de dependente, a variável-

resposta. Relações mais complexas apresentam duas ou mais variáveis-causa e, 

até mesmo, duas ou mais variáveis-resposta. Vamos recordar as hipóteses 

enunciadas no capítulo 4 e analisar as relações causais nelas embutidas: 

 

1a hipótese: Carteira de Investimentos = f (Propensões do Assessor) 

2a hipótese: Propensões do Assessor = f (Características do Assessor, do Banco e 

do Relacionamento) 
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A primeira hipótese supõe que a carteira de investimentos (isto é, a alocação dos 

recursos do investidor entre as diversas categorias de ativos) é explicada pelos 

três tipos de propensões que conduzem o trabalho do assessor. Percebe-se, do 

enunciado da hipótese, a existência de três variáveis-causa, que são cada um dos 

tipos de propensões; percebe-se também que o que a princípio seriam várias 

variáveis-resposta (a proporção de recursos alocada a cada categoria de ativos) 

foi simplificado em somente uma variável-resposta (a carteira de investimentos, 

que pode variar entre mais conservadora e mais agressiva). Cogitada inicialmente 

para ser o problema central da dissertação, esta relação causal foi afastada em 

função da impossibilidade de obter dados completos e confiáveis sobre as 

carteiras de investimentos. Nem as pessoas físicas colaborariam para o 

fornecimento destas informações, nem os assessores teriam permissão para 

tanto. Contudo, para o caso de uma pesquisa empreendida com mais recursos e 

acesso a informações, como por exemplo pesquisas internas de bancos, este 

permanece um tema bastante útil. 

 

Por esta razão, este trabalho acabou sendo redirecionado para a segunda 

hipótese, cuja relação causal seguiu um caminho semelhante no sentido da 

simplificação. Inicialmente, as variáveis-causa seriam dez, divididas em três 

grupos: Características do Assessor; Características do Banco; e Características 

do Relacionamento. As variáveis-resposta seriam três, justamente as três que 

eram causa na primeira hipótese, as propensões dos assessores. Não se pode, 

entretanto, considerar estas propensões como independentes entre si: à medida 

que uma ganha importância, as demais passam a perder força na determinação 

da carteira de investimentos. Um assessor que atribua grande peso ao momento 

do mercado tenderá a relegar ao segundo plano o perfil do investidor; outro 

assessor que trabalhe sob grande pressão para atingir cotas se dedicará à venda 

de produtos, em detrimento das duas outras  propensões. Portanto, faz mais 

sentido considerar as propensões como componentes de uma mesma variável; 

esta variável receberá a abrangente denominação de Propensão do Assessor. 
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Chegamos, então, ao conjunto de variáveis a serem levantadas. 

 

Variáveis-causa: 
A. Características do assessor de investimentos: idade, formação, 

aperfeiçoamento profissional, experiência profissional em assessoria de 

investimentos; 

B. Características do banco: natureza do banco, porte no Brasil, mercados-alvo, 

canais de orientação aos investidores, políticas de quotas de vendas para 

produtos de investimento, critérios de avaliação de desempenho dos 

assessores de investimentos; 

C. Características do relacionamento com os investidores: número de investidores 

atendidos, freqüência de atendimento, tempo médio de relacionamento. 

 

Variável-resposta: Propensão da assessoria de investimentos, avaliada por meio 

de fatores que refletem três inclinações, a Propensão ao Cliente, a Propensão ao 

Produto, e a Propensão a Vendas. 

 

6.2. Abordagem da pesquisa 

Um projeto de pesquisa em administração pode seguir uma abordagem 

exploratória ou uma abordagem conclusiva. A abordagem exploratória visa 

entender a situação do problema, e se caracteriza por uma análise 

essencialmente qualitativa das informações, para extrair o máximo de idéias e 

percepções da pesquisa. Já a abordagem conclusiva é concebida para dar 

suporte direto à tomada de decisão, e portanto é mais formal e estruturada; pode 

ser descritiva (descreve variáveis e suas características) ou causal (obtém 

evidências de relações de causa e efeito), mas sempre tende a usar amostras 

grandes e representativas e a analisar os dados de forma quantitativa 

(MALHOTRA, 1996, p. 86-88). 
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Não foram encontrados na literatura trabalhos anteriores sobre o problema 

específico em questão. A propensão manifestada pelo profissional quando presta 

assessoria de investimentos, que é a variável central desta pesquisa, está na 

verdade sendo criada nesta dissertação. É essencial alcançar uma compreensão 

qualitativa das causas elementares do fenômeno, o que nos conduz à opção por 

um estudo exploratório; isto permitirá um melhor esclarecimento do problema e 

das variáveis analisadas. Estamos cientes, contudo, das limitações deste tipo de 

metodologia: os resultados não são estatisticamente confiáveis e não podem ser 

generalizados para a população; assim, será de grande valia a continuação do 

estudo deste tema em trabalhos posteriores, para que estes possam chegar a 

resultados mais conclusivos. 

 

6.3. Procedimento de pesquisa 

Geralmente, uma pesquisa exploratória pode ser conduzida através de três 

procedimentos qualitativos: as discussões em grupos, as entrevistas em 

profundidade e as técnicas de projeção (MALHOTRA, 1996, p.165). 

 

A discussão em grupo consiste de uma sessão de debate em torno do tema da 

pesquisa com um conjunto de pessoas ligadas à questão, que podem ser 

profissionais, estudiosos ou, na maioria das vezes, clientes. A sessão tradicional 

conta com um moderador e cerca de oito participantes, dura entre uma hora e 

meia e duas horas, e às vezes é registrada em áudio ou vídeo para que os 

detalhes possam ser examinados melhor posteriormente. Suas vantagens são a 

sinergia entre os participantes, o estímulo propiciado pelos depoimentos dos 

outros, a segurança de expressar opiniões em grupo. Porém, há as desvantagens 

da dependência na habilidade do moderador, a abertura para confusão e para a 

perda do rumo da discussão, o viés gerado quando um participante influencia as 

opiniões dos demais, e a dificuldade de conciliar a presença simultânea de todos 

os entrevistados. 
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A entrevista em profundidade conta com a presença apenas do entrevistador e de 

um respondente, e permite investigar motivações, crenças, atitudes e sentimentos 

do indivíduo. Três técnicas são muito usadas: a técnica das gradações, onde se 

começa debatendo as características do produto para se chegar às características 

do usuário; a técnica dos temas ocultos, procurando abordar significados que 

passam despercebidos no quotidiano; e a técnica de análise simbiótica, que define 

conceitos a partir de suas oposições. Como vantagens, a entrevista em 

profundidade é rica em detalhes, identifica opiniões individualmente, é livre de 

pressão social, e muito flexível. Por outro lado, há as desvantagens do custo de 

utilizar entrevistadores qualificados e da dificuldade de posterior análise e 

interpretação da conversação. 

 

As técnicas de projeção consistem de atividades que o respondente deve 

executar, e as mais importantes são: a associação entre palavras; o 

preenchimento de sentenças ou histórias; a construção de idéias a partir de 

figuras ou quadros; e a expressão, ou representação de papéis, como por 

exemplo a simulação de reações de terceiras pessoas. Estas técnicas têm a 

vantagem de poder descobrir o que o indivíduo não quer revelar ou mesmo não 

compreende, mas também apresentam as sérias desvantagens de despender um 

tempo excessivo e de implicar em um comportamento incomum do respondente. 

 

A opção pelo procedimento de pesquisa deste trabalho recai sobre a 
entrevista em profundidade por diversas razões. Há muitos conceitos novos em 

questão; a presença do pesquisador durante o processo de coleta de dados é 

essencial para assegurar que a compreensão dos conceitos envolvidos é 

consistente e precisa para todos os elementos da amostra. A pesquisa sugere 

vários fatores que influenciam as recomendações dos profissionais, mas os 

entrevistados serão estimulados a mencionar novos fatores além daqueles 

inicialmente previstos. A amostra tenderá a ser pequena, e é importante garantir 

que os questionários alcancem o maior grau de compleição possível.  
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Para todas estas necessidades, um questionário (descrito no item 6.5) 

ministrado por entrevista pessoal se mostra superior aos demais 
procedimentos. Cabe apenas ressaltar algumas desvantagens para servir de 

apoio à escolha do procedimento em pesquisas quantitativas futuras: a entrevista 

pessoal falha quanto à percepção de anonimato, que pode ser desejável para 

muitos respondentes; pode haver viés se os entrevistados tenderem a dar 

respostas “desejáveis”, em vez das respostas reais; em grandes amostras, este 

procedimento envolve alto custo; há possibilidade de viés na condução da 

entrevista se mais de um entrevistador for utilizado. 

 

6.4. Projeto da amostra 

A população-alvo do trabalho são todos os profissionais que prestam assessoria 

de investimentos às pessoas físicas com capacidade e disposição de investir parte 

de sua renda. As unidades amostrais da pesquisa são elementos pertencentes a 

esta população, ou seja, respondentes que possam fornecer as informações 

necessárias, e podem receber diferentes denominações em cada instituição. 

 

Como se trata de pesquisa exploratória, optou-se por uma técnica não-

probabilística de amostragem (MALHOTRA, 1996, p. 364), selecionando os 

elementos com base na disponibilidade de recursos do pesquisador e não no 

acaso. Mais especificamente, foi aplicada uma amostragem por conveniência, por 

ser a técnica que melhor atende às restrições de tempo e orçamento da pesquisa, 

pois as unidades amostrais devem ser acessíveis, fáceis de mensurar e 

cooperativas. Deve-se reconhecer que amostras de conveniência não são 

representativas da população, por não serem aleatórias; logo, seus resultados não 

podem ser generalizados. Mas podem ser empregados em pesquisas 

exploratórias (MALHOTRA, 1996, p. 366) para gerar idéias, conceitos e 

percepções. Assim, levando em conta a residência do pesquisador, decidiu-se que 

todos as entrevistas seriam realizadas em agências bancárias da Região 

Metropolitana de Vitória, que se trata de capital de Estado na região sudeste do 
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Brasil, e como tal conta com representação de todos os principais bancos que 

atuam no país. 

 

Partindo do levantamento do Banco Central (2002) dos 50 maiores bancos 

segundo o ativo total, dentre todos operando no Brasil, foram escolhidas doze 

instituições financeiras observando o atendimento simultâneo a três requisitos: a 

presença na região metropolitana pesquisada; a presença entre os 50 maiores 

bancos; e o equilíbrio de entrevistas entre bancos públicos, privados e 

estrangeiros. Assim, os respondentes foram entrevistados em agências das 

seguintes instituições: 

- Banco do Brasil - Caixa Econômica Federal 

- Bradesco - Real (ABN Amro Bank) 

- Itaú - Banespa (Santander) 

- Unibanco - HSBC 

- Safra - Sudameris 

- Mercantil do Brasil - Bilbao Vizcaya 

 

Para reduzir a interferência de uma entrevista sobre a outra, decidiu-se realizar 

somente uma entrevista em cada agência. Para evitar distorções resultantes de 

variáveis externas, o levantamento deveria ser realizado no menor tempo possível, 

com intervalo de poucos dias entre a primeira e a última entrevista. Foram 

visitadas entre 1 e 3 agências de cada banco, totalizando 20 entrevistas. 

 

Por fim, julgou-se conveniente que o entrevistador portasse sempre uma carta de 

apresentação (ver anexo 2), com menção à Fundação Getúlio Vargas e assinatura 

do orientador, para comunicar ao entrevistado a importância e a confidencialidade 

da pesquisa. 

 

6.5. Questionário 

Instrumento de medida das variáveis da pesquisa, um questionário têm três 

finalidades específicas (MALHOTRA, 1996, p. 319): traduzir as informações 
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necessárias em um conjunto de questões, motivar o respondente a cooperar com 

a entrevista, e minimizar o erro de resposta. O formulário de questionário utilizado 

na pesquisa desta dissertação é mostrado no anexo 1. 

 

O questionário está dividido em quatro partes. As partes A, B e C visam mapear 

os 3 grupos de variáveis-causa sugeridos na 2a hipótese e enumerados acima, no 

item 6.1. A maioria destas questões é fechada, com escalas primárias, algumas 

ordinais (questões 1, 3, 4, 6, 11, 12, 13), outras simplesmente nominais (questões 

2, 5, 7.1 a 7.4), e uma nominal de resposta múltipla (questão 8). A questão 9 tem 

resposta aberta, também permitida nas questões 2, 3 e 8, cujas respostas podem 

servir de base para pesquisas posteriores. 

 

A parte D conta com 3 questões, começando pela questão 14, a pedra angular da 

pesquisa. Trata-se da variável-resposta da 2a hipótese, a qual é, ao mesmo 

tempo, variável-causa da 1a hipótese. Esta questão conta com mensuração mais 

sofisticada: utiliza uma escala do tipo Likert para medir o grau de importância que 

os respondentes atribuem a 17 fatores com potencial influência sobre a assessoria 

de investimentos. Estes fatores se enquadram dentro dos 3 tipos de propensão do 

assessor da seguintes forma: 

- 9 fatores para a propensão a ajustar a carteira ao perfil do investidor 

- 5 fatores para a propensão a formar carteiras em função do mercado 

- 2 fatores para a propensão a vender produtos 

A distribuição dos fatores ao longo da questão procurou alternar as propensões, 

visando a espontaneidade nas respostas. Esta escala do tipo Likert apresenta 

diversas vantagens: é flexível para ser construída de acordo com a natureza da 

variável, é aplicada de forma prática, e é de fácil compreensão pelos 

respondentes. Como dificilmente a lista de fatores poderia ser exaustiva, o final da 

questão ainda abre espaço para que os entrevistados citem novos fatores, que 

podem ter influência comparável aos previstos no questionário. 
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As questões 15 e 16, ligadas à 1a hipótese, voltam a utilizar escalas primárias 

ordinais. A questão 15 se aproxima da variável-resposta da 1a hipótese, ao medir 

o grau de presença das opções de investimento nas carteiras dos clientes. A 

questão 16 mede a percepção dos profissionais quanto à própria pertinência da 1a 

hipótese. Combinadas à questão 14, estas duas últimas questões poderão gerar 

idéias importantes para novos trabalhos desenvolvidos sobre o tema. 

 

7. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Em concordância com os objetivos da dissertação, dois procedimentos foram 

julgados necessários para a análise dos dados: a distribuição de freqüências e a 

tabulação cruzada. A distribuição de freqüências levanta o número de respostas 

associadas a cada condição de uma variável (MALHOTRA, 1996, p. 503); foi 

utilizada para estudar o comportamento de cada variável dentro do agregado da 

amostra. A tabulação cruzada descreve simultaneamente duas ou mais variáveis 

e reflete a distribuição conjunta das condições destas variáveis (MALHOTRA, 

1996, p. 515); foi utilizada para identificar possíveis influências das variáveis-

causa sobre a variável-resposta da 2a hipótese, bem como para analisar o 

comportamento entre as variáveis da 1a hipótese. 

 

Sobre o tratamento das perguntas que não foram respondidas pelos entrevistados, 

também chamadas de não-respostas, foi adotado um procedimento bastante 

objetivo. Conforme mencionam Boyd e Westfall (1987, p. 515),  quando há um 

número grande de não-respostas, elas podem assumir importância considerável e 

tornar-se uma nova categoria; quando, contudo, este número é pequeno, estas 

observações podem ser simplesmente descartadas, sem qualquer prejuízo para a 

análise. Neste levantamento, as não-respostas nunca foram superiores a 3 

entrevistados em qualquer pergunta, e portanto não foram consideradas; pode-se 

perceber que elas existiram quando as estatísticas agregadas forem diferentes de 

múltiplos de 5%, indicando uma base menor que 20 observações. 
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7.1. Distribuição de freqüências para a Propensão do Assessor 

A variável central da dissertação é a Propensão do assessor, que pode ser 

voltada ao Cliente, ao Produto ou a Vendas. Esta variável foi avaliada pela 

questão 14, com atribuição de importância aos fatores que podem influenciar as 

recomendações de investimentos. Os fatores relacionados foram: 

a) Taxa de juros 

b) Idade do investidor 

c) Profissão do investidor 

d) Diversificação de ativos no portfolio 

e) Quotas de vendas do banco 

f) Metas de vendas do banco 

g) Nível de renda do investidor 

h) Nível de consumo do investidor 

i) Momento de mercado 

j) Estado civil do investidor 

k) No de filhos do investidor 

l) Perspectivas gerais do mercado 

m) Perspectivas do assessor para os ativos 

n) Formação do investidor 

o) Tolerância a risco do investidor 

p) Comissão por venda de produtos 

q) Patrimônio total do investidor 

r) Necessidade de hedge do investidor 

 

A maioria dos respondentes julgou como bastante abrangente a relação de 

fatores, e somente dois entrevistados acreditaram ser importante mencionar 

outros fatores, distintos daqueles relacionados na pesquisa: um citou a 

Disponibilidade de tempo para abrir mão de liquidez, e outro citou o Cenário 

político e a Desejabilidade psico-social do investimento (isto é, alguns clientes se 

sentem ofendidos quando lhes é oferecida, por exemplo, uma caderneta de 

poupança por atribuir falta de informação a quem escolhe esta alternativa de 

investimento).  

 

Entre os fatores relacionados, aqueles considerados os mais importantes, com 

importância superior a 4 em uma escala de 1 a 5, foram a Tolerância a risco do 

investidor (4,70), o Momento de mercado (4,50), as Perspectivas gerais do 

mercado (4,25), e a Taxa de juros (4,10). Os fatores considerados menos 

importantes foram a Comissão por venda de produtos (1,50), o Número de filhos 

do investidor (2,00) e o Estado civil do investidor (2,25). Assim, dentro de cada 

grupo de propensões há diferenças significativas de importância entre os fatores: 
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a amplitude dos fatores de Propensão ao Cliente vai de 4,70 (Tolerância a risco) a 

2,00 (No de filhos); os fatores de Propensão ao Produto vão de 4,50 (Momento de 

mercado) a 3,40 (Perspectivas do assessor); e os fatores de Propensão a Vendas 

foram avaliados entre 2,65 (Metas de vendas) e 1,50 (Comissão de vendas). 

 

Agrupando os fatores segundo a Propensão que indicam, os fatores que refletem 

Propensão ao Cliente tiveram em média um grau de importância 3,10, a 

Propensão ao Produto, importância 3,96, e a Propensão a Vendas, importância 

2,23. Avaliando cada respondente, encontramos que a Propensão ao Produto teve 

a média mais elevada em 18 observações; as Propensões ao Cliente e a Vendas 

venceram em apenas 1 observação cada uma.  

 

Contudo, ao levar em conta todos os fatores, esta média acaba sendo influenciada 

por fatores pouco importantes dentro de cada grupo, como o Número de filhos 

dentro da Propensão ao Cliente. Desta forma, buscando comparar as propensões 

de maneira mais justa, foi calculada a média, não de todos, mas somente dos dois 

fatores melhor qualificados de cada grupo: Tolerância a risco e Patrimônio total 

para a Propensão ao Cliente; Momento de mercado e Perspectivas Gerais para a 

Propensão ao Produto; e Quotas e Metas para a Propensão a Vendas. Em 

seguida, a análise foi repetida para este novo cálculo. Quanto à media geral, a 

Propensão ao Produto continuou a mais importante, com 4,38, mas agora seguida 

de perto pela Propensão ao Cliente, com 4,15; e a Propensão a Vendas teve 

média 2,60. Quanto à média comparada por observação, a Propensão ao Cliente 

passou a ser a mais importante para 6 respondentes, contra 9 da Propensão ao 

Produto, e ainda 4 tiveram médias iguais para Cliente e Produto; a Propensão a 

Vendas continuou sendo a mais importante para somente 1 entrevistado. Embora 

por este cálculo a Propensão ao Produto continue sendo a mais influente, a 

Propensão ao Cliente ganha significativamente mais importância. 

 

Assim, podemos constatar que metade dos assessores abordados na amostra (os 

6 propensos ao cliente, somados aos 4 propensos tanto ao cliente quanto ao 
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produto) fazem suas recomendações dando grande consideração às 

peculiaridades de cada cliente. A outra metade, porém, dá valor somente às 

características dos produtos de investimento. A boa notícia é que, com exceção de 

um entrevistado, as metas e comissões de vendas são deixadas em segundo 

plano no trabalho do assessor. 

 

7.2. Distribuição de freqüências para as demais variáveis 

A partir do conjunto de dados coletados, foi possível conhecer os aspectos gerais 

da amostra e fazer algumas constatações sobre as variáveis. Quanto às 

características dos assessores, eles se distribuem por todas as faixas etárias, 

exceto a faixa acima de 60 anos, com uma predominância dos mais jovens (65% 

têm até 39 anos). Não têm longa experiência profissional específica em assessoria 

de investimentos (60% têm até 4 anos), embora 3 assessores tenham trabalhem 

com o tema há mais de 20 anos. Sua formação se concentra em Administração de 

Empresas (55%), mas foram também encontrados egressos de cursos 

universitários não-previstos inicialmente, todos ligados às ciências humanas: 

Letras, Filosofia, Pedagogia e Psicologia, talvez por ser uma atividade que exige 

elevadas habilidades de relacionamento interpessoal. E a maioria dos 

profissionais, embora não tenha cursado nenhuma pós-graduação (70%), já 

passou por treinamentos ligados a Relacionamento e Gestão de Pessoas, 

oferecidos pela própria instituição onde atualmente trabalham.  

 

Quanto às características do banco, seu foco é o varejo (90%) e a pequena 

empresa (76%); para pessoa física, as atenções se voltam às camadas de alta e 

média renda (84%), com a exceção de um banco público. Todos os bancos 

praticam política de metas de venda, seja por agência (47%), por executivo (35%), 

ou ambos (18%), e tendem a avaliar os profissionais principalmente segundo o 

cumprimento destas metas (28%), a rentabilidade das carteiras (34%), a 

satisfação do cliente (17%, refletida na manutenção ou conquista de clientes), ou 

apenas segundo o desempenho da agência (17%). Os bancos pesquisados 

utilizam todos os canais sugeridos para a orientação aos investidores (assessores 
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nas agências, site na Internet, folhetos, telemarketing receptivo), com exceção do 

telemarketing ativo, confirmado por apenas 35% dos entrevistados. Duas 

características do banco foram deliberadas na escolha da amostra: a natureza 

(25% nacional público, 40% nacional privado, e 35% estrangeiro) e o porte em 

ativos (40% acima de R$100 bilhões, 45% entre R$40 e 100 bilhões, e 15% 

abaixo de R$40 bilhões) visando refletir a tendência geral de distribuição de 

agências no país. 

 

Quanto ao relacionamento entre o assessor e o cliente, o tempo de 

relacionamento tende a ser bem longo: 35% acima de 5 anos, 40% entre 1 e 4 

anos, e 25% abaixo de 1 ano. O número de clientes por assessor é bastante 

variado, de 200 até 3000 clientes, e a freqüência de atendimento a eles 

geralmente é mensal (60%). 

 

O questionário termina com questões ligadas à carteira de investimentos dos 

clientes. Quanto à composição da carteira, os investimentos mais procurados 

são os Fundos de Renda Fixa (1a ou 2a opção para 90% dos assessores), o CDB 

(1a ou 2a opção para 50%), e a Poupança (1a ou 2a opção para 35%), revelando 

grande conservadorismo. A influência que os assessores percebem exercer 

sobre as decisões dos clientes geralmente é alta (60%); nenhum respondente 

percebe influência baixa ou muito baixa.  

 

7.3. Tabulação cruzada para a 2a Hipótese 

A 2a hipótese desta dissertação enuncia que as condições da Propensão do 

Assessor são uma função de três grupos de variáveis, as Características do 

Assessor, do Banco e do Relacionamento. A análise cruzada buscará verificar, 

para esta amostra, a existência de possíveis correlações entre cada uma das 

variáveis-causa e a variável-resposta.  

 

Além do aspecto descritivo, esta dissertação também tem um aspecto afirmativo, 

pois defende que os assessores deveriam praticar a Propensão ao Cliente como 
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forma de fidelizar os investidores e melhorar a captação do banco. Desta forma, 

em todas as análises, o foco foi examinar como as diversas variáveis-causa 

podem favorecer a consideração de características do investidor no processo de 

recomendação de investimentos. Assim, os entrevistados com Propensão tanto ao 

Cliente quanto ao Produto foram considerados juntamente com aqueles que 

apresentaram Propensão ao Cliente, pois manifestam o comportamento 

considerado desejável por esta dissertação. 

 

CARACTERÍSTICAS DO ASSESSOR 
A Idade do Assessor parece ter uma relação crescente com a Propensão ao 

Cliente. Esta Propensão foi manifestada por 29% (2/7) dos respondentes com até 

39 anos, 50% dos respondentes entre 30 e 39 anos, e 71% dos respondentes com 

40 anos ou mais. Quanto à Formação do Assessor, 64% dos formados em 

Administração de Empresas têm Propensão ao Cliente, contra 33% dos formados 

em Contabilidade, nenhum dos formados em Economia, e 50% dos formados em 

outros cursos. Quanto ao Aperfeiçoamento Profissional, o treinamento parece ter 

um efeito bastante positivo sobre o comportamento do assessor: 60% dos que têm 

treinamento específico na atividade apresentam Propensão ao Cliente, contra 40% 

dos demais. O tempo de experiência profissional tende a favorecer a Propensão 

ao Cliente, manifestada por 42% dos que têm até 4 anos de experiência e por 

63% dos que trabalham com assessoria de investimentos há 5 ou mais anos. 

 

CARACTERÍSTICAS DO BANCO 
A Propensão ao Cliente é manifestada por 40% dos assessores nos bancos 

nacionais públicos, 50% nos bancos nacionais privados e 57% nos bancos 

estrangeiros. O porte do banco não tem uma influência clara sobre a Propensão 

do Assessor: nos bancos com mais de R$100 bilhões em ativos, 50% dos 

entrevistados apresentam Propensão ao Cliente, contra 44% nos bancos entre 

R$40 e R$100 bilhões, e 67% nos bancos com menos de R$40 bilhões em ativos. 

Mas a distribuição parece ser bastante influente: nos bancos voltados ao varejo, 

somente 41% dos respondentes manifestam Propensão ao Cliente, contra 100% 
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nos bancos voltados ao atacado. Entre os bancos com foco em pessoas físicas de 

alta e média renda, 57% apresentam Propensão ao Cliente, contra 33% entre 

bancos sem foco definido ou com foco na baixa renda. O foco quanto à geografia 

é concentrado demais no mercado brasileiro para que se possa chegar a uma 

constatação. Parecem ser irrelevantes para a Propensão do Assessor tanto o foco 

por pessoa jurídica (na pequena, média, ou grande empresa), bem como o tipo de 

política de metas (por agência vs. por executivo). Nos bancos com telemarketing 

ativo, os assessores tendem a ser um pouco mais propensos ao cliente (54%) do 

que nos bancos que não contam com este canal (43%). Quanto aos critérios de 

avaliação dos assessores, a Propensão ao Cliente parece ser maior nos bancos 

que valorizam o cumprimento das metas (60%) ou o desempenho da agência 

(67%) do que nos demais bancos. 

 

CARACTERÍSTICAS DO RELACIONAMENTO 
É possível sugerir que, quanto maior o número de clientes na carteira do assessor, 

menor sua Propensão ao Cliente: são propensos ao cliente 100% dos assessores 

com até 250 clientes, 50% dos assessores com entre 300 e 500 clientes e 25% 

dos assessores com mais de 1000 clientes. Sessenta por cento dos assessores 

que falam semanalmente com seus clientes são propensos às características do 

cliente, e 58% dos que têm contatos mensais, mas nenhum dos assessores com 

contatos trimestrais é propenso ao cliente. Quando o tempo de relacionamento é 

de até 1 ano, somente 20% dos assessores apresenta Propensão ao Cliente; 

quando está entre 1 e 4 anos, 50% dos assessores, e quando é de 5 anos ou 

mais, 71% dos assessores. 

 

7.4. Tabulação cruzada para a 1a Hipótese 

Segundo a própria definição da variável Propensão do Assessor, na 1a hipótese, 

as três grandes propensões existem em função da assessoria à formação da 

carteira do investidor. Assim, é importante fazer uma análise cruzada para verificar 

se diferenças na Propensão do Assessor influenciam diferenças na carteira de 

  
 



54 

investimentos; e é possível também saber se assessores com diferentes 

propensões percebem ter diferentes graus de influência sobre as decisões dos 

clientes. 

 

De maneira geral, as carteiras dos clientes dos assessores com Propensão ao 

Cliente são mais diversificadas e menos conservadoras do que as carteiras 

ligadas aos assessores com Propensão ao Produto: comparando o primeiro grupo 

com o segundo, são favorecidos o CDB (1o ou 2o investimento mais procurado 

para 60% dos entrevistados do primeiro grupo, contra 40% do segundo grupo) e 

os Fundos de Renda Variável (20% contra 10%), e são desfavorecidos os Fundos 

de Renda Fixa (80% contra 100%) e a Poupança (30% contra 40%). 

 

Por fim, o grau percebido de influência da assessoria sobre as decisões dos 

clientes parece ter relação inversa com a Propensão ao Cliente: entre os 

assessores propensos ao cliente, 60% acreditam ter influência alta ou muito alta 

sobre as decisões dos clientes e 40% acreditam ter influência média; já entre os 

assessores mais propensos ao produto ou a vendas, 90% acreditam ter influência 

alta ou muito alta e 10% acreditam ter influência média. 

 

8. CONCLUSÃO E LIMITAÇÕES DO ESTUDO.  
SUGESTÕES PARA DESENVOLVIMENTO FUTURO 

“Qualquer tipo de negócio só existe porque há uma demanda para o seu produto”. 

Profissionais com esta visão são orientados para o mercado e têm uma 

perspectiva de fora para dentro. Outros profissionais, porém, só se interessam 

pela própria oferta que fazem de seus produtos; são orientados para o produto e 

têm uma perspectiva de dentro para fora. A administração orientada para o 

produto esquece que o papel da empresa é atender às necessidades dos clientes, 

e este é um grave problema que pode ser muito comum em setores muito 

prósperos. Foi o que aconteceu no setor bancário brasileiro durante o período de 

lucros fáceis provenientes da hiperinflação; uma vez que ela se foi, só 

  
 



55 

sobreviveram aqueles que souberam orientar-se para as necessidades dos 

clientes. 

 

Quando procura um banco para administrar seu capital, um cliente investe tempo 

e esforço nesta decisão, e quando chega a escolher, já atingiu um certo grau de 

comprometimento com a empresa. É muito mais fácil mantê-lo como cliente do 

que fazer altos investimentos para conquistar novos clientes. A qualidade do 

serviço é vital para um banco, como para qualquer empresa: é o que ajuda a 

conquistar novos clientes e permite conseguir a lealdade dos clientes atuais. Um 

serviço mal prestado é o caminho certo para a falência, mas a satisfação do 

cliente é a melhor segurança que se pode ter para a sobrevivência a longo prazo. 

 

Este trabalho buscou conhecer as propensões manifestadas pelos profissionais 

quando prestam assessoria de investimentos. Assim, pudemos perceber que, 

entre os assessores abordados na amostra, metade apresentava propensão a 

considerar fortemente as características do cliente para prestar assessoria, 

enquanto a outra metade apresentava propensões distintas. E estas eram 

basicamente propensões a nortear-se pelas características do produto e a prestar 

um serviço padronizado, indiferenciado para todos os clientes. Pouco se encontra 

hoje da visão imediatista refletida pela propensão a cumprir metas de vendas ou 

ganhar comissão sobre negociações. A valorização às características do cliente, 

contudo, ainda é muito restrita a alguns poucos fatores, notadamente a tolerância 

a risco, e não observa outros aspectos, como a estrutura familiar do cliente. 

 

Quanto aos fatores que exercem influência sobre estas propensões, a idade do 

profissional e o seu tempo de experiência em assessoria de investimentos 

parecem incentivar uma maior Propensão ao Cliente; os assessores formados em 

Administração de Empresas, e aqueles que receberam treinamento específico em 

assessoria também parecem ser mais orientados para o mercado. Nos bancos 

cujo mercado-alvo é o atacado ou as pessoas físicas de alta e média renda, a 

Propensão ao Cliente é mais pronunciada. A orientação para as características do 
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cliente também é favorecida por um número pequeno de investidores na carteira 

do assessor, uma freqüência intensa de contatos do assessor com cada cliente, e 

um tempo longo de relacionamento. 

 

Os clientes parecem ganhar com a manifestação de Propensão ao Cliente por 

parte do assessor: suas carteiras de investimentos são percebidas como mais 

diversificadas e menos conservadoras, talvez por serem mais adaptadas a suas 

necessidades e por fugirem da impessoalidade de uma orientação padronizada, 

voltada somente ao produto. 

 

É curioso observar que os assessores mais voltados para o cliente percebem ter 

uma influência menor sobre as decisões dos clientes do que os demais 

assessores. Talvez isto seja na verdade uma causa de sua propensão: quando os 

clientes são mais esclarecidos e têm uma opinião melhor formada, os assessores 

têm que se adaptar e entender que uma mesma solução pode não ser a ideal para 

todos. Acreditamos que este seja um tema bastante interessante para ser melhor 

explorado em trabalhos futuros. 

 

Este trabalho criou um novo conceito, a propensão manifestada pelo profissional 

quando presta assessoria de investimentos, e foi todo construído em torno deste 

conceito. Visando melhor compreender a relação entre este conceito e o contexto 

onde se situa, a pesquisa foi conduzida de forma exploratória, e para tal bastou 

uma amostra pequena, escolhida de forma não-aleatória; em contrapartida, as 

constatações obtidas não têm validade estatística e não podem ser estendidas 

para toda a população de assessores de investimentos. A partir das percepções 

obtidas nesta dissertação, novos trabalhos podem ser empreendidos de forma 

quantitativa, e poderão chegar a resultados mais conclusivos. 
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ABSTRACT 
 
This study refers to investment counseling to individuals provided by 
practitioners in bank branches. The text introduces the concept of counseling 
propensity, which is manifested by the practitioner when providing that service, 
and can be found in three situations: propensity to client characteristics; 
propensity to product characteristics; and propensity to product sales. The 
propensity may influence the practitioner’s recommendations to clients, and may 
be influenced by characteristics of the practitioner, the banking institution, and 
the practitioner-client relationship. 

 
Key words: Banks - Investments - Relationship marketing - Market orientation - 
Product orientation - Sales orientation - Individual clients 
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ANEXO A 
QUESTIONÁRIO 

Parte integrante de Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 
 em Administração de Empresas da EAESP/FGV 

Orientador: Prof. Dr. Iberê Arco e Flexa  
Autor: Roger Joseph Abboud  
Título: A assessoria aos investimentos de pessoas físicas 
Área de Concentração: Mercadologia 

A – Características do Assessor de Investimentos 

1. Idade 

(   ) Até 29 anos 

(   ) 30 a 39 anos 

(   ) 40 a 49 anos 

(   ) 50 a 59 anos 

(   ) Acima de 60 anos 

 

2. Formação do Assessor 

(   ) Administração de Empresas 

(   ) Contabilidade 

(   ) Economia 

(   ) Engenharia 

(   ) Outra. Qual: _______________________________ 

 

3. Aperfeiçoamento profissional 

(   ) Graduação 

(   ) Especialização 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

(   ) Treinamento específico na atividade. Qual:  

_____________________________________________________ 
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4. Experiência profissional em assessoria de investimentos 

(   ) Até 4 anos 

(   ) 5 a 9 anos 

(   ) 10 a 14 anos 

(   ) 15 a 19 anos 

(   ) Acima de 20 anos 

 

B – Características do Banco 

5. Natureza do Banco: 

(   ) Nacional público 

(   ) Nacional privado 

(   ) Estrangeiro 
 

6. Porte do Banco no Brasil, em ativos: 

(   ) Entre R$ 100 e R$ 250 bilhões 

(   ) Entre R$ 40 e R$ 100 bilhões 

(   ) Entre R$ 1 e R$ 40 bilhões 
 

7. Qual mercado o Banco mais busca quanto a: 
7.1. Distribuição?  (   ) Varejo  (   ) Atacado 

7.2. P. Física?  (   ) Alta Renda (   ) Média Renda (   ) Baixa Renda 

7.3. P. Jurídica?  (   ) Pequena Empresa  (   ) Média Empresa (   ) Gd. Empresa 

7.4. Geografia?  (   ) Mercado brasileiro  (   ) Outros mercados no mundo 
 

8. Quais os canais utilizados pelo Banco para orientar os investidores? 

(   ) Assessores nas agências  

(   ) Central telefônica de telemarketing receptivo 

(   ) Central telefônica de telemarketing ativo 

(   ) Folhetos   

(   ) Site na internet 

(   ) Outros: ________________________________________________________  
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9. O Banco pratica políticas de quotas de vendas para produtos de investimento? 

Quais?    __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

10. Qual critério é mais valorizado pelo Banco na avaliação de desempenho dos 

assessores de investimentos? 

(   ) Cumprimento das quotas ou metas de vendas 

(   ) Tempo de relacionamento com os clientes 

(   ) Número de clientes 

(   ) Manutenção ou conquista de clientes 

(   ) Número de produtos por cliente 

(   ) Rentabilidade global dos clientes 

(   ) Rentabilidade global da carteira do assessor 

(   ) Desempenho da agência 

C – Características do Relacionamento com os Investidores 

11. Qual o número de investidores atendidos? _____ 
 

12. Com que freqüência você os atende? (Entre as freqüências citadas, escolha 

aquela mais se aproxima da sua realidade) 

(   ) Diariamente 

(   ) Uma vez por semana 

(   ) Uma vez por mês 

(   ) Uma vez por trimestre 

(   ) Uma vez por ano 
 

13. Qual o tempo médio de relacionamento entre você e o investidor? 

(   ) Em sua maioria, menos de 1 ano 

(   ) Em sua maioria, de 1 a 4 anos 

(   ) Em sua maioria, 5 anos ou mais 
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D – Assessoria de Investimentos 

14. Abaixo estão listados diversos fatores que podem influenciar suas 

recomendações de investimentos. Atribua um grau de importância de 1 a 5 para 

cada fator. 
 

FATORES IMPORTÂNCIA DO FATOR 

 Nula Pequena Média Grande Máxima 

a) Taxa de juros 1 2 3 4 5 

b) Idade do investidor 1 2 3 4 5 

c) Profissão do investidor 1 2 3 4 5 

d) Diversificação de ativos no portfolio 1 2 3 4 5 

e) Quotas de vendas do banco 1 2 3 4 5 

f) Metas de vendas do banco 1 2 3 4 5 

g) Nível de renda do investidor 1 2 3 4 5 

h) Nível de consumo do investidor 1 2 3 4 5 

i) Momento de mercado 1 2 3 4 5 

j) Estado civil do investidor 1 2 3 4 5 

k) No de filhos do investidor 1 2 3 4 5 

l) Perspectivas gerais do mercado 1 2 3 4 5 

m) Perspectivas do assessor para os ativos 1 2 3 4 5 

n) Formação do investidor 1 2 3 4 5 

o) Tolerância a risco do investidor 1 2 3 4 5 

p) Comissão por venda de produtos 1 2 3 4 5 

q) Patrimônio total do investidor 1 2 3 4 5 

r) Necessidade de hedge do investidor 1 2 3 4 5 

      

OUTROS FATORES:      

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 
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15. Quais os tipos de investimentos mais procurados pelos investidores? Ordene a 

partir de 1 para o mais procurado, atribuindo N para produtos não oferecidos pelo 

banco. 

(   ) Poupança  (   ) CDB 

(   ) Fundos de renda fixa (   ) Fundos de renda variável 

(   ) Fundos cambiais  (   ) Títulos públicos  

(   ) Ações  (   ) Planos de previdência privada 

(   ) Títulos de capitalização (   ) Letras hipotecárias 

(   ) Outros: _________________________________________________ 

 

16. Qual o grau de influência da sua assessoria nas decisões da maioria dos 

investidores? 

(   ) Muito alto. O investidor segue completamente minhas recomendações. 

(   ) Alto. O investidor segue a maioria das minhas recomendações. 

(   ) Médio. O investidor segue algumas recomendações, mas toma muitas 

decisões sozinho. 

(   ) Baixo. O investidor toma a maioria das decisões sozinho. 

(   ) Muito baixo. O investidor não solicita recomendações. 
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ANEXO B 
COMPORTAMENTO DA AMOSTRA PARA CADA VARIÁVEL 

Tabela B1 – Idade dos Assessores 

Idade do Assessor No de Observações 
Até 29 anos  7 

30 a 39 anos 6 

40 a 49 anos 5 

50 a 59 anos 2 

Acima de 60 anos 0 
 

Tabela B2 – Formação dos Assessores 

Formação do Assessor No de Observações 
Administração de Empresas 11 

Contabilidade 3 

Economia 2 

Engenharia 0 

Outra 4 
 

Tabela B3 – Aperfeiçoamento dos Assessores 

Aperfeiçoamento do Assessor No de Observações 
Graduação 4 

Especialização 5 

Mestrado 1 

Doutorado 0 

Treinamento específico na atividade 10 
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Tabela B4 – Experiência Profissional em Assessoria de Investimentos 

Experiência do Assessor No de Observações 
Até 4 anos 12 

5 a 9 anos 1 

10 a 14 anos 2 

15 a 19 anos 2 

Acima de 20 anos 3 
 

Tabela B5 – Natureza do Banco 

Natureza do Banco No de Observações 
Nacional público 5 

Nacional privado 8 

Estrangeiro 7 
 

Tabela B6 – Porte do Banco no Brasil, em ativos 

Volume de ativos do Banco No de Observações 
Entre R$ 100 e R$ 250 bilhões 8 

Entre R$ 40 e R$ 100 bilhões 9 

Entre R$ 1 e R$ 40 bilhões 3 
 

Tabela B7.1 – Mercado-alvo do Banco para Distribuição 

Distribuição No de Observações 
Varejo 17 

Varejo e Atacado 1 

Atacado 2 
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Tabela B7.2 – Mercado-alvo do Banco para Pessoa Física 

Pessoa Física No de Observações 
Alta Renda 6 

Alta e Média Renda 2 

Média Renda 6 

Baixa Renda 3 

Todas as camadas de renda 2 

Não respondeu 1 
 

Tabela B7.3 – Mercado-alvo do Banco para Pessoa Jurídica 

Pessoa Jurídica No de Observações 
Pequena Empresa 7 

Pequena e Média Empresa 3 

Média Empresa 1 

Média e Grande Empresa 1 

Grande Empresa 2 

Empresas de todos os portes 3 

Não respondeu 3 
 

Tabela B7.4 – Mercado-alvo do Banco para Geografia 

Geografia No de Observações 
Mercado brasileiro 16 

Outros mercados no mundo 0 

Mercado brasileiro e outros mercados 2 

Não respondeu 2 
 

Tabela B8 – Canais utilizados pelo Banco para orientar os investidores 

Canais No Obs. 
Assessores nas agências, Central telefônica de telemarketing receptivo, 
Central telefônica de telemarketing ativo, Folhetos e Site na Internet 

13 

Assessores nas agências, Central telefônica de telemarketing receptivo, 
Folhetos e Site na internet (não têm telemarketing ativo) 

7 
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Tabela B9 – Políticas do Banco de quotas ou metas de vendas para produtos 
de investimento 

Políticas de metas No de Observações 
Metas por Agência 8 

Metas por Agência e por Executivo 3 

Metas por Executivo 6 

Há metas mas não foram especificadas 2 

Não respondeu 1 
 

Tabela B10 – Critério mais valorizado pelo Banco na avaliação de 
desempenho dos assessores de investimentos 

Critérios de avaliação No de Observações 
Cumprimento das quotas ou metas de vendas 5 

Tempo de relacionamento com os clientes 0 

Número de clientes 0 

Manutenção ou conquista de clientes 3 

Número de produtos por cliente 1 

Rentabilidade global dos clientes 3 

Rentabilidade global da carteira do assessor 3 

Desempenho da agência 3 

Não respondeu 2 
 

Tabela B11 – Número de clientes/investidores atendidos pelo assessor 

Número de 
Clientes 

No de 
Observações 

 NO de 
Clientes 

No de 
Observ. 

 NO de 
Clientes 

No de 
Observ. 

200 1  430 1  825 1 

220 1  450 1  1300 1 

250 2  500 2  2500 1 

300 1  600 1  2800 1 

350 2  700 1  3000 1 

370 1  800 1    
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Tabela B12 – Freqüência aproximada com que o assessor atende os clientes 

Freqüência de Atendimento No de Observações 
Diariamente 0 

Uma vez por semana 5 

Uma vez por mês 12 

Uma vez por trimestre 3 

Uma vez por ano 0 
 

Tabela B13 – Tempo médio de relacionamento entre o assessor e o 
investidor 

Tempo de relacionamento No de Observações 
Em sua maioria, menos de 1 ano 5 

Em sua maioria, de 1 a 4 anos 8 

Em sua maioria, 5 anos ou mais 7 
 

Tabelas B14 – Grau de importância, de 1 a 5, atribuído pelo assessor para 
fatores que podem influenciar suas recomendações de investimentos 

B14.1 - Fatores que indicam Propensão ao Cliente Importância média atribuída 
Idade do investidor 2,50 

Profissão do investidor 2,90 

Nïvel de renda do investidor 3,40 

Nível de consumo do investidor 3,10 

Estado civil do investidor 2,25 

Número de filhos do investidor 2,00 

Formação do investidor 3,25 

Tolerância a risco do investidor 4,70 

Patrimônio total do investidor 3,60 

Necessidade de hedge do investidor 3,30 
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B14.2 - Fatores que indicam Propensão ao Produto Importância média atribuída 
Taxa de juros 4,10 

Diversificação de ativos no portfolio 3,55 

Momento de mercado 4,50 

Perspectivas gerais do mercado 4,25 

Perspectivas do assessor para os ativos 3,40 
 

B14.3 - Fatores que indicam Propensão a Vendas Importância média atribuída 
Quotas de vendas do banco 2,55 

Metas de vendas do banco 2,65 

Comissão por venda de produtos 1,50 
 

B14.4 - Média dos grupos de fatores de Propensão Importância média atribuída 
Média dos fatores de Propensão ao Cliente 3,10 

Média dos fatores de Propensão ao Produto 3,96 

Média dos fatores de Propensão a Vendas 2,23 
 

B14.4 - Grupos de fatores de 
Propensão 

No de entrevistados que atribuíram maior 
importância a cada grupo de fatores 

Propensão ao Cliente 1 

Propensão ao Produto 18 

Propensão a Vendas 1 
 

B14.5 - Média dos dois principais fatores (fatores com 
maior importância dentro de cada grupo) 

Importância média 
atribuída 

Propensão ao Cliente: Tolerância a risco do investidor e 
Patrimônio total do investidor 

4,15 

Propensão ao Produto: Momento de mercado e 
Perspectivas gerais do mercado 

4,38 

Propensão a Vendas: Quotas de vendas do banco e  Metas 
de vendas do banco 

2,60 
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B14.4 - Grupos de fatores de 
Propensão 

No de entrevistados que atribuíram 
maior importância aos dois principais 

fatores do grupo 
Propensão ao Cliente 6 

Propensão ao Cliente e ao Produto 4 

Propensão ao Produto 9 

Propensão a Vendas 1 
 

Tabela B15 – Tipos de investimentos mais procurados pelos investidores 

Tipo de investimento No de assessores que o citaram 
 como o 1o mais 

procurado 
como o 2o mais 

procurado 
como 1o ou 2o 

(soma) 
Fundos de Renda Fixa 9 9 18 

CDB 5 5 10 

Poupança 5 2 7 

Fundos de Renda Variável 0 3 3 

Planos de Previdência Privada 1 1 2 
 

Tabela B16 – Grau de influência, percebido pelo assessor, exercido por sua 
assessoria sobre as decisões da maioria dos investidores 

Grau de Influência No de Observações 
Muito alto 3 

Alto 12 

Médio 5 

Baixo 0 

Muito baixo 0 
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ANEXO C 
TABULAÇÃO CRUZADA DE VARIÁVEIS 

Tabela C1 – Propensão segundo a Idade do Assessor 
  Propensão do Assessor  

Idade do Assessor Cliente Cliente e 
produto 

Produto Vendas Total 

Até 29 anos  1 1 4 1 7 
30 a 39 anos 1 2 3 - 6 
40 a 49 anos 3 1 1 - 5 
50 a 59 anos 1 - 1 - 2 
Acima de 60 anos - - - - 0 
Total 6 4 9 1 20 
 

Tabela C2 – Propensão segundo a Formação do Assessor 
  Propensão do Assessor  

Formação do Assessor Cliente Cliente e 
produto 

Produto Vendas Total 

Administração de Empresas 3 4 3 1 11 
Contabilidade 1 - 2 - 3 
Economia - - 2 - 2 
Engenharia - - - - - 
Outra 2 - 2 - 4 
Total 6 4 9 1 20 
 

Tabela C3 – Propensão segundo o Aperfeiçoamento Profissional do 
Assessor 

  Propensão do Assessor  
Aperfeiçoamento do 

Assessor 
Cliente Cliente e 

produto 
Produto Vendas Total 

Graduação 2 - 1 1 4 
Especialização 2 - 3 - 5 
Mestrado - - 1 - 1 
Doutorado - - - - - 
Treinamento específico 2 4 4 - 10 
Total 6 4 9 1 20 
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Tabela C4 – Propensão segundo a Experiência em Assessoria de 
Investimentos 

  Propensão do Assessor  
Experiência do Assessor Cliente Cliente e 

produto 
Produto Vendas Total 

Até 4 anos 3 2 6 1 12 
5 a 9 anos - 1 - - 1 
10 a 14 anos - 1 1 - 2 
15 a 19 anos 1 - 1 - 2 
Acima de 20 anos 2 - 1 - 3 
Total 6 4 9 1 20 
 

Tabela C5 – Propensão segundo a Natureza do Banco 
  Propensão do Assessor  

Natureza do Banco Cliente Cliente e 
produto 

Produto Vendas Total 

Nacional público 1 1 3 - 5 
Nacional privado 2 2 3 1 8 
Estrangeiro 3 1 3 - 7 
Total 6 4 9 1 20 
 

Tabela C6 – Propensão segundo o Porte do Banco no Brasil, em ativos 
  Propensão do Assessor  

Volume de ativos do Banco Cliente Cliente e 
produto 

Produto Vendas Total 

Entre R$100 e R$250 bilhões 3 1 3 1 8 
Entre R$ 40 e R$100 bilhões 1 3 5 - 9 
Entre R$ 1 e R$ 40 bilhões 2 - 1 - 3 
Total 6 4 9 1 20 
 

Tabela C7.1 – Propensão segundo o Foco do Banco para Distribuição 
  Propensão do Assessor  

Distribuição Cliente Cliente e 
produto 

Produto Vendas Total 

Varejo 4 3 9 1 17 
Varejo e Atacado - 1 - - 1 
Atacado 2 - - - 2 
Total 6 4 9 1 20 
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Tabela C7.2 – Propensão segundo o Foco do Banco para Pessoa Física 
  Propensão do Assessor  

Pessoa Física Cliente Cliente e 
produto 

Produto Vendas Total 

Alta Renda 2 1 3 - 6 
Alta e Média Renda 1 1 - - 2 
Média Renda 1 2 3 - 6 
Baixa Renda 1 - 2 - 3 
Todas as camadas de renda 1 - 1 - 2 
Não respondeu - - - 1 1 
Total 6 4 9 1 20 
 

Tabela C7.3 – Propensão segundo o Foco do Banco para Pessoa Jurídica 
  Propensão do Assessor  

Pessoa Jurídica Cliente Cl. e Pr. Produto Vendas Total 
Pequena Empresa 1 2 4 - 7 
Pequena e Média Empresa 1 1 1 - 3 
Média Empresa - - 1 - 1 
Média e Grande Empresa 1 - - - 1 
Grande Empresa 1 - 1 - 2 
Empresas de todos os portes 1 1 1 - 3 
Não respondeu 1 - 1 1 3 
Total 6 4 9 1 20 
 

Tabela C7.4 – Propensão segundo o Foco do Banco para Geografia 
  Propensão do Assessor  

Geografia Cliente Cl. e Pr. Produto Vendas Total 
Mercado brasileiro 3 4 9 - 16 
Outros mercados no mundo - - - - - 
Mercado brasileiro e outros 2 - - - 2 
Não respondeu 1 - - 1 2 
Total 6 4 9 1 20 
 

Tabela C8 – Propensão segundo os Canais para orientar os investidores 
  Propensão do Assessor  

Canais utilizados pelo 
Banco 

Cliente Cliente e 
produto 

Produto Vendas Total 

Com telemarketing ativo 4 3 5 1 13 
Sem telemarketing ativo 2 1 4 - 7 
Total 6 4 9 1 20 
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Tabela C9 – Propensão segundo a Política do Banco de metas de vendas 
  Propensão do Assessor  

Metas de vendas para 
produtos de investimento 

Cliente Cliente e 
produto 

Produto Vendas Total 

Metas por Agência - 3 5 - 8 
Por Agência e por Executivo 1 1 1 - 3 
Metas por Executivo 2 - 3 1 6 
Metas não especificadas 2 - - - 2 
Não respondeu 1 - - - 1 
Total 6 4 9 1 20 
 

Tabela C10 – Propensão segundo o Critério de avaliação dos assessores 
  Propensão do Assessor  

Critérios de avaliação Cliente Cliente e 
produto 

Produto Vendas Total 

Cumprimento de metas 2 1 1 1 5 
Tempo de relacionamento - - - - - 
Número de clientes - - - - - 
Manut. ou conquista de clientes - 1 2 - 3 
No  de produtos por cliente - - 1 - 1 
Rentabilidade dos clientes 1 - 2 - 3 
Rentabilidade global do assessor 1 - 2 - 3 
Desempenho da agência 1 1 1 - 3 
Não respondeu 1 1  - 2 
Total 6 4 9 1 20 
 

Tabela C11 – Propensão segundo o Número de investidores do assessor 
  Propensão do Assessor  

Número de investidores 
atendidos 

Cliente Cliente e 
produto 

Produto Vendas Total 

200 a 250 3 1 - - 4 
300 a 370 1 1 2 - 4 
430 a 500 1 1 2 - 4 
600 a 825 - 1 2 1 4 
1300 a 3000 1 - 3 - 4 
Total 6 4 9 1 20 
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Tabela C12 – Propensão segundo a Freqüência de atendimento aos clientes 
  Propensão do Assessor  

Freqüência aproximada de 
atendimento 

Cliente Cliente e 
produto 

Produto Vendas Total 

Diariamente - - - - - 
Uma vez por semana 2 1 2 - 5 
Uma vez por mês 4 3 4 1 12 
Uma vez por trimestre - - 3 - 3 

- - - - - 
Total 6 4 9 1 20 
Uma vez por ano 

 

Tabela C13 – Propensão segundo o Tempo de relacionamento com o cliente 
  Propensão do Assessor  

Tempo médio de 
relacionamento 

Cliente Cliente e 
produto 

Produto Vendas Total 

Menos de 1 ano - 1 4 - 5 
De 1 a 4 anos 3 1 3 1 8 
5 anos ou mais 3 2 2 - 7 
Total 6 4 9 1 20 
 

Tabela C15 – Propensão vs. Investimentos mais procurados pelos 
investidores 

  Propensão do Assessor  
1o ou 2o investimento mais 

procurado pelos clientes 
Cliente Cliente e 

produto 
Produto Vendas Total 

Fundos de Renda Fixa 4 4 9 1 18 
CDB 3 3 4 - 10 
Poupança 2 1 4 - 7 
Fundos de Renda Variável 2 - 1 - 3 
Previdência Privada 1 - - 1 2 
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Tabela C16 – Propensão vs. Grau de influência percebido pelo assessor 
  Propensão do Assessor  

Grau de Influência sobre as 
decisões dos investidores 

Cliente Cliente e 
produto 

Produto Vendas Total 

Muito alto - 1 1 1 3 
Alto 2 3 7 - 12 
Médio 4 - 1 - 5 
Baixo - - - - - 
Muito baixo - - - - - 
Total 6 4 9 1 20 
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