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RESUMO 

 
Até meados do século passado o framework das teorias de finanças era dominado 
por abordagens que consideravam o investidor, na figura do tomador de decisões, 
um agente racional dotado de retidão inabalável, sendo os preços dos ativos nada 
mais são do que o resultados desses agentes, fazendo uso de todas as informações 
disponíveis, tomando decisões no mercado. A forma de atuar desses agentes, 
avessos ao risco e que com uma visão integral do seu portfólio sempre que 
precisavam tomar uma decisão, tem como objetivo a maximização da utilidade. O 
objetivo desse trabalho é mostrar, através da utilização de uma abordagem mais 
ampla das finanças e da economia, que inclui conceitos de psicologia e sociologia, 
como os agentes, e particularmente os investidores, estão suscetíveis a desvios de 
racionalidade que impactam diretamente nas suas escolhas, fazendo com que suas 
decisões nem sempre estejam de acordo com os pilares que sustentam as teorias 
clássicas de finanças. Como consequência, os investidores nem sempre julgam e 
escolhem de forma avessa ao risco, tendo a visão do portfólio integrado, e no 
sentido de maximizar a utilidade. A pesquisa é feita com Regimes Próprios de 
Previdência Social, investidores esses que possuem relevância no cenário atual, já 
que os gastos com o sistema previdenciário é um fator chave para o equilíbrio das 
contas domésticas e, consequentemente, para o crescimento sustentável do país. 
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ABSTRACT 
 

Up to the middle of last century, the theoretical framework of finance was mostly 
dominated by approaches that considered the investors, in their decision-making 
role, as rational agents gifted with unshakable uprightness, at the same time that saw 
the prices of the assets as nothing more than the results of the decisions taken by 
these agents, as they made use of all the information available in the market. The 
way these agents played their role, based on their aversion to risk and counting on a 
full view of their portfolio every time a decision had to be made, aimed at maximizing 
utility. The aim of this dissertation is to show, by means of a broader approach of 
finances and economics aligned with concepts of psychology and sociology, how 
agents, more particularly investors, are susceptible to rationality deviations that 
impact directly their choices, conflicting with the fundamentals of classical finance 
theories. As a consequence, investors do not always make their judgments and their 
choices in a way to avoid risk, with a consolidated view of their portfolio and with an 
aim at maximizing utility. The research was made with investors of the Brazilian 
Social Security Regimes, relevant to the country's present scenario, since expenses 
with social security is a key factor for striking a balance in the domestic budget and, 
consequently, for the sustainable growth of the country.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keywords: behavioral finance, classic finance, utility, rationality, Brazilian Social Security 
Regimes. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Apesar de termos certeza de que não agimos racionalmente o tempo 

todo, sempre optando pela melhor alternativa dentre todas as que se apresentam 

para nós como possíveis, é dessa forma que os modelos que descrevem como os 

indivíduos se comportam quando precisam decidir diante de situações de risco nos 

descrevem. Ademais, quando fazemos julgamentos estamos suscetíveis a inputs 

que, em muitos casos, não fazemos ideia de onde veem e como influenciam a 

percepção que temos das coisas e nossa forma de agir. 

O fato é que vamos agir de forma inconsistente e cometer erros 

sistemáticos, inclusive em situações diante das quais estamos habituados e sobre 

assuntos que acreditamos que estão sob nosso domínio. Se você está pensando 

que não vai, esse já é seu primeiro erro. 

O propósito desse trabalho é apresentar, sob a ótica dos estudos das 

teorias de finanças comportamentais, como e quais as heurísticas influenciam o 

processo de julgamento dos gestores que administram os recursos dos Regimes 

Próprios de Previdência Social, e identificar fenômenos, resultados de 

comportamentos diante de situações de risco, que demostram que os preceitos das 

finanças clássicas não podem ser aplicados indistintamente, e que ao faze-lo 

estamos considerando que o homo economicus sempre triunfa diante do homo 

sapiens. 

O resultado dessa forma de julgar e escolher, no caso específico dos 

investidores que são objeto de estudo desse trabalho, não é só sentido no mercado 

através de movimentos anômalos e impacto sobre a riqueza dos investidores, mas 

pode culminar em um problema de finanças públicas ao impactar no nosso já 

debilitado sistema previdenciário. Criados como um Sistema alternativo ao Regime 

Geral de Previdência Social, os Regimes Próprios de Previdência são responsáveis 

por garantir a saúde e prover subsistência para aproximadamente 10 milhões de 

segurados e beneficiários.  

Dessa forma, decisões acerca de como gerir o patrimônio desses 

investidores impactam na vida de milhões de pessoas, em um número certamente 

muito maior do que o número de assistidos diretamente pelo sistema, na medida em 

que o recurso destinado para cobrir “rombos” na previdência deixa de ser investido 
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em educação, saúde, lazer, pesquisa e desenvolvimento, e tantos outros setores 

nos quais o país é carente. 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: o capítulo 2 destina-se a 

descrever quem são e como estão estruturados os investidores objetos de análise, 

apresentando alguns números do segmento, traçando o perfil dos gestores que 

estão envolvidos no processo de investimento, e descrevendo como é seu processo 

de tomada de decisão; no capítulo 3 está descrita a metodologia utilizada na 

pesquisa e como foi calculada a amostragem de modo que o resultado seja 

estatisticamente significante; no capítulo 4 são analisadas as perguntas que cujo 

objetivo era identificar vieses no processo de julgamento e como esses impactam o 

processo de escolha, podendo comprometer as decisões; no capítulo 5 são 

apresentados os resultados do questionário que busca identificar como os 

investidores tomam decisões diante de situações de risco, e como esse padrão fere 

os preceitos das teorias clássicas de finanças que se baseiam na racionalidade 

irrestrita dos agentes. Por fim, as conclusões são apresentadas no capítulo 6.     

Entender, e o mais importante aceitar, que as escolhas nem sempre são 

consistentes e embasadas na racionalidade, é o primeiro passo para propor 

mudanças em um ambiente complexo, e no qual os investidores são vistos como 

seres infalíveis e que permanentemente agem com retidão.  
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2. REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

A previdência social, que juntamente com saúde e assistência social 

compõem  o sistema de Seguridade Social garantido pela Constituição Federal 

Brasileira em seu Artigo 194, é um sistema solidário de proteção ao trabalhador e 

sua família que implica em contribuições do trabalhador e do empregador com 

objetivo garantir a proteção dos segurados em casos de doença, perda de 

capacidade laborativa, maternidade, reclusão, idade avançada, morte e, 

principalmente, nos casos em que o empregado completa seu tempo de 

contribuição, garantindo a esse recursos para seu sustento. Em suma, a Previdência 

Social funciona como um seguro em que o trabalhador paga e, na ocorrência de 

determinados eventos, se responsabiliza resguardando a capacidade econômica de 

seus segurados e dependentes. 

O sistema Previdenciário Brasileiro é composto por três sistemas: Regime 

Geral de Previdência Social (RGPS); Regime Próprio de Previdência Social (RPPS); 

e o sistema de Previdência Complementar, aberto ou fechado. Os dois primeiros são 

de caráter obrigatório (excluindo-se do RGPS quem optar pelo RPPS), já a filiação à 

previdência complementar é de caráter facultativo. As diferenças mais importantes 

entre o RGPS e o RPPS se dão no âmbito da abrangência e do regime de 

financiamento:  

 

Abrangência: enquanto o RGPS disciplina o direito previdenciário dos 

trabalhadores em geral, especialmente os da iniciativa privada (sem levar em conta 

a natureza da atividade ou da categoria profissional), o RPPS se preocupa com os 

direitos previdenciários dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, ou seja, 

é o sistema de previdência dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Segundo 

dados do Ministério da Previdência Social, existem RPPS estabelecidos nos 26 

Estados, no Distrito Federal e em 2060 Municípios1;  

 

Regime de financiamento: quanto à maneira através da qual os recursos 

são obtidos para garantir o cumprimento das obrigações assumidas pelos planos de 

previdência, o RGPS se utiliza do regime de repartição simples, no qual os recursos 

para o pagamento dos benefícios previdenciários advém dos contribuintes da ativa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Fonte:	  CGEEI/DRPSP/SPS/MPS	  -‐	  CADPREV,	  sardinha	  em	  11	  de	  Novembro	  de	  2014.	  
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havendo, dessa forma, transferência de recursos entre gerações. Já no RPPS o 

próprio trabalhador, durante sua fase laborativa, contribui, em conjunto com o ente 

empregador, para produzir o montante necessário para sustentar o seu benefício 

previdenciário. Esse regime é conhecido como regime de capitalização ou regime de 

pré-financiamento. 

 

A partir de agora o foco será nos Regimes Próprios de Previdência Social, 

já que se trata do objeto foco da pesquisa. Como descrito acima, os RPPS utilizam, 

para a formação da reserva que será utilizada para o pagamento dos benefícios dos 

seus segurados e dependentes, o Regime de Capitalização. Nesse regime, os 

recursos destinados à formação da reserva advém da contribuição do próprio 

segurado e do ente empregador. O deslocamento desses recursos no tempo (da 

fase laborativa para aposentadoria), assim como sua capitalização, dependem do 

investimento do montante no mercado financeiro. Dessa forma, a fim de fazer com 

que o montante de recursos seja suficiente para que o RPPS seja capaz de 

proporcionar ao beneficiário sua subsistência em algum momento no futuro, as 

decisões de investimento, no presente, são fundamentais. 

Quando da sua constituição, os RPPS definem em seu estatuto uma meta 

atuarial composta por um índice de inflação (geralmente IPCA ou INPC) somado a 

uma taxa fixa2, ou seja, definem uma taxa de juros real que atualizará os benefícios 

que deverão ser pagos ao contribuinte quando da sua aposentadoria ou ocorrência 

de outro evento. Dessa forma, os gestores dos RPPS deverão buscar rentabilizar os 

ativos de forma a alcançar o objetivo de preservar o poder de compra do segurado, 

acrescido de um ganho real.  

As aplicações dos recursos cabem exclusivamente aos gestores do 

RPPS, não podendo haver interferência por parte do ente patrocinador. As 

exigências formais que dizem respeito aos responsáveis pela tomada de decisões, 

feitas pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social através do Artigo 2º da 

Portaria MPS N° 519 de 24 de agosto de 2011, são as de que: 

 

Artigo 2º “[...] o responsável pela gestão dos recursos dos seus 

respectivos RPPS tenha sido aprovado em exame de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Segundo dados do MTPS, 91% dos RPPS do Brasil possuem como meta atuarial IPCA + 6,00% ou INPC + 
6,00%. 
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certificação organizado por entidade autônoma de reconhecida 

capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais 

[...]” (BRASIL, 2011)  

 

§ 4° do Artigo 2° “[...] o responsável pela gestão dos recursos 

do RPPS deverá ser pessoa física vinculada ao ente federativo 

ou à unidade gestora do regime como servidor titular de cargo 

efetivo ou de livre nomeação e exoneração [...]” (BRASIL, 

2001) 

 

No que diz respeito à primeira exigência, os responsáveis pela gestão dos 

recursos normalmente possuem a Certificação ANBIMA CPA 10, já que essa 

contempla o conteúdo mínimo estabelecido na Portaria supracitada: noções de 

economia e finanças, do sistema financeiro nacional; das instituições e 

intermediários financeiros; do mercado de capitais, mercado financeiro e do mercado 

de derivativos; e de fundos de investimento.  

Em abril de 2012, o Artigo 3º-A da Portaria MPS nº 170, de 24 de abril de 

2012, exigiu a instauração de um Comitê de Investimento cuja estrutura, 

funcionamento e composição são estabelecidos em ato normativo pelo ente 

federativo, e servirá como:  

 

Artigo 3º-A “[...] órgão auxiliar no processo decisório quanto à 

execução da política de investimento [...]” (BRASIL, 2012) 

 

O papel do comitê é auxiliar a tomada de decisão já que, na maioria das 

vezes, o presidente desse comitê é o responsável legal pela tomada de decisão do 

RPPS, ou seja, é ele que atende as exigências normativas de possuir certificação e 

ser vinculado ao ente federativo. A periodicidade das reuniões, assim como a pauta 

de assuntos, não são definidas pelo regulador, deixando a cargo do ente quantas 

vezes se reunir e os assuntos que serão debatidos. Apesar da exigência legal de 

implantação do comitê em um prazo de 180 dias a partir de 25/04/2012 para todos 

os RPPS que possuam recursos superiores a R$ 5 milhões, atualmente apenas 

11,3% ou 232 RPPS possuem Comitê de Investimento constituído e que realizam 
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reuniões periódicas3. Na prática, as decisões de investimentos são tomadas pelo 

gestor de recursos do Regime Próprio e ratificadas pelo comitê quando da sua 

existência. 

As alternativas de investimento disponíveis para a seleção dos gestores 

são delimitadas pelo Conselho Monetário Nacional através de Resoluções4 que 

dispõem sobre as aplicações dos recursos dos RPPS, definindo regras, limites, 

produtos e percentuais de alocação, conforme ANEXO A, que o gestor é obrigado a 

seguir na realização e manutenção dos seus investimentos, sob pena de infrações 

impostas a ele, ao RPPS e ao ente, dentre as quais destacam-se: suspensão das 

transferências voluntárias de recursos pela união; o impedimento para celebrar 

acordos, contratos e convênios; e a impossibilidade de realizar empréstimos e 

financiamentos com a União e instituições financeiras federais. Adicionalmente, cada 

ente estabelece sua Política Anual de Investimento, que tem como base as 

Resoluções publicadas pelo CMN, onde são definidos as estratégias de investimento 

e os limites máximos e mínimos por tipo de produto. Além das Resoluções, a 

definição da Política de Investimento que rege as decisões de alocação dos recursos 

dos RPPS pelo prazo de um ano leva em consideração o cenário econômico, as 

expectativas do mercado e de analistas para as principais variáveis, a situação 

financeira e atuarial de cada Regime, além de outras questões como desempenho 

das instituições financeiras, análise técnica dos produtos e questões relacionadas a 

risco e liquidez. Cabe ressaltar que os direcionamentos dados pelo Conselho 

Monetário Nacional dizem respeito somente aos limites, tipos de produtos e política 

de investimento dos fundos investidos, não existindo qualquer exigência relacionada 

à rentabilidade mínima ou qualquer outra medida objetiva (risco, retorno e/ou 

eficiência) que direcione as aplicações dos Institutos de Previdência. Dessa forma, 

há um aparato legal e de controle que garante o cumprimento dos limites definidos 

pelo CMN e pelo próprio ente quando da elaboração da sua Política de Investimento, 

mas não há qualquer exigência ou direcionamento que tire a liberdade de decisão do 

responsável pela gestão dos recursos dos RPPS.  

Outra participante presente no processo de tomada de decisão dos 

Regimes Próprios de Previdência são as consultorias financeiras. Além de auxiliar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  http://www.mtps.gov.br/mais-informacoes-de-regimes-proprios-da-previdencia/previdencia-no-servico-
publico/investimentos  
4 A resolução vigente é a Resolução CMN n° 3.922 de 25 de novembro de 2010.	  
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administrativamente os RPPS, na confecção de relatórios e preenchimento de 

formulários exigidos pelos órgãos controladores, os consultores analisam os 

produtos oferecidos pelos bancos, gestoras e asset management que estão 

disponíveis para aplicação dos RPPS. A análise é feita levando-se em consideração 

o enquadramento do produto às normas do Conselho Monetário Nacional e 

Ministério da Previdência Social, mas também à luz da situação financeira atuarial 

de cada ente. Ao final da análise, um parecer é emitido com uma descrição sobre o 

produto (geralmente um resumo dos documentos da oferta, do prospecto de 

lançamento e do regulamento), seu enquadramento ou não do às normas vigentes, 

e uma sugestão de volume ou percentual caso a decisão seja de investir. Em suma, 

as consultorias desempenham um papel de auxílio na análise do produto, mas não 

decidem se o investimento será feito, o valor da aplicação, e qual o impacto da 

alocação na carteira do RPPS. É fato que a maioria dos Institutos de Previdência 

que contam com esse serviço não alocam recursos em produtos novos sem o 

parecer das consultorias, mas o ponto principal da análise é a verificação do 

enquadramento do produto às normas. 

 

2.1 Números do segmento 
 

Com relação à abrangência do sistema e ao volume de recursos sob 

administração, dados do Ministério do Trabalho e Previdência Social – MTPS 

mostram que existem 2087 entes com Regimes Próprios de Previdência constituído, 

dos quais 26 estão vinculados aos Estados, 1 ao Distrito Federal e o restante aos 

municípios 5 . Esse número abrange 37% dos entes da federação, e proveem 

assistência à aproximadamente 9,7 milhões servidores, aposentados e pensionistas. 

O volume de recursos sob administração desses gestores somam 

aproximadamente R$ 108 bilhões segundo os dados de 12/2015 do MTPS 6 , 

excluindo-se desse montante quaisquer bens, diretos e ativos vinculados por lei aos 

RPPS como imóveis e royalties de qualquer espécie. Desse total R$ 99,2 bilhões, ou 

91,6% do total, estão alocados no segmentos de renda fixa que compreende 

basicamente títulos públicos federais, ativos privados emitidos por instituições 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 http://www.mtps.gov.br/mais-informacoes-de-regimes-proprios-da-previdencia/previdencia-no-servico-
publico/estatisticas 
6 http://www.mtps.gov.br/mais-informacoes-de-regimes-proprios-da-previdencia/previdencia-no-servico-
publico/investimentos	  
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financeiras e companhias abertas considerados de baixo risco de crédito, poupança, 

fundos de investimento em diretos creditórios e fundos de índice de renda fixa (ETF). 

O restante está investido no segmento de renda variável que, além dos fundos e 

ações e fundos de índice referenciados em ações, compreende fundos multimercado 

(com e sem renda variável), fundos de investimento em participações, e fundos de 

investimento imobiliário.  

 

Tabela 1 – Recursos dos RPPS por segmento de 2011 a 2015 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Total 
Ativos 

R$ 63.057,94 
(3  

R$ 78.010,59 
( 

R$ 84.134,63 
( 

R$ 99.206,56  
(3 

R$ 108.307,43 

Renda 
Fixa 

R$ 55.800,38 
(88,5%) 

R$ 70.221,74 
(90,0%) 

R$ 74.697,66 
(88,8%) 

R$ 89.078,54 
(89,8%) 

R$ 99.190,12 
(91,6%) 

Renda 
Variável 

R$ 3.368,89 
(5,3%) 

R$ 5.337,81 
(6,8%) 

R$ 7.048,36 
(8,4%) 

R$ 8.051,27 
(8,1%) 

R$ 7.283,16 
(6,7%) 

Outros 
Ativos* 

R$ 3.888,64 
(6,2%) 

R$ 2.451,02 
(3,1%) 

R$ 2.338,61 
(2,8%) 

R$ 2.076,75 
(2,1%) 

R$ 1.834,14 
(1,7%) 

  Fonte: MTPS 
  Nota: valores em milhares 
  * Exceto terrenos, prédios residenciais, prédios comerciais, lojas, casas, apartamentos e outros ativos 

vinculados por lei ao RPPS. 
 

A gestão dos recursos tem como objetivo a manutenção do equilíbrio 

financeiro e atuarial dos RPPS de forma a manter, no longo prazo, a perenidade do 

sistema. No ato de constituição do Regime Próprio é definida uma meta atuarial que 

atualizará os benefícios a serem pagos. Dessa forma, cabe ao gestor primar pelo 

atingimento desse objetivo para que o sistema se mantenha estruturado e saudável. 

Como mencionado anteriormente, o regime é de caráter contributivo, ou seja, são as 

contribuições provenientes do ente e do beneficiário que, aplicadas no sistema 

financeiro, formarão a reserva utilizada para o pagamento dos benefícios. 

Como expressiva parcela do orçamento público é destinada à previdência 

dos seus servidores, a não manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, com 

consequente geração de déficit que acarrete a insuficiência de recursos para o 

pagamento dos beneficiários, pode se transformar em um problema de política 

pública afetando o caixa dos entes da União, incluindo a própria, comprometendo o 

equilíbrio das contas públicas, sua capacidade de investimento, e promoção dos 

serviços básicos à população, pois de acordo com a Lei 9.717, a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios são os responsáveis “[...] pela cobertura de 

eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio [...]”. Nesse 
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contexto, a administração dos recursos, que inclui o controle do caixa e 

principalmente as aplicações financeiras, são fundamentais no âmbito da 

administração pública, já que pode comprometer a saúde financeira da União e suas 

partes. 

 Como o tempo médio até a aposentadoria, e consequentemente de 

contribuição, é extenso, esses investidores possuem horizonte de investimento de 

longo prazo, que os permite alocar recursos sem se preocupar com a volatilidade de 

curto prazo do mercado. Além disso, a cobrança do Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social não é pelo atingimento da meta anualmente, mas sim pela 

manutenção do equilíbrio atuarial definida pelo Artigo 2º, Inciso II da Portaria MPS nº 

403, de 10 de dezembro de 2008, como:  

 

Artigo 2º, Inciso II “[...] a garantia de equivalência, a valor 

presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das 

obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, a longo prazo”. 

(BRASIL, 2008) 

  

Embora sejam realizadas avaliações atuariais anuais para revisão do 

plano de custeio, cujo resultado pode ser superávit, déficit ou plano em equilíbrio, o 

prazo para equacionamento de um possível déficit é grande. O déficit se dá 

basicamente por mudança nos fatores utilizados para definição da tábua atuarial 

(também conhecida como tábua de vida ou mortalidade), alteração no banco de 

dados (mudança na características na massa de servidores e beneficiários), 

alteração no quadro de funcionários resultado principalmente da realização de novos 

concursos e aposentaria, e não atingimento da meta atuarial, que faz com que o 

ativo cresça de forma insuficiente frente ao passivo. Caso seja identificado déficit no 

RPPS, esse deve apresentar um plano de equacionamento que pode contemplar: 1) 

custo suplementar para o ente (alíquota extra); 2) dação de bens móveis e imóveis e 

outros direitos (royalties, por exemplo) em pagamento; e 3) segmentação de massa 

(o pagamento dos indivíduos que já gozam do benefício passa a ser 

responsabilidade do ente sob o regime de repartição simples e é constituído um 

fundo previdenciário para arcar com os benefícios dos servidores da ativa). O plano 

de equacionamento submetido para aprovação ao Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social pode estabelecer até 35 anos para que sejam acumulados os 
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recursos necessários para a cobertura do déficit atuarial 7 , ou seja, não há 

necessidade de cobertura imediata.  

Por conta dessa dinâmica, esses investidores são fundamentais para a 

formação de poupança de longo prazo e para o desenvolvimento do mercado de 

capitais brasileiro. Dessa forma, resolvi estudar quais fatores esses gestores 

consideram na tomada de decisão analisando se o comportamento deles está em 

linha com os preceitos das finanças clássicas, ou se suas decisões estão sujeitas a 

vieses e padrões de comportamento que ferem a ideia de que os investidores são 

avessos ao risco, sempre tomam decisões buscando maximizar a sua utilidade e 

levam em consideração o portfólio completo quando analisam uma oportunidade de 

investimento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Artigo 18 § 1º da Portaria MPS Nº 403 de 10 de dezembro de 2008  
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3. PESQUISA E METODOLOGIA 
 

O objetivo da pesquisa é mostrar como os investidores comentem erros 

de julgamento sistemáticos, e como suas escolhas são influenciadas por fatores que 

os fazem agir “irracionalmente”, ou pelo menos, inconsistentemente. Para subsidiar 

a questão relacionada aos erros de julgamento procurei identificar quais são os 

vieses de comportamento tendo como base as heurísticas estudadas por Daniel 

Kahneman e Amos Tversky em seus diversos trabalhos. No que diz respeito às 

regras que governam as escolhas dos indivíduos em situações de incerteza, a base 

foi a pesquisa desses autores no trabalho Prospect Theory: An Analysis of decision 

under risk.  

Um dos principais pontos de discórdia entre aqueles que defendem a 

rigidez dos pilares das finanças clássicas e os que seguem a linha de pesquisa das 

finanças comportamentais diz respeito à capacidade de processamento e controle 

das informações por parte dos indivíduos. Os defensores da abordagem clássica, 

que serve como base para abordagens como a Teoria dos Mercados Eficientes 

(HME), pressupõem que os indivíduos em geral agem e pensam de maneira 

infalível. Quando analisamos o mercado à luz dessas abordagens, pensando nos 

investidores como seres racionais e dotados de uma retidão inabalável, 

pressupomos que os investidores sempre tomam decisões buscando maximizar sua 

satisfação relativa, ou seja, ao decidir entre diversas opções os investidores irão 

preferir aquela que lhes proporcionam a maior utilidade, são avessos ao risco, o que 

significa que a utilidade é uma função côncava (e simétrica), e que o investidor 

sempre analisará suas opções de investimento com base no seu portfólio, 

integrando um ativo à sua carteira somente se o resultado em termos de utilidade for 

maior do que o que é proporcionado pelos ativos isoladamente. 

Richard Thaler, um dos grandes estudiosos de economia e finanças 

comportamentais da atualidade, define esse tipo de indivíduo como homo 

economicus defendendo que somente uma pessoa dotada de capacidade cognitiva 

ilimitada, autocontrole pleno, que detenha todas as informações disponíveis, e que 

esteja alerta o tempo todo, poderia agir de forma racional diante de todas as 

situações em que tenha que fazer uma escolha. Segundo Thaler, o homo 

economicus “[...] pensa como Albert Einstein, armazena tanta memória quanto um 

computador da IBM e exercita a força de vontade como Mahatma Gandhi.” 
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(THALER, 2009, p.19, tradução nossa). Entretanto, inúmeras pesquisas e estudos 

mostram que os indivíduos, notadamente os investidores, não agem sempre 

racionalmente e cometem erros frequentes. Importante aqui diferenciar assertividade 

de racionalidade: enquanto a primeiro diz respeito à capacidade de acerto (previsão 

em alguns casos), a segunda leva em consideração a capacidade dos indivíduos de 

tomar decisões não enviesadas, consistentes. Isso significa que irracionalidade não 

pressupõe que os investidores não vão tomar decisões erradas, como adquirir um 

ativo que em seguida se desvaloriza, mas sim que não há padrão nas suas 

decisões, ou seja, dependendo do momento e/ou da situação, os indivíduos tomam 

decisões diferentes, inconsistentes, e sem um padrão lógico. 

 

3.1 Metodologia 
 

A coleta de dados para o estudo foi realizado através do envio de 

questionários para os gestores de recursos dos Institutos de Previdência, ou seja, 

para a pessoa que está mais envolvida no processo de investimento, sendo 

responsável pelo recebimento de produtos, análise das propostas, 

desencadeamento do processo de aprovação dentro dos RPPS e, em muitos casos, 

pela tomada de decisão de investimento. A identificação do gestor foi feita através 

da análise do CADPREV, documento através do qual os RPPS nomeiam o gestor 

responsável pelo Instituto de Previdência e informam ao MTPS a disposição das 

suas aplicações.  

O encaminhamento do questionário foi feito por e-mail seguido de uma 

ligação telefônica com orientações a respeito de quem deveria preencher e como o 

preenchimento deveria ser feito. Com relação ao primeiro ponto, reforcei a 

orientação de que as perguntas fossem respondidas pela pessoa designada como 

gestora e que se encaixasse no perfil descrito acima, independentemente do cargo 

que ocupasse. No que diz respeito à forma de preenchimento, os gestores foram 

orientados a responder sem consultar nenhuma pessoa ou fonte, e que não 

precisariam se preocupar com a exatidão das respostas (mesmo porque muitas 

delas não tinham respostas certas ou erradas), já que não havia necessidade de 

identificação do respondente, e que as respostas serviriam como para um trabalho 

acadêmico 
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O questionário foi dividido em quatro partes; 

 

1. PRIMEIRA PARTE: 5 perguntas para definição do perfil do responsável 

pelo preenchimento (idade, formação, tempo de experiência atuando no RPPS, 

gênero, e cargo atual), 3 perguntas referentes ao processo de tomada de decisão 

dos RPPS (instância de tomada de decisão, formato de apresentação das proposta 

e forma de votação), e 2 perguntas sobre a interação com outros investidores 

quando da tomada de decisão. Além disso, foi solicitado a identificação do Estado 

de localização do RPPS. 

 

2. SEGUNDA PARTE: 9 perguntas objetivas (3 consideradas fáceis, 3 de 

dificuldade média e 3 difíceis) para mensurar o conhecimento de mercado do 

responsável pelo preenchimento (financial literacy), e 3 perguntas subjetivas sobre o 

conforto dos respondentes em analisar as alternativas de investimento, sobre a 

capacidade autodeclarada de selecionar investimentos melhores do que seus pares, 

e sobre o quanto os gestores acham que conhecem de mercado (self assessment 

questions). 

 

3. TERCEIRA PARTE: 6 perguntas com situações e descrições 

hipotéticas  com o intuito de identificar vieses de comportamento / heurísticas, e 1 

pergunta para verificar como os investidores analisam a inclusão de um novo ativo 

na carteira (asset integration). 

 

4. QUARTA PARTE: 15 perguntas das quais 13 constam no questionário 

aplicado por Daniel Kahneman e Amos Tversky a seus alunos e que serviu de base 

para a elaboração do trabalho Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, 

e 2 perguntas extras nos mesmos moldes do questionário utilizado pelos autores 

nesse trabalho.  

 

3.2 Amostragem 
 

Pelo fato da amostra ser maior do que 5% do tamanho da população foi 

considerada, para a definição do tamanho da amostra, uma população finita. Dessa 
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forma, foi utilizada a seguinte fórmula com base na estimativa da proporção 

populacional: 

 

! = !∗  !  ∗  !∗   !  ! ! !  
!  ∗  !∗(!  ! !)!! !!! ∗!!

    (1) 

 
n = tamanho da amostra 

N = população 

! = proporção de indivíduos que pertence à categoria de interesse do estudo 

! = proporção de indivíduos que não pertence à categoria de interesse do estudo 

! ! 2 = nível de confiança 

E = erro amostral (diferença máxima entre a proporção amostral e a verdadeira 

proporção populacional) 

 

Com uma população de 2087 Institutos de previdência, nível de confiança 

de 95%, margem de erro de 10% e desconhecidas a proporção de indivíduos que 

pertencem à categoria de interesse assim como a proporção de indivíduos que não 

pertencem à categoria de interesse do estudo8, a amostra mínima seria de 92 

pesquisas respondidas, conforme demonstrado abaixo: 

 

! =
!"#$ ∗   !,!   ∗   !,! ∗    !,!" !  

!,!   ∗   !,! ∗ !,!"! + !"#$ − ! ∗ !,!! 

 
! = !" 

 

Entretanto, o tamanho total da amostra foi de 146 questionários 

respondidos, o que me permite trabalhar com um erro amostral de 8%. 

 

 

 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 De acordo com LEVINE (2000) quando ! e ! não são conhecidos, substitui-se ambos os valores por 0,5. 
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4. ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 

	  

	   Esse capítulo se dedica analisar as três primeiras partes do 

questionário, com o objetivo de traçar o perfil dos gestores e entender como é o 

processo de decisão de investimento do RPPS (primeira parte), verificar o 

conhecimento dos gestores acerca do mercado financeiro e o quanto esses se 

sentem confortáveis no mercado em que atuam (segunda parte), e verificar a 

existência de vieses de comportamento, e como esses impactam no julgamento dos 

gestores em diversas situações (terceira parte). A análise da quarta parte do 

questionário será feita no capítulo 5. 

 

4.1 PRIMEIRA PARTE – Perfil dos gestores 
 

A primeira parte do questionário foi elaborado com a intenção de traçar 

um perfil dos gestores que encabeçam o processo de decisão de investimento nos 

Regimes Próprios de Previdência Social, além de entender como esse processo 

funciona. Ademais, procurei identificar a existência de uma possível rede de 

relacionamento entre os gestores de diferentes RPPS, na qual esses pudessem 

trocar opiniões sobre o mercado, gestores e produtos. 

Para traçar o perfil do gestor foram feitas 5 perguntas com relação à 

idade, gênero, tempo de experiência, formação e Estado onde está localizado o 

RPPS. A análise do perfil mostra que os gestores são preponderantemente homens 

com idade média de 45 anos, bem preparados academicamente com 92,5% com 

ensino superior completo e/ou alguma especialização, e com experiência de pelo 

menos 4 anos de atuação no segmento. Representantes de 19 Estados 

responderam o questionário, com destaque para São Paulo, Rio Grande do Sul, 

Minas Gerais e Paraná com, respectivamente, 53, 22, 17 e 13 questionários 

respondidos9 (relação completa no ANEXO B). 

 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Esses são os Estados que possuem, proporcionalmente, a maior quantidade de RPPS constituídos. 
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PERFIL DOS GESTORES 

IDADE Idade média dos gestores 44,7 anos 

GÊNERO 
Masculino 

Feminino 

98 (67%) 

48 (33%) 

FORMAÇÃO 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

Ensino Superior 

Pós Graduação, Mestrado, Doutorado 

0 (0%) 

11 (7,5%) 

65 (44,5%) 

70 (48%) 

TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

Menos de 1 ano 

De 1 ano a 4 anos 

De 4 anos a 8 anos 

Mais de 8 anos 

4 (2,7%) 

43 (29,5%) 

48 (32,8%) 

51 (34,9%) 

 
 

A segunda metade da primeira parte do questionário teve como objetivo 

entender como é o processo de decisão de investimento, e se existe interação entre 

os gestores para discussão acerca dos investimentos. Foram feitas três perguntas 

sobre o processo de decisão e duas perguntas sobre o processo de interação. 

 

PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO 

Como é o processo 
de decisão de 
investimento no 
RPPS que você 
trabalha 
 

Decisão no âmbito da presidência 
(superintendência) e diretoria 
 
Decisão no comitê de investimento 
 
Decisão no conselho de administração 
 
Decisão no conselho de administração 
+ comitê de investimento 
 
Outros 

23 (16%) 
 

74 (51%) 
 

2 (1%) 
 

45 (31%) 
 

2 (1%) 
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Como são 
apresentados as 
propostas de 
investimento no 
comitê de 
investimento e/ou 
no conselho de 
administração? 

Proposta apresentada pelo 
presidente/diretor financeiro sem 
nenhum tipo de parecer 
 
Proposta apresentada de 
presidente/diretor financeiro com 
parecer do corpo diretivo 
 
Proposta apresentada pelo 
presidente/diretor financeiro com 
parecer da consultoria 
 
Outros 

 
36 (25%) 

 
 
 

21 (14%) 
 
 
 

81 (55%) 
 
 

8 (5%) 

O processo de 
votação é? 

Aberto 
 
Fechado 

140 (96%) 
 

6 (4%) 

 
O processo de decisão através de Comitês de Investimento e/ou 

Conselhos de Administração é relativamente novo, tendo sido exigido pelo Ministério 

do Trabalho e da Previdência Social apenas em 2012 através da Portaria MPS n° 

170. Até hoje, entretanto, o procedimento só foi implementado formalmente em 

apenas 231 RPPS (11% do total de entes constituídos). O Comitê, em muitos casos, 

é formado por membros que não participam do dia-a-dia dos Institutos, estando 

vinculados a outras autarquias e órgãos do ente federativos. Além disso, na imensa 

maioria dos casos, o gestor do RPPS faz parte do comitê apresentando suas 

opiniões e sugestões. O que se observa é que há uma forte influência por parte do 

gestor na condução do processo de tomada de decisão, sendo esse em muitos 

casos o responsável pela definição final, já que costumeiramente é o membro com 

mais instrução, experiência e vivência no mercado. A forma em que se dá a votação 

corrobora para o exercício dessa influência por parte do gestor: em 96% dos RPPS 

o processo de votação é aberto, com os membros votando em sequência após 

discussões que se seguem à apresentação da proposta com a opinião (voto) do 

gestor. A condução do procedimento dessa forma abre espaço para o que 

Kahneman (2011) chama de efeito halo. Quando as discussões são abertas, a 

opinião dos que falam primeiro e de modo assertivo ganham muito peso e são 

capazes de influenciar a análise, e consequentemente a opinião, daqueles que se 

pronunciam posteriormente, ou seja, as opiniões deixam de ser independentes e 

passam a compactuar de um viés fornecido pelo componente do comitê que mais 
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tem conhecimento sobre a matéria. Esse efeito é potencializado caso o gestor seja 

bem quisto pelos demais membros que, sem perceber, depositam confiança no seu 

posicionamento que advém da boa aceitação que o gestor tem perante os demais, e 

não necessariamente do fato de concordarem com aquele ponto em específico. O 

fato do processo de votação ser aberto faz com que as opiniões deixem de ser 

independentes e os erros passem a ser não correlacionados, o que na essência 

reduz o tamanho da amostra (a decisão que era para ser de todos efetivamente é de 

poucos). 

Aos olhos de Thaler (2009), o processo de votação sendo aberto com a 

manifestação inicial do gestor teria influencia sobre a opinião dos demais votantes 

de duas formas diferentes – informação e pressão dos pares, que o autor chama de 

“influência social”. No que diz respeito à primeira forma, o fato do gestor ser o 

detentor do maior conhecimento sobre o assunto, além de ter participado do 

processo desde o início quando da apresentação do produto e/ou estratégia, faz 

com que ele tenha mais informações que os demais. O fato desse indivíduo 

teoricamente mais qualificado apresentar seu posicionamento em uma determinada 

direção desencadeia o efeito da segunda forma de influência. A pressão nos demais 

por um posicionamento na mesma direção cresce já que o membro detentor do 

conhecimento e das informações está indicando aquela direção. Por fim, o modo 

como a questão é apresentada é capaz de influenciar a opinião das pessoas mesmo 

que as informações sejam as mesmas e não haja omissão de nenhum ponto. Isso é 

conhecido como efeito framing, e no caso específico da deliberação através de 

comitês, pode contribuir para que haja viés na decisão.      

A despeito da descrição do papel das consultorias feita no capítulo 2, 

cabe novamente fazer uma ressalva com relação à participação desses players  no 

processo de decisão dos gestores. Apesar de estarem presentes em diversos 

Institutos, as consultorias servem como apoio à tomada de decisão, e não fazendo a 

gestão dos recursos dos RPPS10. As consultorias se limitam a fornecer informações 

sobre os produtos e portfólios, análises de cenário econômico, e o ferramental para 

fundamentar a tomada de decisão, mas a decisão de investimento cabe 

exclusivamente aos gestores. Outros serviços comumente prestados pelas 

empresas de consultoria são a consolidação dos dados e informações da carteira, e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Apesar	  da	  Resolução	  3.922/2010	  permitir	  a	  terceirização	  da	  gestão	  dos	  recursos,	  essa	  pratica	  não	  é	  adotada	  por	  
quase	  nenhum	  RPPS.	  
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o auxílio no envio desses, no tempo e padrão requeridos, para os órgãos 

reguladores. Quando da análise de um ativo financeiro e/ou fundo de investimento, 

verificam o enquadramento desse à legislação vigente e à política de investimento 

do RPPS, e em alguns casos sugerem a aquisição ou não, mas a decisão de 

alocação fica a cargo do gestor. 

Por fim, foi constatado que apenas 10% dos gestores mantém contato 

frequente com outros gestores. Outros 42% só conversam com seus pares quando 

possuem alguma dúvida, e a maioria (48%) nunca entram em contato para discutir 

questões ligadas à gestão dos recursos financeiros dos RPPS. Não há, dessa forma, 

uma rede de interação que possa proporcionar ações sincronizadas entre os 

gestores, sendo as decisões de investimento tomadas no âmbito de cada RPPS. 

 
4.2 SEGUNDA PARTE – Financial Literacy e Self-Assessed 

 

A segunda parte do questionário teve o objetivo de verificar o 

conhecimento desses gestores em relação ao mercado financeiro e o quão 

confortável eles se sentem nesse ambiente.  Com relação ao primeiro ponto, foram 

elaboradas nove questões objetivas sobre o mercado financeiro, sendo três fáceis 

(questões 1, 2 e 3), três de dificuldade média (questões 4, 5 e 6) e 3 difíceis 

(questões 7, 8 e 9). 

 

QUESTÕES FINANCIAL LITERACY 

1. Dividendos são pagamentos adicionais feitos para os 
diretores de uma empresa. (Falso)  
Muller e Weber (2010) 

Verdadeiro (11%) 

Falso (88%) 

Não sei responder (1%) 

2. Na prática, adquirir um título de dívida de uma 
empresa é a mesma coisa que emprestar dinheiro para 
ela. (Verdadeiro) 

Verdadeiro (88%) 

Falso (9%) 

Não sei responder (3%) 

3. Adquirir a ação de uma única empresa é mais 
arriscado do que adquirir cotas de um fundo de ações. 
(Verdadeiro) 
Rooij (2007) 

Verdadeiro (94%) 

Falso (4%) 

Não sei responder (2%) 
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4. A volatilidade é uma medida de risco de um fundo e 
pode ser calculada pelo desvio-padrão dos retornos 
desse fundo no período considerado. (Verdadeiro) 

Verdadeiro (88%) 

Falso (9%) 

Não sei responder (3%) 

5. Um ativo não pode ter, ao mesmo tempo, risco de 
crédito, risco de mercado e risco de liquidez. (Falso) 

Verdadeiro (15%) 

Falso (83%) 

Não sei responder (2%) 

6. O IBOVESPA é o índice da Bolsa brasileira que possui 
o maior número de ações na sua composição. (Falso) 

Verdadeiro (57%) 

Falso (35%) 

Não sei responder (8%) 

7. A taxa mensal no sistema de juros simples equivalente 
a 12% ao ano é maior que a taxa mensal no sistema de 
juros compostos correspondente aos mesmos 12% ao 
ano. (Verdadeiro) 

Verdadeiro (33%) 

Falso (64%) 

Não sei responder (3%) 

8. Ficar "vendido" em uma ação significa vender a ação 
sem, de fato, possuí-la. (Verdadeiro) 
Muller e Weber (2010) 

Verdadeiro (44%) 

Falso (25%) 

Não sei responder (31%) 

9. O aumento da inclinação da curva de juros causa um 
impacto maior nos ativos prefixados com prazos de 
vencimento mais curtos. (Falso) 

Verdadeiro (35%) 

Falso (55%) 

Não sei responder (10%) 

 

Do total de 1.314 perguntas respondidas, o percentual de acerto foi de 

aproximadamente 68%, de erro 25%, e outros 7% não souberam responder. 

Atribuindo pontuação às respostas de acordo com a dificuldade (3 pontos para 

perguntas difíceis, 2 para perguntas médias e 1 ponto para perguntas fáceis), e 

ponderando esses pontos pela quantidade de respostas certas em cada uma das 

nove perguntas, o índice de acerto considerando a dificuldade das perguntas foi de 

60%. Isso mostra que os gestores tem conhecimento e familiaridade com o mercado 

onde atuam. Esse indicador vai ao encontro do nível de conhecimento que os 

gestores se autodeterminam. Perguntei, com base no questionário de Muller e 

Weber (2010), qual era a opinião de cada um sobre seu nível de conhecimento do 

mercado financeiro em uma escala de 1 a 5, sendo 1 pouco conhecimento e 5 muito 

conhecimento. Do total de gestores, 84% acreditam que estão na média (50%) ou 

acima dela (34%).    
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Outras duas perguntas foram elaboradas, também com uma escala de 1 a 

5, com o intuito mensurar o quão confortáveis os gestores estão a respeito da sua 

habilidade de entender os produtos, as alternativas e as oportunidade de 

investimento, e o quanto são capazes de selecionar alternativas de investimento que 

proporcionem retornos superiores àqueles selecionados por outros investidores. 

As respostas mostram que 94% dos gestores estão confortáveis ou 

possuem um nível de conforto acima da média. No que diz respeito à capacidade de 

seleção, 40% dos gestores acreditam que são capazes de selecionar produtos 

relativamente melhores que seus pares. 

 

 
 
4.3 TERCEIRA PARTE – Heurísticas  

 

Analisando nossa forma de agir e o comportamento das pessoas ao 

nosso redor identificamos facilmente que o homo economicus dificilmente está 

presente. Não há necessidade de pesquisas e estudos, apesar delas existirem aos 

montes, para concluirmos que os indivíduos não dispõem, a todo tempo e sobre 

qualquer matéria, de toda informação disponível para tomar decisões, não possuem 

capacidade cognitiva ilimitada e nem autocontrole pleno. Entretanto as decisões são 

tomadas por todos, a todo momento e sobre todos os assuntos.  Um ponto 

importante é entender como fazemos isso, como nosso cérebro processa dados e 

informações para que estejamos aptos, bem ou mal, a fazer escolhas e tomar 

decisões.  

Os estudiosos do assunto, principalmente aqueles que se dedicam ao 

estudo da psicologia e sociologia, afirmam que nosso cérebro cria, em muitas 
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situações, atalhos para tomar decisões. Pensar sempre com o que Kahneman 

chama de Sistema 2, ou seja, de forma analítica, checando e organizando os dados 

a cada decisão a ser tomada, é muito dispendioso e cansativo, além de requerer um 

grau de concentração e esforço fora do normal.  

 
Pergunta Heurística 
 
Carlos é muito tímido e retraído, mas sempre muito 
prestativo. Muito organizado, sempre muito focado nas 
suas tarefas, detalhista e com necessidade de ordem. 
Lendo somente essa descrição, há maior probabilidade 
de Carlos ser: a) Bibliotecário; b) Engenheiro; c) 
Jogador profissional de xadrez 
 

 
 
 
Representatividade e 
WYSIATI 

 
A probabilidade de sobrevivência em um acidente aéreo 
é: a) nenhuma; b) 10%; c) 30%; d) 50%; e) 90% 
 

 
Disponibilidade 

 
Você precisa decidir qual o meio de transporte vai 
utilizar para viajar de uma cidade a outra. Sabendo que 
o tempo de viagem, os custos e o conforto entre os 
meios de transporte são os mesmos e que a única coisa 
que os difere é a periculosidade, você prefere viajar de: 
a) Carro; b) Avião 
 

 
 
 
Disponibilidade 

 
A variação do índice IBOVESPA nos últimos 10 anos foi 
maior que 50%? 
 

 
Ancoragem 

 
Na sua opinião, qual foi a variação percentual do 
IBOVESPA nos últimos 10 anos? 
 

 
Ancoragem 

 
Em um investimento arriscado, com expectativa de 
retorno inicial de IPCA + 20% a.a., qual o retorno 
mínimo (em IPCA) aceito por você? Como você 
determinou esse valor? 
 

 
 
Ancoragem 

 

Dessa forma, as pessoas lançam mão de heurísticas no processo de 

tomada de decisão. Segundo Kahneman, “[...]heurística 11  é um procedimento 

simples que ajuda a encontrar respostas adequadas, ainda que geralmente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Tem a mesma raiz de heureca 
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imperfeitas, para perguntas difíceis” (KAHNEMAN, 2011, p. 127). Através desses 

procedimentos, pessoas são capazes de tomar decisões sobre assuntos ou analisar 

situações sobre algo que desconhecem. Conseguem, por exemplo, decidir 

probabilisticamente sem sequer entender o que é probabilidade ou não ter noção 

nenhuma sobre estatística. De alguma forma as pessoas são capazes de simplificar 

uma tarefa muito difícil, e isso sem dúvida é resultado de alguma forma de 

processamento de informações, de algum trabalho feito pelas suas cabeças. 

A intenção dessa parte do questionário era verificar se esses investidores 

estão suscetíveis a esses processos de simplificação realizados pelas nossas 

mentes. Identificar isso é fundamental para entender a quais incentivos eles estão 

vulneráveis e como respondem a eles. Para tanto, foram elaboradas 6 perguntas 

disposta no quadro acima com o intuito de capturar formas diferentes de 

simplificação do processo de tomada de decisão.  

A última pergunta da terceira parte do questionário, que procura analisar 

se os gestores consideram o portfólio como um todo na hora de fazer suas escolhas 

(asset integration), será analisada no capítulo 5. 

 
4.3.1 Duas formas de pensar 
	  

Entender quais os fatores que os agentes levam em consideração no 

processo de tomada de decisão é o cerne das teorias e modelos de finanças. Definir 

padrões sempre foi o maior desafio para todos aqueles que se propuseram, e se 

propõem até hoje, a estudar o assunto. A teoria evoluiu muito de meados do século 

XVIII, quando Daniel Bernoulli introduziu o conceito de utilidade, até a segunda 

metade do século XX com os estudiosos preocupados em determinar quais fatores 

são levados em consideração pelos agentes quando das suas escolhas. Entretanto, 

principalmente a partir da segunda metade do século XX, estudiosos de outras 

áreas, com destaque para a psicologia, começaram a tentar entender como esses 

agentes tomam decisões, ou seja, o que levam em consideração e de que forma 

processam informações e dados para, por fim, decidir.  

Esse novo olhar sobre o processo de decisão permitiu que fossem 

questionados os até então sólidos e inabaláveis pilares das finanças clássicas.  

Abordarei esse ponto com mais profundidade no capítulo 5. O mais importante agora 
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é entender como os indivíduos processam as informações que são os insumos para 

a tomada de decisão. 

Para entender isso é fundamental saber como a mente dos indivíduos 

trabalha. Segundo Kahneman (2011) existem 2 sistemas que processam 

informações e trabalham de formas diferentes: Sistema 1 e Sistema 2. Esses dois 

sistemas reagem de maneiras diferentes aos inputs do exterior, provendo outputs 

distintos.  

O Sistema 1 opera automaticamente e de forma muito rápida, sem que 

haja necessidade de esforço e sem nenhuma percepção de controle voluntário. 

Atividades simples ou com as quais estamos acostumados são desempenhadas 

pelo Sistema 1 praticamente sem esforço e, na maioria dos casos, sem que as 

pessoas percebam, ou seja, habilidades inatas ou que tenham sido desenvolvidas 

pela prática repetitiva são desempenhadas automaticamente e exigem pouco 

esforço. É o sistema responsável pela memória e por fazer associações e conexões, 

em um processo descrito por Kahneman como “ativação associativa”, onde as “[...] 

ideias que foram evocadas disparam muitas outras ideias, numa cascata crescente 

de atividade” (KAHNEMAN, 2011, p.67). Na maior parte do tempo agimos de acordo 

com as “sugestões” dadas pelo Sistema 1, já que esse oferece respostas para a 

maior parte das situações do cotidiano, além de fazer bem o que se propõe a fazer 

(trabalha com modelos e previsões de curto prazo geralmente precisos e ações 

apropriadas). Entretanto, diante de determinados contextos a “forma de trabalho” do 

Sistema 1 faz com que os indivíduos comentam erros específicos, previsíveis e 

repetitivos.  

O Sistema 2, por sua vez, é mais analítico e organizado, sendo 

responsável pelo autocontrole e pela checagem das informações, entrando em ação 

em um cenário de incerteza e dúvidas, ou quando os indivíduos se deparam com 

atividades mais complexas que exigem mais atenção e requerem um trabalho 

mental maior. É o sistema capaz de seguir regras, comparar atributos e fazer 

escolhas deliberadas, sendo necessário concentrar-se na tarefa e focar a atenção, o 

que o faz ser deliberado e autoconsciente. Destinar atenção e concentrar-se é uma 

tarefa que requer esforço e por esse motivo é cansativa, o que torna muito difícil 

empregar o Sistema 2 a todo momento. 

Os dois sistemas não funcionam dissociados um do outro, pelo contrário. 

O Sistema 1 é a fonte de alimentação do Sistema 2, sendo o principal fornecedor 
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das crenças e escolhas do Sistema 2, ou seja, a operação desse depende de fatos, 

sugestões, impressões e sentimentos recuperados da memória associativa que é 

“produzida” por aquele. Da mesma forma que o Sistema 1 ajuda no funcionamento 

do Sistema 2 com “matéria-prima de qualidade”, mas também é capaz também de 

criar ilusões de pensamento (ilusões cognitivas) que estão fora do controle e 

prejudicam as ações. Infelizmente não é possível evitar que as ilusões cognitivas 

passem despercebidas pelo Sistema 2 levando ao cometimento de erros que podem 

ser prejudiciais, já que para tal seria necessário ser vigilante e questionador o tempo 

todo, o que demandaria esforço contínuo. O que mais surpreende não é o fato de 

cometermos esses erros, mas saber que mesmo conhecendo o já resultado daquela 

ação ou já tendo vivenciando o resultado das decisões, os indivíduos ainda assim 

cometem os mesmos erros. 

Entender como nossa mente trabalha através dos dois sistemas é 

fundamental para entender como as heurísticas são processada e como essas 

influenciam a forma de agir das pessoas. O Sistema 1 não pode ser desligado, e 

pensar somente com o Sistema 2 é humanamente impossível, já que esse exige um 

desprendimento grande de energia toda vez que é acionado. É impossível, 

deliberadamente, escolher qual sistema utilizar diante das diversas situações 

vivenciadas. Entretanto, existe como aprender e reconhecer situações nas quais 

esses erros provavelmente serão cometidos, e ser mais diligente diante delas. 

 

4.3.2 Heurística da Representatividade 
 

Uma brincadeira entre Daniel Kahneman e Amos Tversky resultou em um 

estudo com o intuito de verificar como as probabilidades que os indivíduos atribuem 

são influenciadas pelo grau de representação que uma determinada característica 

ou descrição é associada à determinadas situações ou pessoas. Observando 

algumas crianças, os dois pesquisadores se propuseram a identificar a futura 

profissão delas apenas observando seus comportamentos. O exercício fez com que 

eles tentassem entender o porquê as pessoas, incluindo eles próprios, eram 

passíveis ao que eles chamaram de “estereótipo cultural da profissão”, e qual era o 

papel da semelhança nas previsões. Vários experimentos foram feitos, e um dos 

mais famosos e frutíferos em termos de resultado foi a pergunta sobre Steve. 
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Supondo que Steve tenha sido sorteado aleatoriamente de uma amostra 

representativa e não viciada, Kahneman e Tversky descreveram sua personalidade 

e pediram para que as pessoas opinassem se Steve tinha mais probabilidade de ser 

bibliotecário ou fazendeiro. A descrição do personagem fictício foi a seguinte: 

 
“Steve é muito tímido e retraído, invariavelmente prestativo, mas com pouco 
interesse nas pessoas e no mundo real. De índole dócil e organizada, tem 
necessidade de ordem e estrutura, e uma paixão por detalhe.” 
(KAHNEMAN, 2011, p.14) 

 

Não foi surpresa para os pesquisadores que os entrevistados se ativeram 

muito mais à semelhança da personalidade de Steve com um bibliotecário do que 

com um fazendeiro, desconsiderando fatos estatísticos relevantes: à época da 

pesquisa havia cerca de vinte fazendeiros homens para cada bibliotecário nos 

Estados Unidos. Dessa forma, a probabilidade de Steve ser fazendeiro era muito 

maior do que a dele ser bibliotecário. Kahneman explica esse comportamento 

através de dois conceitos: heurística da representatividade e WYSIATI12.  

Uma das formas de facilitar a difícil tarefa de atribuir probabilidade aos 

eventos é associando-os pelo grau de representatividade, ou seja, qual o grau de 

semelhança entre um determinado input e o resultado de um processo. Essa forma 

de simplificação utilizada na análise de situações em que as pessoas tem que 

determinar qual probabilidade de que o evento X seja originado de um processo Y, 

ou do pertencimento de um indivíduo a determinado grupo, é conhecida como 

heurística da representatividade. Pesquisas realizadas por Kahneman e Tversky 

mostram que as pessoas fazem previsão escolhendo o resultado que mais se 

assemelha àquilo que é descrito, e a confiança nessa previsão é diretamente 

proporcional ao grau de semelhança. Foi identificado também que os pessoas fazem 

uso desse princípio com frequência quando analisam situações como as descritas 

acima, já que analisar os casos sempre de forma analítica é muito um processo 

muito cansativo, nos quais os indivíduos dispendem muita energia. Entretanto, o uso 

da representatividade pode levar os indivíduos a cometerem erros grosseiros, pois 

esse processo é influenciado por vários fatores. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 What You See Is All That Is. Kahneman (2011) 



	  
	   	   	  

36	  

Um dos principais fatores é a insensibilidade às probabilidades dos 

eventos calculadas pela probabilidade objetiva13, exatamente como aconteceu no 

caso da pergunta sobre Steve. As pessoas que responderam a pesquisa 

negligenciaram o fato estatístico (probabilidade) de haver muito mais fazendeiros do 

que bibliotecários, atribuindo peso excessivo ao fato da descrição da personalidade 

de Steve se assemelhar mais com esse último, despertando um sentimento de 

pertencimento do “objeto” Steve ao “conjunto” bibliotecário. Outra característica 

presente nas análises desse tipo é o fato das pessoas ignorarem o tamanho da 

amostra, atribuindo parâmetros que acreditam ser inerentes à população (tímido, 

retraído, prestativo e organizado) à amostras de qualquer tamanho. Além disso, as 

pessoas costumam ser muitos sensíveis a forma como é descrito o problema, 

considerando dados que muitas vezes não tem relação nenhuma com o que estão 

analisando. A partir do momento em que é encontrada similaridade entre a descrição 

e o objeto a probabilidade / previsão é superestimada, mesmo que os dados sejam “ 

[...] escassos, não confiáveis e desatualizados.” (Kahneman e Tversky, 1974). 

Como certamente boa parte dos entrevistados desconhecem as 

estatísticas acerca da quantidade de fazendeiros e bibliotecários nos Estados 

Unidos, e consequentemente a proporção entre eles, há uma tendência que eles 

substituam uma pergunta por outra – nesse caso substituíram a pergunta “Qual a 

probabilidade de Steve ser fazendeiro (ou bibliotecário) dada proporção entre as 

duas profissões?” por “A descrição da personalidade de Steve se assemelha mais 

com um fazendeiro ou com um bibliotecário?”. 

Outro fator que ajuda a explicar as respostas sobre a profissão de Steve 

com base na descrição de sua personalidade é o que Kahneman chama de 

WYSIATI. Segundo ele, nosso cérebro funciona como uma máquina associativa que 

retrata somente ideias ativadas. Conforme mencionado anteriormente, o Sistema 1 

do nosso cérebro é responsável, dentre outras coisas, pela memória e pela intuição, 

além de ser o responsável pela associação das informações (ativação associativa e 

associação cognitiva). Dessa forma, ao receber as informações sobre a 

personalidade de Steve, o Sistema 1 automaticamente busca construir a melhor 

história possível e incorporar aos dados ideias presentemente ativadas, 

desconsiderando informações que não detém (nesse caso a proporção entre 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Probabiidade objetiva é a proporção de ocorrência de um evento dada pela relação entre os resultados 
favoráveis e os resultados possíveis, ou seja, pela frequencia relativa. Assume valores entre zero e um. 
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fazendeiros e bibliotecários). Esse sistema se “satisfaz” com a coerência da história 

que consegue criar, dando pouca importância à qualidade e à quantidade de dados 

que está usando para construir essa coerência. Isso quer dizer que, ao verificar a 

existência de coerência entre a descrição da personalidade de Steve com um 

bibliotecário, o Sistema 1 automaticamente desconsiderou qualquer outra 

informação útil, inclusive os dados estatísticos, para a resposta e atribuiu como 

verdade o fato do “tímido e retraído” personagem ser um bibliotecário, já que a 

imagem se encaixa perfeitamente na profissão. 

Utilizei a estrutura da pergunta de Kahneman para elaborar uma das 

questões com o intuito de identificar se as pessoas que responderam meu 

questionário cometiam o mesmo erro que os pesquisadores identificaram, ou seja, 

se os gestores que responderam o questionário se utilizam do mesmo padrão de 

julgamento quando analisam situações do tipo em que tenham que atribuir 

probabilidade tendo como inputs semelhança entre fatos / descrições e situações / 

pessoas. Ajustei as profissões, basicamente pelo fato de que fazendeiro não é um 

estereótipo muito conhecido dos brasileiros, e dei uma opção a mais – jogador 

profissional de xadrez. Além disso, procurei estereotipar menos o personagem para 

mostrar que a nossa mente não precisa de tantos dados para criar coerência e 

trabalhar sugestionada. Dessa forma, descrevi a personalidade de Carlos com 

menos detalhes e de forma mais sucinta (abrasileirei o nome para que as pessoas 

não se influenciassem de qualquer outra forma). 

 
PERGUNTA 1 
 

Carlos é muito tímido e retraído, mas sempre muito prestativo. Muito organizado, 
sempre muito focado nas suas tarefas, detalhista e com necessidade de ordem. 
Lendo somente essa descrição, há maior probabilidade de Carlos ser: 

a) Bibliotecário       b) Engenheiro              c) Jogador profissional de xadrez 
 

As opções possíveis para a atividade que Carlos desempenha foram: 

bibliotecário, engenheiro ou jogador profissional de xadrez. Não foi surpresa 

nenhuma o percentual de respostas em cada categoria. Mesmo com a probabilidade 

muito maior de Carlos ser engenheiro essa foi a opção menos respondida, com 

apenas 13% das respostas, sem dúvida sob influência do “estereótipo cultural da 

profissão”. Bibliotecário e jogador profissional de xadrez tiveram, respectivamente, 
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70,6% e 16,4% das respostas. Certamente quesitos como “organizado” e “com 

necessidade de ordem” contribuíram muito para que fosse criada coerência da 

descrição da personalidade com a profissão. Analisando os dados estatísticos, fica 

ainda mais evidenciado o fato da associação ter sido feita com base na semelhança 

da descrição, e como as pessoas foram insensíveis à probabilidade calculada com 

base na frequência relativa ou probabilidade objetiva. 

Segundo dados da CONFEA, o número total de engenheiros ativos, com 

dada base de abril de 2016, era de 789.41214. Além disso, dados do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA de 2013 mostram que o Brasil forma, em 

média, 40 mil engenheiros a cada ano e as matrículas nos cursos de engenharia nos 

12 anos que antecederam a pesquisa aumentaram quase 400%. Por outro lado, o 

número de bibliotecários ativos em 2015, de acordo com o Conselho Federal e os 

Conselhos Regionais de Biblioteconomia, era de 20.35815. Ademais, segundo esses 

mesmos órgãos, existem 39 escolas de biblioteconomia no território nacional que 

formam, no máximo, 3.900 profissionais por ano16 (número 10 vezes menor do que a 

quantidade de engenheiros que se formam por ano). Caso em 2015 essas escolas 

tenham formado o máximo de alunos possível teríamos, em 2016, 24.258 

bibliotecários ativos (considerando que todos os formados se inscrevessem como 

profissionais nos respectivos Conselhos Regionais e exercessem a profissão). No 

que diz respeito aos jogadores profissionais de xadrez, números de 2016 da 

Confederação Brasileira dos Jogadores Profissionais de Xadrez indicam a existência 

1.865 jogadores profissionais de xadrez17. 

Verifica-se, com base nesses dados, que a proporção entre engenheiros 

e bibliotecários é de 32,5 engenheiros para cada bibliotecário. A proporção é ainda 

maior quando é analisada a relação entre engenheiros e jogadores profissionais de 

xadrez, com um número próximo a 424. Entre bibliotecários e jogadores 

profissionais de xadrez a diferença também é grande, existindo 13 bibliotecários 

para cada jogador profissional de xadrez. Mesmo assim, aproximadamente ¾ dos 

gestores responderam ser mais provável que Carlos seja bibliotecário, 

demonstrando que os indivíduos não são bons estatísticos intuitivos, apesar de 

acreditarem que são, e basearem muitas de suas decisões nessa crença. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 http://ws.confea.org.br:8080/EstatisticaSic/ModEstatistica/Pesquisa.jsp?vw=EngAtivos 
15 Segundo dados do CFB, existem 37.089 bibliotecários inscritos, mas somente 20.358 ativos. 
16 http://www.crb6.org.br/carreira.php 
17 http://www.cbx.org.br/Home.aspx 
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4.3.3 Heurística da Disponibilidade 
 

Essa heurística captura a vulnerabilidade dos indivíduos à disponibilidade 

das informações e à facilidade com que eles puxam da memória dados e fatos. 

Definida também como o processo de julgamento segundo a “facilidade com que as 

ocorrências vêm à mente” (KAHNEMAN, 1973, p.166), a disponibilidade ajuda a 

explicar boa parte da forma como as pessoas analisam os dados e processam as 

informações em diversas situações. Assim como as demais heurísticas, a 

disponibilidade é útil para a atribuição de frequências e probabilidades no dia-a-dia. 

Entretanto, por ser influenciada por outros fatores que não só dados estatísticos 

acerca da probabilidade de ocorrência de fatos, a heurística da disponibilidade leva 

os indivíduos a cometerem erros em seus julgamentos. 

Dois dos fatores que mais influenciam os indivíduos quando do uso desse 

método de simplificação de tomada de decisão são a familiaridade com 

determinadas situações e fatos, e a facilidade de resgatá-los da memória. Fatos e 

situações que são mais facilmente resgatados e com os quais as pessoas tem mais 

familiaridade podem passar a falsa impressão de que suas frequências são maiores. 

Ademais, a facilidade de construção de cenários e situações com base em 

determinados dados também pode distorcer a real frequência (viés da 

imaginação18). 
Existem outros diversos fatores que potencializam a heurística da 

disponibilidade, promovendo a substituição de perguntas difíceis, no julgamento da 

“nossa cabeça”, por perguntas mais fáceis, aumentando a possibilidade do 

cometimento de erros sistemáticos. Eventos que se sobressaem e chamam muita 

atenção das pessoas geralmente fazem com que essas fiquem sujeitas a algum tipo 

de viés. O mesmo efeito acontece com eventos dramáticos, aumentando 

temporariamente a disponibilidade dessas informações. Além disso, experiências 

pessoais fazem com que a disponibilidade seja “potencializada” no indivíduo que 

viveu a situação. Richard Thaler afirma que acontecimentos vívidos e que 

aconteceram recentemente “[...] recebem infladas estimativas de probabilidade” 

(THALER, 2009, p.44) se comparados a eventos menos vívidos e que ocorreram há 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Kahneman e Tversky (1974) 
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mais tempo, mesmo que a proporção real entre eles prove o contrário. Segundo 

Slovic (2000) um exemplo que o comportamento das pessoas se altera, com 

reflexos facilmente percebidos, é o mercado de seguros nos Estados Unidos quando 

da ocorrência de desastres naturais. Pesquisas mostram que, logo após a 

ocorrência de eventos desse tipo, como furacões e terremotos, o número de 

apólices de seguros com cobertura contra esses eventos aumenta 

significantemente, mesmo por pessoas que não vivem em áreas onde o risco tenha 

aumentado, ou onde o risco tenha aumentando proporcionalmente muito menos. 

Uma pesquisa capitaneada por Howard Kunreuther mostra que as coberturas dos 

seguros são contratadas / ajustadas de acordo com o pior desastre já ocorrido 

naquela “categoria”, ou seja, os indivíduos ficam sensibilizados por situações 

chocantes e ajustam suas percepções acerca do risco mesmo que a probabilidade 

daquele evento ocorrer com eles seja mínima. 

Uma das perguntas que utilizei no questionário buscando identificar como 

o processo de julgamento é influenciado pela facilidade com que os dados são 

puxados da memória, e como isso pode fazer com que as pessoas cometam erros 

sistemáticos, foi: 

 

PERGUNTA 2 

A probabilidade de sobrevivência em um acidente aéreo é: 

a) Nenhuma     b) 10%      c) 30%         d) 50%            e) 90% 
 

Aparentemente a resposta parece óbvia: nenhuma. Os sobreviventes de 

acidentes aéreos são considerados tão raros que são tratados como testemunhas 

de um milagre. Afinal, qual a chance de sobrevivência em uma colisão ou queda de 

mais de 11.000 metros de altitude19? Entretanto, não são somente quedas e colisões 

que são acidentes aéreos, mas se pedirmos para uma pessoa listar os acidentes 

aéreos dos quais se lembra, invariavelmente a lista será composta, quase em sua 

totalidade, por quedas trágicas e colisões colossais nas quais morreram, se não 

todas, a maioria das pessoas que estavam a bordo. Esse fato é potencializado pela 

mídia numa relação de ação e reação. A mídia influencia o interesse do público e é 

por esse interesse influenciada, ou seja, age tendo forte participação em moldar o 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Altura atingida pela maioria dos aviões comerciais em velocidade de cruzeiro.	  
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interesse das pessoas o que acaba por fazer com que tenha que reagir cobrindo 

exaustivamente determinados eventos, ainda mais quando se trata de eventos raros 

e incomuns. 

No caso específico de acidentes de avião há um agravante extra: a forte 

carga emocional envolvida nesses eventos que faz com que as pessoas deem muita 

importância para esses fatos. Cass Sunstein e Timur Kuran (1999) chamam o fato 

em que a importância de uma ideia é muitas vezes julgada pela fluência com que 

essa ideia vem à mente e pela sua carga emocional de “cascata de disponibilidade” 

– “availability cascade” (KAHNEMAN, 2011, p. 181). Sem dúvida grandes acidentes 

aéreos são trágicos e despertam a atenção de todos, mas esse efeito é inflado pela 

cobertura intensiva da mídia, que desperta o interesse das pessoas que por sua vez 

exigem da mídia mais cobertura, ocasionando um efeito espiral crescente, e 

aumentando a carga emocional envolvida. No fim, o evento fica latente no 

pensamento das pessoas que são capazes de lembrar detalhes do ocorrido, como 

número de mortos e sobreviventes, dia e horário exatos e até o que estavam 

fazendo na hora. 

A facilidade com que esses acidentes trágicos são resgatados pela nossa 

mente por conta da intensidade emocional do fato e pela quantidade de vezes aos 

quais somos expostos à notícia, tem o efeito de contaminar a nossa percepção 

desses eventos e a probabilidade que atribuímos a eles. Quando pensamos em 

acidentes aéreos automaticamente nos lembramos dos acidentes mais trágicos, 

carregados de emoção e que nos marcaram, descartando acidentes menores que 

muitas vezes nem ficamos sabendo da existência. Isso significa dizer que 

subestimamos o denominador (quantidade total de pessoas envolvidas em acidentes 

aéreos) quando calculamos a probabilidade de sobrevivência em um acidente aéreo. 

Quando perguntados sobre a probabilidade de sobrevivência a um acidente, as 

pessoas resgatam das lembranças os acidentes trágicos, recordando-se dos 

números desses acontecimentos (geralmente morte de quase todos os envolvidos) e 

calculam a probabilidade com base nesses dados. Entretanto, o número de pessoas 

envolvidas em acidentes aéreos (denominador) está subestimado, pois só são 

considerados os envolvidos nesses acidentes trágicos. O resultado é que a 

probabilidade fica distorcida, contaminada pelos dados incorretos. De fato, 80,8% 

das pessoas que responderam o questionário afirmaram que a probabilidade de 

sobrevivência é menor do que 10%, sendo que desse total 37% disseram que não 



	  
	   	   	  

42	  

há nenhuma chance de que alguém sobreviva a um acidente desse tipo. Do 

restante, 2,7% responderam que a chance de sobrevivência é 30%, 5,5% que a 

chance é 50% e 11% que a probabilidade é de 90%. 

Voltando-se aos dados, esses mostram que, na verdade, as chances de 

sobrevivência em acidentes aéreos são superiores a 90%. Um estudo realizado pelo 

Departamento Nacional de Segurança nos Transporte dos Estados Unidos 20 

mostrou que das 53.487 pessoas envolvidas em acidentes aéreos ocorridos nos 

Estados Unidos entre 1983 e 2000 com todos os tipos de aeronaves, 51.207 

sobreviveram, ou seja, um índice de sobrevivência próximo de 96%21. Já no Brasil, 

dados publicados no relatório de ocorrências aeronáuticas da aviação civil pelo 

Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa)22 apontam 

para um índice de sobrevivência próximo a 80% - dos 4.537 passageiros envolvidos 

em acidentes aéreos no período compreendido entre 2005 e 2014, 3.534 

sobreviveram. 

Sem dúvida as pessoas resgataram da memória acidentes de grandes 

proporções como o do Boeing da GOL que se chocou com o jato da Legacy 

deixando 154 mortos (2006), o do Airbus da TAM que não conseguiu pousar no 

Aeroporto de Congonhas, se chocando contra o prédio da própria empresa, e 

matando todos os 187 passageiros a bordo, ou ainda a queda no Atlântico do voo da 

Air France que deveria pousar no aeroporto Charles de Gaulle em Paris e acabou 

com todos os 228 mortos. Mesmo quando o acidente não acaba com um número 

muito grande de mortos, a relevância dos envolvidos também faz o fato ser 

marcante, como no caso da queda do avião que transportava os integrantes do 

grupo Mamonas Assassinas (acidente esse que ocorreu há 20 anos) e a queda da 

aeronave com Eduardo Campos, então candidato às eleições presidenciais de 2014 

no Brasil. A facilidade de listar essas ocorrências devido ao impacto desses eventos, 

muito por conta da extensa cobertura proporcionada pela mídia, faz com que as 

pessoas desconsiderem as estatísticas, comprometerem qualquer cálculo de 

probabilidade, induzindo os indivíduos a erros grosseiros. Os resultados são, em 

muitos casos, números completamente distantes do dado real. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 National Transportation Safety Board 
21 http://www.ntsb.gov/_layouts/ntsb.aviation/index.aspx	  
22 http://www.cenipa.aer.mil.br/cenipa/Anexos/article/19/Ocorr%C3%AAncias%20Aeron%C3%A1uticas%20Avia%
C3%A7%C3%A3o%20Civil%202005%20a%202014.pdf 



	  
	   	   	  

43	  

Aproveitando o tema da aviação, procurei verificar o quanto a mídia pode 

influenciar as escolhas das pessoas através da heurística da disponibilidade 

questionando a preferência, quando analisados sob a ótica da periculosidade, entre 

meios de transporte dos que responderam ao questionário. 

 
PERGUNTA 3 
 
Você precisa decidir qual o meio de transporte vai utilizar para viajar de uma cidade 
a outra. Sabendo que o tempo de viagem, os custos e o conforto entre os meios de 
transporte são os mesmos e que a única coisa que os difere é a periculosidade, 
você prefere viajar de: 

a) Carro b) Avião 
 

As perguntas 2 e 3 foram propositalmente colocadas em sequência para 

verificar o quanto uma poderia influenciar na outra. Das 146 pessoas que 

responderam 105 (72%) preferem viajar de avião quando a única diferença que está 

sendo levada em consideração é o perigo, ou seja, creem que é mais seguro viajar 

de avião do que de carro e, de fato, é mesmo. Dados da edição de 2015 do relatório 

INJURY FACTS23 publicado pelo National Safety Council (NSC) mostram que, para 

cada 100 milhões de milhas percorridas, o número de mortos em acidentes de carro 

é de 0,4924. Por outro lado, em acidentes de avião o número é menor do que 0,0125, 

ou seja, o risco de morrer em um acidente de carro é cerca 50 vezes maior. Quando 

analisada a relação entre probabilidade de ocorrência de acidentes e a chance de 

morte, os números são ainda mais discrepantes: a chance de morrer em um 

acidente de avião é 1 em 11 milhões, e em um acidente de carro 1 em 5 mil.  

Para que as pessoas respondessem que preferem avião à carro 

analisando somente o critério perigo, essas pessoas devem acreditar que a chance 

de ocorrer um acidente aéreo é muito menor que a chance de ocorrência de um 

acidente de carro, ainda mais pelo fato de terem subestimado em mais de 9 vezes a 

chance de sobrevivência em acidentes envolvendo aeronaves (a alternativa mais 

respondida na pergunta 2 foi 11%, quando os dados apontam para um chance de 

sobrevivência de mais de 90%). A pergunta que fica é: Como as pessoas chegaram 

a essa conclusão sem conhecer as estatísticas (questionei algumas pessoas sobre 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23http://airlines.org/data/safety-record-of-u-s-air-carriers/ e http://theweek.com/articles/462449/odds-are-11-
million-1-that-youll-die-plane-crash  
24 National Safety Council  
25 National Transportation Safety Board (NTBS) e Bureau of Transportation Statistics (BTS)	  
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qual era a relação entre a quantidade de acidentes de carro e avião por quilometro 

rodado, e essas pessoas não tinham a menor ideia)? 

A resposta, mais uma vez, está na facilidade com que as pessoas 

recuperam dados da memória muitas vezes sem ter ideia da magnitude deles, qual 

sua fonte, e como foram calculados. Quando desses mesmos eventos marcantes 

que fazem com que as pessoas distorçam as probabilidades de determinados 

eventos, alguns fatos são tão explorados que se tornam verdades absolutas. 

Quando ocorrem acidentes aéreos a mídia, ao mesmo tempo em que explora o 

acidente para saciar a curiosidade das pessoas, traz especialistas que falam sobre a 

probabilidade desses eventos acontecerem (acredito que muitos deles patrocinados 

pelas próprias companhias aéreas). O resultado é uma enxurrada de reportagens e 

dados calculados das mais diversas formas que comprovam, pelo menos 

estatisticamente, que a chance de um acidente aéreo acontecer é muito pequena. 

Isso faz com que as pessoas saibam, mesmo sem saber como, que viajar de avião é 

mais seguro que de carro.  

Isso acontece muito no mercado financeiro, principalmente em bull 

markets quando os mercados, tomados pela euforia e otimismo de seus 

participantes, apresentam altas constantes e prolongadas dos preços. Além do 

impacto nas cotações, a expectativa quanto à continuidade do movimento é muito 

grande, fazendo com que os investidores tomem posições compradas, pressionando 

o preço dos ativos para cima e, consequentemente, alimentando a euforia. Muitos 

investidores (ouso dizer que a maioria) não conhecem ou não entendem os 

fundamentos que fizeram, e estão fazendo, os preços se comportarem dessa 

maneira, mas mesmo assim entram no mercado e/ou aumentam suas posições. O 

motivo, além da euforia, é a disponibilidade dos dados. Altas seguidas de altas por 

um período prolongado criam nos investidores um sentimento de que o momento é 

ótimo, não podendo ficar de fora do mercado e perder a oportunidade. Isso cria um 

efeito conhecido como price-to-price feedback, definido por Robert Shiller como o 

processo: 
Quando os preços sobem de forma especulativa, criando sucesso para 
alguns investidores, atraindo a atenção do público, promovendo entusiasmo 
boca-a-boca e inflando as expectativas para mais aumentos de preços. 
Essa conversa atrai atenção para “modelos populares” com o intuito de 
justificar a alta dos preços. O processo aumenta a demanda dos 
investidores, e gera uma nova rodada de aumento dos preços. (SHILLER, 
2003, p.91, tradução nossa) 
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Alguns poderiam se perguntar o porquê dos investidores seguirem esse 

padrão de conduta mesmo sabendo, por fatos ocorridos no passado, que uma hora 

ou outra a bolha estoura. Outro viés de comportamento ajuda a explicar essa 

tendência dos investidores de entrarem nessa espiral de aumento dos preços: o viés 

da “auto-atribuição” ou overconfidence. Esse conceito foi cunhado pela primeira vez 

em 1965 pelo psicólogo Daryl Bem que defendia que os seres humanos atribuem à 

sua extrema capacidade e à sua habilidade apurada  os eventos em que tenham 

apresentado ganho e obtido sucesso, enquanto são creditados à má sorte e/ou 

sabotagem eventos de perda e insucesso. Outro efeito desse viés são os erros 

comuns na atribuição de probabilidade, resultados da extrema confiança 

(overconfidence) que os investidores possuem nas suas previsões, principalmente 

após eventos em que tenham acertado. Glaser e Weber (2003) afirmam que a 

overconfidence se manifesta de quatro formas distintas: “descalibragem” 

(miscalibration); efeito “melhor que a média” (better than average); ilusão de controle 

(illusion of control); e otimismo irrealista (unrealistic optimism). Com relação à 

“descalibragem”, estudos mostram que os indivíduos erram com frequência quando 

precisam atribuir probabilidades a determinados eventos, ficando surpresos pelo fato 

de terem se equivocado. Outra forma de manifestação do excesso de confiança é o 

fato das pessoas acharem que estão sempre acima da média, ou seja, as pessoas 

possuem um julgamento muito positivo sobre elas mesmas, acreditando que 

possuem controle em determinadas situações e, consequentemente, sendo muito 

otimistas quando tratam de assuntos que acham que dominam.  

Investidores com excesso de confiança realizam um número maior de 

negociações, subestimam o risco e resistem em diversificar seu portfólio. O 

resultado disso é que esses investidores gastam muito dinheiro com custos de 

negociação (o que impacta negativamente no retorno das suas carteiras), tomam 

riscos desnecessários muitas vezes fora da “fronteira eficiente” e possuem portfólios 

extremamente concentrados, ficando mais suscetíveis aos riscos não-sistêmicos. 

 

4.3.4 Heurística da Ancoragem 
 

Outro atalho utilizado pelas nossas mentes quando precisamos decidir é a 

ancoragem, um processo através do qual os indivíduos fazem estimativas e 

atribuem probabilidades a partir de um ponto de referência que pode ser colocado 
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na formulação do problema ou ser resultado de uma análise paralela. O problema é 

que essa referência pode não conter informação nenhuma ou estar completamente 

desvinculada da verdadeira frequência, induzindo as pessoas ao erro. 

Metaforicamente é como se um navio estivesse se guiando por um farol que está 

posicionado completamente fora da rota, ou que seja objeto de sinalização de uma 

outra rota. 

Segundo Kahneman, existem duas formas de ancoragem: a primeira é 

resultado de “um processo deliberado de ajuste, uma operação do Sistema 2” 

(KAHNEMAN, 2011, p.153); e a outra é o efeito priming, consequência do 

processamento automático do Sistema 1. Na ancoragem como ajuste, os indivíduos 

analisam se a referência é alta ou baixa ajustando suas estimativas para baixo ou 

para cima enquanto procuram argumentos para se afastar da âncora. Quando não 

tiverem mais certeza de que devem se afastar da referência, ou seja, quando não 

tiveram mais conforto na distância para a âncora, param de ajustar. Nesse caso fica 

claro que o trabalho é analítico e requer um pensamento mais organizado sendo, 

dessa forma, desempenhado pelo Sistema 2. Entretanto, os resultados mostram que 

o ajuste acaba sendo quase sempre ineficiente. A segunda forma é resultado da 

coerência associativa do Sistema 1, que busca construir um mundo em que a âncora 

é o número autêntico. Nesse processo, a âncora faz com que o nosso cérebro 

procure memórias compatíveis com essa referência, tornando tendenciosas nossas 

conclusões. Quando perguntamos a uma pessoa se a temperatura média no Brasil é 

maior ou menor do que 30° automaticamente essa pessoa vai se lembrar de coisas 

relacionadas a temperaturas quentes, como praia, cerveja e sorvetes, ajustando a 

âncora tendo essas referências na cabeça. Se ao invés de 30° a âncora for 15°, com 

certeza o ajuste será diferente, pois o ajuste sofrerá influência de outras referências 

(perguntas desse tipo foram feitas pelos psicólogos alemães Thomas Mussweillr e 

Fritz Strack nos seus estudos sobre a ativação seletiva da memória). 

As duas formas de ancoragem estão ligadas já que, apesar do Sistema 2 

ser mais analítico e organizado, proporcionando menos espaço para o cometimento 

de erros, a matéria-prima para seu funcionamento, como já vimos, são as memórias 

resgatadas pelo Sistema 1 numa operação automática e involuntária. Dessa forma, 

independentemente do processo de ancoragem, essa heurística faz com que nossas 

decisões estejam suscetíveis ao ambiente e ao momento. Uma conclusão de 

Kahneman e Tversky nas suas pesquisas acerca desse tema é que, mesmo que o 
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indivíduo tenha consciência da âncora e saiba que ela afeta sua forma de processar 

as informações, é muito difícil não se deixar influenciar pelo fato de não se saber ao 

certo de que forma se dá esse efeito. 

Mussweiler, Englich e Strack (2004) mostram, através de diversas 

pesquisas, que os efeitos da ancoragem são robustos, ocorrendo mesmo quando o 

valor da âncora não tem informação nenhuma ou é pouco provável que seja 

legítima. Além disso, dependem pouco da motivação e conhecimento das pessoas, 

e são capazes de persistir no tempo e não ter seu efeito reduzido mesmo que os 

envolvidos sejam alertados. 

Para tentar evidenciar esse efeito, utilizei duas perguntas (uma delas 

dividida em duas partes) no questionário que enviei aos investidores. A primeira 

delas com o intuito de capturar o quão influenciados os indivíduos são por uma 

âncora explícita presente na formulação da pergunta. A segunda foi uma tentativa de 

verificar, além da âncora explicita, o quanto uma referência, mesmo que não 

presente quando da formulação do problema, pode impactar no julgamento das 

pessoas. 

 
PERGUNTAS 4 e 5 
 

A variação do índice IBOVESPA nos últimos 10 anos foi maior que 50%? 

a) Sim b) Não 

Na sua opinião, qual foi a variação percentual do IBOVESPA nos últimos 10 anos? 

(resposta livre) 
 

O intuito da segunda parte da pergunta foi o de capturar se realmente 

esses investidores são vulneráveis ao processo de ajuste quando precisam estimar 

quantidades / valores incertos, partindo do valor que foi colocado na pergunta e 

ajustando-o na direção que acha mais apropriada de acordo com a resposta da 

primeira parte da pergunta (nesse caso o período de 10 anos dificultava a resposta, 

já que não eram permitidas consultas). 

Uma vantagem da ancoragem sobre as outras heurísticas é que é 

possível mensurá-la através do cálculo de um indicador, o índice de ancoragem, de 

forma bastante simples. O índice de ancoragem (IA) é o resultado da relação entre a 

diferença média dos palpites e a diferença entre as âncoras. No exemplo 
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supracitado sobre a temperatura média no Brasil, o índice de ancoragem seria 

calculado da seguinte maneira: 

 

IA	  = 
!é!"#  !"#  !"#$%#&'#  !"#  â!"#$%  !"°   !  (!é!"#  !"#  !"#$%#&'  !"#  â!"#$%  !"°)

!"#$!"#ç!  !"#$!  !"  â!"#$%&  (!.!.!"°)
 (2) 

 
O índice indica se as pessoas conseguem se eximir completamente da 

âncora (para os casos em que o IA fica próximo ou abaixo de zero) ou se são 

extremamente influenciadas por ela, adotando-a como estimativa (para valores 

próximos ou acima de um). 

Karen Jacowitz e Daniel Kahneman (1995) realizaram uma pesquisa com 

corretores de imóveis para verificar o impacto da ancoragem na determinação do 

preço de uma casa que estava realmente sendo vendida. Eles visitaram a casa e 

tiveram acesso a um folheto onde podia ser verificado o preço pedido pelos donos. 

Entretanto, metade dos corretores tiveram acesso a um preço substancialmente 

maior do que o preço solicitado e a outra metade a um preço bem menor. O 

resultado foi um índice de ancoragem superior a 40%, com a média dos preços 

daqueles que tiveram acesso ao folheto com preços maiores consideravelmente 

maior do que a média dos que viram um preço menor estampado no folheto. Outro 

resultado importante da pesquisa foi que os corretores disseram, quando 

perguntados os fatores que os tinham levado a sugerir o preço, que não foram de 

forma nenhuma influenciados pelo preço dado. Diversos outros estudos como esse 

foram feitos, inclusive por outros pesquisadores, e o valor típico do índice de 

ancoragem encontrado é 0,55, ou seja, as respostas ficavam num intervalo de 55% 

para mais ou para menos da âncora. 

Tendo esse número como referência, analisei as respostas à pergunta 

verificando se o ajuste feito respeitava esse valor. De fato, aproximadamente 60% 

das respostas que possuíam algum valor (algumas pessoas simplesmente não 

responderam ou fizeram considerações sem apresentar um número concreto) 

ficaram dentro do intervalo de 23% e 78% (!
!
 0,55 da âncora). Outro ponto que pude 

verificar é que a opinião sobre a variação do índice não foi influenciado de forma 

nenhuma pela variação do IBOVESPA no dia ou no mês anterior à data da resposta, 

ou seja, as respostas desconsideram os movimentos recentes do IBOVESPA que 

poderiam impactar no julgamento. Para tanto, verifiquei a diferença da média das 
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resposta de um determinado dia com as médias das respostas do último dia anterior 

em que houve resposta ao questionário e comparei com a variação do IBOVESPA 

no período para verificar se o movimento do mercado tinha alguma influência no 

julgamento das pessoas. Seria de se esperar, caso as pessoas conseguissem 

desconsiderar a âncora, que uma variação positiva (negativa) do mercado 

impactasse aumentando (diminuindo) a resposta dada, mas isso ocorreu em apenas 

55% das vezes e, mesmo nessas vezes, o valor foi (sub)superestimado, conforme 

pode ser verificado no ANEXO C. 

Além disso, o desvio padrão das repostas em relação à âncora foi menor 

do que em relação à variação do IBOVESPA no intervalo de 10 anos para cada um 

dos 5 meses durante os quais foram coletadas as repostas, e a média das respostas 

se aproximou muito mais do valor dado como referência do que da real valorização 

do índice. 

 
Tabela 2 - Média e Desvio Padrão em relação à âncora 

 

Mês	  
Variação	  

em	  10	  anos	  
(A)*	  

Médias	  das	  
repostas	  do	  

mês	  

Desvio	  padrão	  
em	  relação	  à	  

âncora	  

Desvio	  
padrão	  em	  
relação	  a	  (A)	  

Dez/15	   30%	   50%	   57%	   61%	  
Jan/16	   5,3%	   51%	   54%	   71%	  
Fev/16	   10,8%	   35%	   39%	   44%	  
Mar/16	   28,9%	   69%	   76%	   84%	  
Abr/16	   32,7%	   53%	   54%	   60%	  
Fonte: Bloomberg (variação em 10 anos) 
* Dez/15: 31/12/2005 a 31/12/2015; Jan/16: 31/01/2006 a 31/01/2016; Fev/16: 28/02/2006 
a 29/02/2016; Mar/16: 31/03/2006 a 31/03/2016; Abr/16: 30/04/2006 a 29/04/2016 

 
A outra pergunta teve a intenção de verificar a ancoragem desses 

investidores à meta atuarial e ao benchmark do fundo de investimento. 

Aproximadamente 91% dos Regimes Próprios de Previdência Social possuem como 

objetivo rentabilizar a carteira em 6% a.a. somado a um índice de inflação (IPCA ou 

INPC) ancorando, na maioria das vezes, as expectativas de performance de um 

ativo financeiro à esse retorno, o que faz com que desconsiderem pontos 

importantes quando precisam tomar uma decisão de investimento como a relação 

risco X retorno, o impacto do ativo no portfólio e principalmente o custo de 

oportunidade. 
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PERGUNTA 6 
 
Em um investimento arriscado, com expectativa de retorno inicial de IPCA + 20% 
a.a., qual o retorno mínimo (em IPCA) aceito por você? Como você determinou 
esse valor? 

(resposta livre) 
 

As respostas mostraram uma forte ancoragem à meta atuarial, ao índice 

de inflação, e à expectativa de retorno do fundo de investimento sugerida na 

pergunta. Do total de 115 gestores que responderam à pergunta (novamente alguns 

gestores se eximiram de responder) 72% mostraram que estão fortemente 

ancorados a esses três valores, sendo que 34,8% responderam que o retorno 

mínimo que aceitariam nessas condições seria IPCA + 6% a.a., 18,3% não 

aceitariam menos que a variação do IPCA, e outros 19,1% só estariam satisfeitos se 

expectativa de retorno do fundo de IPCA + 20% fosse alcançada. 

Nesse caso, o custo de oportunidade para o investidor seria a Nota do 

Tesouro Nacional Série B – NTN-B, já que é o Título Público Federal (ativo de risco 

soberano que serve como balizador de preços para os outros ativos do mercado) 

que possui como indexador o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. 

Durante o intervalo de coleta das repostas, o prêmio médio de risco desses ativos, 

para qualquer vencimento, permaneceu consistentemente acima da meta atuarial 

dos RPPS, conforme pode ser observado na Tabela 3. Entretanto, apenas 6% 

daqueles que responderam ao questionário (7 gestores) fizeram referência ao custo 

de oportunidade exigindo, no mínimo, um retorno compatível com esse.  

Esse exemplo mostra que além da âncora explícita, quando essa está 

presente na formulação da pergunta, outros valores são adotados como referência e 

possuem impacto relevante no processo de decisão dos agentes, fazendo com que 

esses desconsiderem informações e aspectos importantes no julgamento. No caso 

específico dos RPPS, como há necessidade de determinar uma taxa de correção do 

ativo, esse valor acaba se transformando em uma referência tácita para esses 

investidores e, consequentemente, em seu custo de oportunidade. Entretanto, esse 

processo de ancoragem em torno da meta atuarial faz com que haja perda de 

referência do real custo de oportunidade do mercado acarretando, na maioria das 

vezes, decisões inconsistentes e tomada de risco desnecessária. O correto nesse 

exemplo seria a vinculação do retorno mínimo exigido à taxa de remuneração das 
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NTN-B, já que esses são os ativos livre de risco indexados ao mesmo indexador da 

meta atuarial. 

 
Tabela 3 - Cupom médio NTN-B 

 
Ano	  de	  

Vencimento	  
Cupom	  

médio	  (%)	  
Ano	  de	  

Vencimento	  
Cupom	  

médio	  (%)	  

2016	   6,9	   2024	   6,9	  
2017	   6,0	   2026*	   6,8	  
2018	   6,4	   2030	   6,9	  
2019	   6,6	   2035	   7,0	  
2020	   6,6	   2040	   7,0	  
2021*	   6,7	   2045	   7,0	  
2022	   6,9	   2050	   7,0	  
2023	   7,0	   2055	   6,9	  

     *Disponíveis para negociação a partir de 06/01/2016 
Fonte: ANBIMA 
Nota: variação de 30/11/2015 a 29/04/2016 
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5. INCONSISTÊNCIA NAS ESCOLHAS 
 

Neste capítulo será apresentado o resultado da pesquisa cujo objetivo é 

identificar comportamentos que indicam que os investidores agem sistematicamente 

contra os preceitos que sustentam as finanças clássicas e a teoria dos mercados 

eficientes (HME). Para analisar os resultados busquei fundamentos teóricos nos 

pressupostos das finanças comportamentais. 

As finanças clássicas, cujo modelo de decisão é sustentado pelos 

princípios da Teoria da Utilidade Esperada (EUT, na sigla em inglês), têm como 

base três pilares: 

 

(a) Os indivíduos sempre vão agir de forma a aumentar sua utilidade, 

comparando os valores das utilidades esperadas de cada alternativa 

apresentada.  

(b) Os indivíduos analisam o resultado do portfólio como um todo, não 

posições individuais. 

(c) Os indivíduos são avessos ao risco. 

 

Para a melhor compreensão dos pilares que dão sustentação não só à 

Teoria da Utilidade Esperada, mas à maioria das teorias que se propuseram a 

analisar a forma como os agentes fazem suas escolhas, é fundamental entender o 

conceito de utilidade. Até meados do século XVIII acreditava-se que os agentes 

tomavam decisões, escolhendo dentre diversos prospectos, ponderando o valor 

monetário esperado pelas suas respectivas probabilidades. A escolha entre o 

prospecto “Y” cujos resultados possíveis são $ 1.000 com probabilidade de 30% e $ 

200 com probabilidade de 70%, e o prospecto “Z” cujos resultados possíveis são $ 

2.000 com probabilidade de 30% e - $ 500 com probabilidade de 70% era feita 

simplesmente comparando os valores monetários ponderados pelas suas 

respectivas probabilidades da seguinte forma: Y = (1.000 * 0,30) + (200 * 0,70) e Z = 

(2.000 * 0,30) + (- $ 500 * 0,70). Por fim, a escolha era feita entre Y = $ 440 e Z = $ 

250. 

Em 1738 Daniel Bernoulli propõe que as decisões dos agentes não eram 

baseadas simplesmente no “valor do dinheiro”, mas sim no valor atribuído ao 

dinheiro pelo tomador de decisões, ou seja, os agentes acrescentam subjetividade a 
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uma decisão que até então era tida como unicamente matemática, atribuindo 

utilidade àquele valor monetário.  Esse conceito surgiu da análise e resolução 

proposta por Daniel Bernoulli ao Paradoxo de St. Petersburg26. O problema consistia 

num jogo em que uma moeda era lançada interminavelmente: o jogador iniciava o 

jogo com $ 2 e toda vez que o resultado fosse coroa o valor dobrava e o jogo 

continuava; se o resultado fosse cara o jogo terminava e o jogador recebia o 

acumulado até aquele momento. O resultado, em termos monetários, desse jogo é 

infinito27. Entretanto, quando era solicitado ao jogador que atribuísse um valor a esse 

jogo, ou seja, quanto ele pagaria para jogar, ele não considerava esse resultado e, 

consequentemente, não precificava corretamente o jogo. Bernoulli concluiu que os 

indivíduos estimavam valor com base na utilidade que atribuem ao resultado, não 

simplesmente ao valor numérico desse. 

O conceito de utilidade serviu como base para o desenvolvimento de 

praticamente todas as teorias de escolhas que se seguiram, mas por falta de 

recursos matemáticos na época de Bernoulli, esse conceito só foi aprofundado cerca 

de 200 anos mais tarde por John Von Neumann e Oskar Morgenstern. Os dois 

propuseram a construção de uma “função utilidade” com base em um conjunto de 

premissas sobre as preferências dos agentes. Segundo os autores, os agentes 

sempre irão buscar maximizar o valor esperado definido com base na função 

utilidade. O conceito de racionalidade ganha um significado baseado na “utilidade 

esperada”, e pressupõe que os indivíduos sempre buscarão maximizar a utilidade de 

um prospecto ponderando o valor das utilidades individuais pelas probabilidade 

dessas acontecerem.  

Surge aqui outro conceito cuja compreensão é necessária para a 

continuidade da análise: a probabilidade. Na teoria de Von Neumann e Morgenstern, 

a probabilidade considerada é a proporção de ocorrência de um evento dada pela 

sua frequência relativa (resultados favoráveis / resultados possíveis), conhecida 

como probabilidade objetiva. No entanto, alguns experimentos realizados nas 

décadas de 50 e 60 do século XX, com destaque para o Paradoxo de Allais, 

sugeriram que a probabilidade depende de uma estimativa do que o indivíduo pensa 

que seja a viabilidade de ocorrência de um determinado evento, sendo normalmente 

baseada na experiência, opinião e/ou análise desse indivíduo.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 O problema foi inventado pelo irmão de Daniel, Nicolas Bernoulli. 
27 ∑!   

!!  ×  !
!!

=   ∞ , sendo “n” o número de lançamento da moeda.  
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Paradoxo de Allais 

1) As pessoas tiveram que escolher, num primeiro momento, entre as seguintes 

alternativas: 

 
JOGO A: 100% de chance de ganhar CHF 100 milhões 
JOGO B: 10% de chance de ganhar CHF 500 milhões; 89% de chance de ganhar CHF 
100 milhões; e 1% de chance de não ganhar nada 
 
2) Depois de responderem a essa pergunta, foi-lhes apresentadas outras duas 

alternativas, das quais tinham que escolher uma: 

 
JOGO C: 11% de chance de ganhar CHF 100 milhões; e 89% de chance de não ganhar 
nada 
JOGO D: 10% de chance de ganhar CHF 500 milhões; 90% de chance de não ganhar 
nada 
 

Na primeira situação as pessoas preferiram o JOGO A ao JOGO B, o que 

comprova que elas levam em consideração a utilidade e não simplesmente o valor 

esperado, já que o valor esperado do JOGO B é maior do que do JOGO A. 

 

JOGO A: Valor esperado = (100.000.000 * 1) =  CHF 100.000.000 

JOGO B: Valor esperado = (500.000.000 * 0,10) + (0,89 * 100.000.000) + (0,01 * 0) = 

CHF 139.000.000  

 

Na segunda situação, entretanto, ao preferirem o JOGO D ao JOGO C as 

pessoas ferem os pressuposto da EUT de Von Neumann e Morgenstern, demonstrando 

inconsistência com o pressuposto de que a probabilidade é simplesmente a razão entre 

os resultados esperados e os resultados possíveis. 

 

JOGO A > JOGO B 
u (100) > 0,1 * u (500) + 0,89 * u (100) + 0,01 * u (0) 
0,11 * u (100) > 0,1 * u (500) 
 
JOGO C < JOGO D 
0,11 * u (100) + 0,89 * u (0) < 0,1 u (500) + 0,9 * u (0) 
0,11 * u (100) < 0,1 * u (500) 
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Como depende de julgamento, a imputação de probabilidade deixa de ser 

algo estritamente objetivo, passando a depender também da subjetividade do 

indivíduo que está envolvido no processo de escolha. Trabalhado inicialmente por 

Frank Ramsey, o conceito ganha consistência com Bruno de Finetti que defende, 

com base em estudos que analisaram o grau de confiança que os indivíduos tinham 

de que um evento iria acontecer avaliando o comportamento desses quando 

realizavam apostas, que a probabilidade de um evento acontecer não é um “valor 

único determinado”, mas sim produto do quanto um indivíduo acredita que o 

resultado seja verdade com base nas informações que ele detém naquele momento. 

A probabilidade subjetiva, dessa forma, é a quantificação da incerteza, dependendo 

do julgamento dos indivíduos e estando sujeita a vieses e erros. 

O conceito de probabilidade subjetiva dá subsídio para o 

desenvolvimento, por Leonard Savage, da Teoria da Utilidade Esperada Subjetiva 

(SEUT, na sigla em inglês) na qual a estrutura de preferência de um indivíduo frente 

a situações de incerteza envolve suas crenças em relação ao acontecimento do 

evento e seus gostos pelas possíveis consequências caso o evento aconteça. Essa 

relação é conhecida como relação de probabilidade qualitativa ou abordagem 

“decisão-orientada”. Sob essa ótica, de forma simples, quando um individuo diz que 

um evento é mais provável do que outro, na verdade ele está desejando que 

aconteça o primeiro evento em detrimento do segundo porque o resultado será 

melhor para ele. 

Nesse contexto, agir com base na lógica (de forma racional) é agir 

levando-se em consideração as implicações que são oriundas das ações. Por conta 

disso, os indivíduos acabam, invariavelmente, procurando relações de implicações 

entre seus atos e os resultados, e criam critérios para a tomada de decisão. Diante 

desses pressupostos, Savage afirma que dois indivíduos na mesma situação, com 

os mesmos gostos e de posse das mesmas informações irão se comportar da 

mesma maneira se forem racionais. 

Não obstante, Daniel Ellsberg demonstra através de um experimento 

conhecido como Paradoxo de Ellsberg que os indivíduos apresentam padrões de 

escolhas que são inconsistentes com a existência de crenças representadas por 

medidas de probabilidade subjetiva, ou seja, não se utilizam dos mesmos critérios 

diante de situações distintas. Os resultados do experimento abrem caminho para o 
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desenvolvimento de teorias que levam em consideração fatores emocionais e 

cognitivos no processo de escolhas dos indivíduos. 

 
5.1 Evidências contraditórias     
 

As formas de agir e fazer julgamentos observadas no dia-a-dia vão de 

encontro às teorias e modelos que dominam o mainframe quando o assunto é 

finanças, e que preconizam que o indivíduo sempre age de forma racional e 

consistente, considera e faz uso de toda a informação disponível, e busca maximizar 

sua utilidade.  

O principal expoente da teoria dos mercados eficientes (HME) é Eugene 

F. Fama, que proclama a eficiência do mercado embasado na hipótese de que os 

Paradoxo de Ellsberg 

 

São apresentadas duas urnas aos participantes de um experimento: a 

primeira urna contem 100 bolas vermelhas e pretas em uma proporção desconhecida; a 

segunda urna contem 50 bolas vermelhas e 50 bolas pretas. 

Aos mesmos participantes são apresentadas 4 situações em que devem 

escolher uma das urnas e apostar na cor da bola que vai sair, ganhando $ 100 caso 

acertem e $ 0 caso errem. 

 

I) Escolher entre apostar em uma bola vermelha na urna 1 ou uma bola preta na urna 1 

II) Escolher entre apostar em uma bola vermelha na urna 2 ou uma bola preta na urna 2 

III) Escolher entre apostar em uma bola vermelha na urna 1 ou uma bola preta na urna 2 

IV) Escolher entre apostar em uma bola preta na urna 1 ou uma bola vermelha na urna 2 

 

O experimento mostrou que os indivíduos foram indiferentes, assim como 

deveriam ser, em relação às alternativas I e II, mas preferiram retirar as bolas da urna 1 

nas alternativas III e IV, o que vai de encontro com os pressupostos da SEUT de que os 

indivíduos vão criar critérios de tomada de decisão com base nas informações 

disponíveis e irão agir com base nesses critérios diante das mais diversas situações  

Nesse exemplo, a preferência por retirar da urna 1 na alternativa III significa 

a crença de que a urna 2 tem mais bolas pretas do que vermelhas. Diante disso, deveria 

haver preferência por retirar a bola da urna 2 na alternativa IV. 
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preços dos ativos refletem, em qualquer momento, todas as informações 

disponíveis. Para Fama (1970), o equilíbrio do mercado decorre das expectativas 

dos agentes em relação aos retornos dos ativos (retorno esperado), que é função de 

todas as informações disponíveis, e consequentemente refletem a relação risco X 

retorno dos ativos (3). Dessa forma, se para determinar o retorno esperado dos 

ativos todas as informações são consideradas, o preço dos ativos refletem todas 

essas informações disponíveis, o que proporciona equilíbrio ao mercado. No caso de 

uma ação, por exemplo, seu preço é função do fluxo futuro dos dividendos trazidos a 

valor presente por uma determinada taxa de desconto. Para a determinação do fluxo 

de dividendos, por sua vez, são levadas em consideração todas as informações 

disponíveis acerca daquela empresa. Por conta disso, o preço da ação hoje reflete 

todas as informações disponíveis, fazendo com que o mercado esteja em equilíbrio. 

 

PREÇOS REFLETEM TODAS AS INFORMAÇÕES 

 

!!!! =   !!  (!!∗  /  !)   +   !!  (3) 

 

!!!! − preço do ativo em t + 1 

!!  (!!∗  /  !)  – expectativa do preço do ativo que reflete o conjunto de informações 

disponíveis (Φ) no período t 

!! −  evento de erro não esperado e não correlacionado com as informações 

disponíveis no período t 

 

Friedman (1954) argumenta que qualquer desvio do valor fundamental é 

rapidamente ajustado pela racionalidade do mercado. Se um agente não goza de 

todas as informações disponíveis e negocia um ativo fora do “preço justo”, os outros 

agentes racionais automaticamente entram no mercado e corrigem o preço, 

comprando quando o preço está abaixo do “preço justo” e vendendo quando o preço 

está acima desse. Isso faz com que, no agregado, o mercado se comporte de 

maneira eficiente, refletindo a racionalidade dos agentes. Por conta da racionalidade 

dos investidores em sempre buscar maximizar sua utilidade, e por isso buscarem 

sempre a maior quantidade possível de informações que impactam nos ativos que 

negociam, os preços desses ativos sempre se ajustam rapidamente respondendo às 
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informações que surgem e evitando, dessa forma, que apareçam distorções no 

mercado que durem por muito tempo (Fama desconsidera totalmente a existência de 

bolhas no mercado). Em suma, não é possível que nenhuma estratégia obtenha 

excesso de retorno ajustado pelo risco de forma consistente. Uma evidência disso, 

segundo Fama, é que os gestores são conseguem gerar retorno acima do mercado, 

ou seja, não conseguem rentabilizar gerando alfa de forma sistemática. 

 Entretanto, estudos realizados principalmente a partir dos anos 1970, 

evidenciam a presença de inconsistências no processo de decisão dos agentes de 

mercado que aparentemente são as causas de eventos inexplicáveis quando 

analisados sob a ótica dos fundamentos das finanças clássicas e teoria dos 

mercados eficientes (HME). O comportamento dos preços dos ativos, principalmente 

durante a década de 1980, mostraram que o mercado tem algumas perturbações 

que não são explicadas pelos preceitos das finanças clássicas. Diante dessas 

evidências economistas de renome se distanciaram dos modelos que buscam 

explicar o comportamento dos preços dos ativos alicerçados nos pilares das 

finanças clássicas para se dedicarem ao estudo de modelos que consideram fatores 

psicológicos quando da tomada de decisão por parte dos agentes, dando origem a 

teorias de finanças comportamentais como o já explorado modelo “price-to-price 

feedback” e a “Prospect Theory”, que será explorada a seguir. 
 
5.2 Teoria da Perspectiva 
 

Independentemente da forma como os indivíduos imputam 

probabilidades, se de forma objetiva ou subjetiva, para Kahneman a principal falha 

das Teorias da Utilidade Esperada é o fato delas desconsiderarem que existem 

diferentes “pontos de referência” quando se analisa opções com o intuito de fazer 

escolhas. Para Bernoulli, e todos os outros que vieram depois dele e fundamentaram 

suas teorias na ideia de utilidade, o que proporciona utilidade é o “estado de 

riqueza”, independente de como os agentes chegaram até ele, ou seja, utilidades 

geradas por movimentos de ganhos e perdas são computadas comparando-se os 

dois estados de riqueza – aquele de onde o agente partiu e o que se encontra no 

final. Nesse contexto, já que o que se analisa é a utilidade proporcionada pelo 

estado de riqueza, ganhos e perdas possuem o mesmo impacto no indivíduo, sendo 

impossível “[...] representar o fato de que a desutilidade de perder quinhentos 
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dólares poderia ser maior do que a utilidade de ganhar a mesma quantia – embora é 

claro que seja.” (KAHNEMAN, 2011, p.347) 

A alternativa proposta por Kahneman e Tversky, que culminou no 

desenvolvimento da Teoria das Perspectivas, é a de que a utilidade é mais ligada a 

mudanças de riqueza do que a estados de riqueza. Segundo eles, o que mais 

importa são os movimentos de ganhos e perdas a partir de um ponto de referência 

ao qual os autores se referem como “nível de adaptação”. O nível de adaptação não 

necessariamente é o estado anterior, podendo ser o resultado que se espera, o 

estado de outra pessoa, e até o que se acha junto possuir. Essa interpretação 

permite definir valores de utilidades diferentes para o mesmo movimento, 

dependendo se é uma perda ou um ganho. A utilidade para um investidor cujo o 

estado de riqueza é $ 1.000 é diferente dependendo se no estado anterior ele tinha 

$ 1.100 ou $ 900, ou seja, a desutilidade de perder $ 100 é diferente (nesse caso 

possivelmente maior) do que a utilidade de ganhar $ 100.  

Outro ponto importante da Teoria das Perspectivas é a de que existe 

diferenças subjetivas entre movimentos de mesma magnitude que dependem do 

ponto de referência. Com isso, a utilidade proporcionada por um ganho de $ 100 é 

sensivelmente diferente se o estado anterior do indivíduo era $ 50 ou $ 5.000. 

Kahneman faz um paralelo desse efeito com dimensões sensoriais, como a 

diferença de acender uma luz fraca em um ambiente escuro ou muito claro, ou 

colocar a mão em um recipiente com água norma depois de ter mergulhado a mão 

em água quente ou fria. A percepção será diferente, mesmo a luz fraca tendo a 

mesma intensidade e a água norma a mesma temperatura em ambos os casos. 

Um último ponto, que será explorado mais a seguir, é o princípio de que 

os investidores são avessos a perdas e não ao risco, como pregavam os 

formuladores e defensores das teorias da utilidade esperada. Isso quer dizer que as 

reações à perdas é maior do que reações a ganhos, mesmos nos casos em que os 

valores das perdas sejam iguais ou menores que os valores dos ganhos.  

Esses princípios fazem com que a função utilidade proposta por 

Kahneman e Tversky tenha o mesmo formato de um “S” que as Teorias de Utilidade 

Esperada, mas seja não simétrica, e tenha o ponto de referência como seu elemento 

central. 
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Figura 1 - Curva de Utilidade Teoria da Perspectiva 
Fonte: Rápido e Devagar: Duas formas de pensar (2011) 
Elaboração própria 

 

A pesquisa realizada pelos autores no trabalho Prospect Theory: An 

analysis of decision under risk desconstrói os pilares que sustentam a Teoria da 

Utilidade Esperada demonstrando uma série de fenômenos que violam seus 

princípios através da análise das respostas de alunos universitários em Israel e 

Estocolmo a uma série de perguntas elaboradas pelos autores. O meu objetivo 

nesse capítulo é mostrar como os gestores dos RPPS se comportam da mesma 

maneira diante de situações de risco – leia-se violando os 3 princípios nos quais se 

ampara a Teoria da Utilidade Esperada. Para tanto, foram elaboradas as mesmas 

perguntas do questionário utilizado por Kahneman e Tversky com alguns ajustes, e 

acréscimo de algumas perguntas. A seguir segue a análise das respostas com base 

nos efeitos identificados pelos pesquisadores. 
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5.2.1 Efeito Certeza 
 

Segundo a Teoria da Utilidade Esperada, os agentes ponderam as 

utilidades dos eventos pela probabilidade desses ocorrerem. No que diz respeito a 

um portfólio o resultado, em termos de utilidade, é a soma das utilidades esperadas 

das alternativas que o compõe. Ao final, escolhem pela opção que vai maximizar sua 

utilidade. De acordo com esse princípio, um individuo seria indiferente diante das 

seguintes alternativas: 90% de chance de ganhar $ 1.000 ou 100% de chance de 

ganhar $ 900, já que ambas produzem a mesma utilidade. 

Entretanto, os resultados obtidos por Kahneman e Tversky mostram que 

as pessoas superestimam os eventos que são considerados certos em relação 

àqueles que são prováveis, o que demonstra que o valor subjetivo da certeza 

(ganhar $ 900) é maior do que o valor subjetivo da probabilidade (90% de ganhar $ 

1.000) quando os resultados das utilidades ponderados pela probabilidade são 

iguais. Na verdade, nos casos de indivíduo mais avessos ao risco, esses aceitam 

pagar um prêmio para evitar a incerteza, optando pela alternativa cujo resultado da 

ponderação da utilidade pela probabilidade seja menor. Esse efeito é denominado 

pelos autores de “Efeito Certeza”. 

Para identificar esse efeito, além de outros efeitos secundários 

decorrentes dessa preferência dos indivíduos pela certeza, repliquei as 6 perguntas 

usadas pelos autores da pesquisa. As respostas dos gestores vão na mesma 

direção das computadas na pesquisa, inclusive com magnitudes muito parecidas. 

A resposta à Pergunta 7 mostra a preferência que os gestores tem por 

alternativas certas, mesmo quando o payout é menor (R$ 4.800 x R$ 4.818), ou 

seja, estão dispostos a pagar um prêmio para fugir da incerteza. Quando analisada 

em conjunto com a Pergunta 8, as respostas mostram inconsistência nas escolhas, 

e violam o princípio da Teoria da Utilidade Esperada de que os indivíduos analisam 

o resultado simplesmente ponderando a utilidade pela probabilidade – nesse caso, 

as alternativas são iguais, só que apresentadas de forma diferente, sendo a 

Pergunta 8 obtida eliminando-se a chance de 66% de ganhar R$ 4.800 de ambas 

alternativas da Pergunta 728.   

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Considerando u (0) = 0 
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EFEITO CERTEZA 

Dentre as alternativas abaixo, qual você prefere? 
n = 146 

Respostas 
Gestores 

Questionário 
Kahneman 

PERGUNTA 7* 
 
a) Ganhar R$ 4.800,00 com probabilidade de 100%; 
	  
b) Ganhar R$ 5.000,00 com probabilidade de 33%; 
R$ 4.800,00 com probabilidade de 66%; R$ 0 com 
probabilidade de 1% 
 

a) 82% 
 
 

b) 18% 

a) 82% 
 
 

b) 18% 

PERGUNTA 8* 
 
a) Ganhar R$ 5.000,00 com probabilidade de 33%; 
R$ 0 com probabilidade de 67% 
 
b) Ganhar R$ 4.800,00 com probabilidade 34%; R$ 0 
com probabilidade de 66% 
 

a) 55% 
 
 

b) 45% 

a) 83% 
 
 

b) 17% 

PERGUNTA 9 
 
a) Ganhar R$ 4.000,00 com probabilidade de 80% 
 
b) Ganhar R$ 3.000,00 com probabilidade de 100% 
 

a) 41% 
 

b) 59% 

a) 20% 
 

b) 80% 

PERGUNTA 10 
 
a) Ganhar R$ 4.000,00 com probabilidade de 20% 
 
b) Ganhar R$ 3.000,00 com probabilidade de 25% 
 

a) 67% 
 

b) 33% 

a) 65% 
 

b) 35% 

PERGUNTA 11 
 
a) Ganhar R$ 3.000,00 com probabilidade de 90% 
 
b) Ganhar R$ 6.000,00 com probabilidade de 45% 
 

a) 68% 
 

b) 32% 

a) 86% 
 

b) 14% 

PERGUNTA 12 
 
a) Ganhar R$ 6.000,00 com probabilidade de 0,1% 
 
b) Ganhar R$ 3.000,00 com probabilidade de 0,2% 
 

a) 69% 
 

b) 31% 

a) 73% 
 

b) 27% 

* Foi feito um ajuste nessas perguntas com o objetivo do valor ficar próximo ao equivalente ao salario médio 
mensal dos funcionários de prefeituras (mesmo critério utilizado por Kahneman e Tversky na definição dos 
valores utilizados na pesquisa). Nas perguntas originais os valores eram $ 2.500 (ao invés de $ 5.000) e $ 2.400 
(ao  invés de $ 4.800) 
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A mesma inconsistência pode ver verificada analisando-se as respostas 

às Perguntas 9 e 10, pois novamente as alternativas são as mesmas, mas disposta 

de forma diferente. As alternativas da Pergunta 10 são iguais às alternativas da 

Pergunta 9 com probabilidade de 25%, ou seja, (10a) é igual a (9a, 25%) e (10b) é o 

mesmo do que (9b, 25%). De acordo com o axioma da substituição da Teoria da 

Utilidade Esperada, se (9b) é preferível a (9a), então qualquer combinação de 

probabilidade de (9b) deve ser preferível à mesma combinação da probabilidade de 

(9a), mas isso não é verificado quando analisadas as respostas. Ademais, analisada 

isoladamente, a Pergunta 9 mostra novamente uma preferência pela certeza, dessa 

vez com os gestores dispostos a “pagar” mais por ela (R$ 3.000 x R$ 3.200). 

Analisando o padrão individual das escolhas entre as Perguntas 7 e 8, 

verifica-se que 55% dos gestores que optaram por ganhar R$ 4.800 na primeira 

pergunta, escolheram ganhar R$ 5.000 com probabilidade de 33% e R$ 0 com 

probabilidade de 67% na segunda, o que viola os preceitos da Teoria da Utilidade 

esperada. A mesma transgressão é verificada quando analisadas as respostas 

individuais às Perguntas 9 e 10, com aproximadamente 46% dos gestores fazendo 

escolhas inconsistentes. 

Por último, as Perguntas 11 e 12 reforçam a violação do axioma da 

substituição, e mostram atitudes que não podem ser capturadas pela Teoria da 

Utilidade Esperada. As perguntas apresentam as mesmas alternativas, e novamente 

os gestores são inconsistentes nas escolhas. O que chama mais a atenção aqui é 

que quando as probabilidades de ganhos são substanciais, os gestores optam pela 

alternativa com o maior nível de certeza (maior probabilidade). Por outro lado, 

quando as chances de ganho são remotas, tendem a escolher a alternativa que 

apresenta o maior valor como possibilidade de ganho (notem que aqui o gestor não 

escolhe pelo payout, pois ambos são iguais, mas sim pelos valores em “jogo”). 

Novamente a análise do padrão individual de escolha atesta a inconsistência dos 

gestores, já que 50% deles optaram pelo “par de resposta” que viola os princípios da 

EUT. 

 

5.2.2 Efeito Reflexão 
 

Lembrem-se de que o que importa para a Teoria da Utilidade Esperada, 

em termos de utilidade, é o estado da riqueza. Dessa forma, não importa como o 
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nível de adaptação foi alcançado, com ganhos e perdas produzindo o mesmo efeito, 

o que faz da curva de utilidade simétrica. Para demonstrar que o impacto subjetivo 

de perdas e ganhos é diferente,  Kahneman e Tversky inverteram os sinais dos 

problemas formulados em sua pesquisa, mostrando que os agentes se comportam 

diferente diante de situações de risco que envolvam perdas. 

Novamente as respostas dos gestores dos RPPS foram em linha com o 

que os pesquisadores encontraram. Quando analisadas em conjunto as perguntas 7 

e 13, por exemplo, verifica-se que 80% dos gestores que preferiram a certeza de 

ganhar R$ 4.800 na Pergunta 7, optaram pela alternativa cujas opções eram perder 

R$ 5.000,00 com probabilidade de 33%, R$ 4.800,00 com probabilidade de 66% ou 

R$ 0 com probabilidade de 1%. O mesmo padrão de escolha foi notado quando 

comparadas as respostas às Perguntas 9 e 15, Perguntas 11 e 17, e Perguntas 12 e 

18 com, respectivamente, 59%, 60% e 59% dos gestores apresentando aversão à 

perda. 

A presença desse efeito derruba um dos pilares tido como mais sólidos na 

Teoria da Utilidade Esperada: a aversão ao risco. O fato dos indivíduos preferirem a 

incerteza quando o outputs são negativos demonstra uma procura pelo risco (risk 

seeking), o que é contrário ao que prega a EUT. 

Além disso, ao comparar as repostas em pares, como feito no estudo do 

efeito certeza, as mesmas inconsistências são encontradas, com os resultados 

obtidos com certeza sendo superestimados em relação aos resultados meramente 

prováveis, que ensejam dúvidas. Como o fator psicológico gerado pela perda é 

maior do que o gerado pelo ganho para valores iguais em módulo, a probabilidade 

de perder com certeza é superestimada pelos gestores. Isso pode ser observado 

comparando as respostas das Perguntas 15 e 16: na primeira, 76% dos gestores 

afirmam que preferem perder $ 4.000 com probabilidade de 80% a perder $ 3.000 

com certeza, o que é o mesmo que dizer que !  (!!""")
!  (!!""")

<    !
!
. Já na segunda, 53% dos 

gestores preferem perder $ 3.000 com chance de 25% a perder $ 4.000 com 

probabilidade de 20%, o que significa que  !  (!!""")
!  (!!""")

>    !
!
.  
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EFEITO REFLEXÃO 

Dentre as alternativas abaixo, qual você prefere? 
n = 146 

Respostas 
Gestores 

Questionário 
Kahneman 

PERGUNTA 13 
 
a) Perder R$ 4.800,00 com probabilidade de 100%; 
	  
b) Perder R$ 5.000,00 com probabilidade de 33%; 
R$ 4.800,00 com probabilidade de 66%; R$ 0 com 
probabilidade de 1% 
 

a) 12% 
 
 

b) 88% 

Pergunta não 
estava no 

questionário 
original 

 

PERGUNTA 14 
 
a) Perder R$ 5.000,00 com probabilidade de 33%; 
R$ 0 com probabilidade de 67% 
 
b) Perder R$ 4.800,00 com probabilidade 34%; R$ 0 
com probabilidade de 66% 
 

a) 45% 
 
 

b) 55% 

 
Pergunta não 

estava no 
questionário 

original 
 
 

PERGUNTA 15 
 
a) Perder R$ 3.000,00 com probabilidade de 100% 
 
b) Perder R$ 4.000,00 com probabilidade de 80% 
 

 
a) 24% 

 
b) 76% 

 
a) 8% 

 
b) 92% 

PERGUNTA 16 
 
a) Perder R$ 3.000,00 com probabilidade de 25% 
 
b) Perder R$ 4.000,00 com probabilidade de 20% 
 

 
a) 53% 

 
b) 47% 

 
a) 58% 

 
b) 42% 

PERGUNTA 17 
 
a) Perder R$ 3.000,00 com probabilidade de 90% 
 
b) Perder R$ 6.000,00 com probabilidade de 45% 
 

 
a) 38% 

 
b) 62% 

 
a) 8% 

 
b) 92% 

PERGUNTA 18 
 
a) Perder R$ 6.000,00 com probabilidade de 0,1% 
 
b) Perder R$ 3.000,00 com probabilidade de 0,2% 
 

 
a) 38% 

 
b) 62% 

 
a) 30% 

 
b) 70% 

 
Isso mostra que os gestores preferem perdas prováveis em detrimento a 

perdas certas, mesmo que menores, e ajuda a eliminar qualquer tipo de explicação 

que possa se dar ao efeito certeza no sentido de que a aversão à volatilidade é a 
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possível causa dos gestores preferirem a alternativa (b) para a Pergunta 9 em 

detrimento da alternativa (a), mesmo o payout dessa última sendo maior. Se esse 

fosse o ponto (aversão ao risco), os gestores iriam preferir perder $ 3.000 com 

certeza a perder $ 4.000 com probabilidade de 80%, já que na primeira opção o 

payout é maior e a variação menor, mas não é isso que acontece como podemos 

perceber analisando as respostas à pergunta 15. 

Na prática, pode-se verificar a presença do efeito reflexão e da 

consequente aversão à perda desses investidores observando o comportamento 

deles diante de situações em que o investimento realizado, por conta de risco de 

mercado, apresenta variação negativa. O gráfico abaixo mostra a captação líquida 

de fundos cujas carteiras são formadas exclusivamente por ativos indexados ao 

IPCA, vis-à-vis a variação do benchmark IMA-B. 

 

 
Gráfico 3 – Yield NTN-B X Captação Fundos IMA-B 
Fonte: CVM e ANBIMA 
Elaboração própria 
 

Outro fenômeno analisado é quando as pessoas tem que decidir entre 

situações mistas. Em situações em que o resultado pode ser tanto ganho quanto 

perda, os indivíduos ponderam o benefício psicológico do ganho comparando-o com 

o custo psicológico da perda. Os indivíduos possuem diferentes tolerâncias ao risco, 

mas normalmente a relação entre custo psicológico da perda e o benefício 

psicológico do ganho não é de 1 para 1, geralmente com as pessoas tendo mais 

aversão à perda, com o receio de perder maior do que a esperança de ganhar. Isso 

faz com que, ao se depararem com situações em que devem escolher entre perder e 

ganhar, geralmente só aceitam o “jogo” no caso do ganho ser superior, em média, à 
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2 vezes a perda. Nesses casos, a aversão à perda faz com que os indivíduos tomem 

decisões avessas ao risco.  

Nessas situações, o Sistema 2 geralmente analisa as características das 

opções sendo o responsável pela escolha, mas está suscetível às reações 

emocionais despertadas pelo Sistema 1. Isso significa dizer que, por melhor que o 

indivíduo seja em analisar as opções e por mais que conheça aquele assunto, não 

tem como se isentar das emoções geradas pelo Sistema 1, e suas escolhas serão 

se alguma forma afetadas por isso. 

Esses dois exemplos, aversão ao risco diante de situações mistas e 

aversão à perda nos casos de escolhas entre payouts negativos, é a essência da 

assimetria da função utilidade proposta por Kahneman e Tversky. Como pode-se 

observar na Figura 1, a inclinação da função utilidade muda quando passa a se 

considerar perdas ao invés de ganhos. 

 

5.2.3 Efeito Isolamento 
 

Outro fenômeno comum no processo de tomada de decisão é a tendência 

que os indivíduos possuem de desmembrar os componentes de um problema e 

analisa-los isoladamente em comparação com outros problemas, confrontando 

somente as partes que os distinguem. O grande erro de analisar os problemas 

dessa forma é que o mesmo problema pode ser segregado de formas diferentes, 

levando ao aparecimento de inconsistência. 
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EFEITO ISOLAMENTO 

Dentre as alternativas abaixo, qual você prefere? 
n = 146 

Respostas 
Gestores 

Questionário 
Kahneman 

PERGUNTA 19 
 
Você está participando de um jogo com 2 fases. Na 
fase 1 você tem 75% de não ganhar nada (jogo 
acaba) e 25% de ir para a segunda fase. Na segunda 
fase você pode escolher entre as alternativas abaixo. 
Qual você prefere? 
 
a) Ganhar R$ 4.000,00 com probabilidade de 80% 
 
b) Ganhar R$ 3.000,00 com probabilidade de 100% 
 

 
 
 
 
 
 
 

a) 36% 
 

b) 64% 

 
 
 
 
 
 
 

a) 22% 
 

b) 78% 

PERGUNTA 20 
 
Qual opção você prefere sabendo que, independente 
do resultado, ganhará mais R$ 1.000,00 
 
a) Ganhar R$ 1.000,00 com probabilidade de 50% 
 
b) Ganhar R$ 500,00 com probabilidade de 100% 
 

 
 
 
 

a) 43% 
 

b) 57% 

 
 
 
 

a) 16% 
 

b) 84% 

PERGUNTA 20 
 
Qual opção você prefere sabendo que, independente 
do resultado, ganhará mais R$ 2.000,00 
 
a) Perder R$ 1.000,00 com probabilidade de 50% 
 
b) Perder R$ 500,00 com probabilidade de 100% 
 

 
 
 
 

a) 55% 
 

b) 45% 

 
 
 
 

a) 69% 
 

b) 31% 

 

A pergunta 19 é um exemplo do que Kahneman e Tversky chamam de 

Efeito Isolamento. Quando os gestores responderam essa pergunta provavelmente 

desconsideraram o primeiro estágio do jogo, e se ativeram a escolher somente se 

preferiam ganhar R$ 3.000 com certeza ou ter 80% de chance de ganhar R$ 4.000. 

Em suma, analisaram essa pergunta da mesma forma que fizeram na Pergunta 9, já 

que 60% dos gestores escolheram a mesma alternativa. Entretanto, quando 

considerada as probabilidades da primeira fase do jogo, como demonstrado na 

Figura 2, as alternativas mudam completamente, e o problema “se transforma” no 

descrito na Pergunta 10, com o gestor tendo que escolher entre ganhar R$ 3.000 
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com probabilidade de 25% e ganhar R$ 4.000 com probabilidade de 20%, conforme 

demonstra o esquema da Figura 2 abaixo. 

 

 
Figura 2 – Representação da Pergunta 18 
Fonte: Prospect Theory: An Analysis of decision under risk (1979) 
Elaboração própria 

 

 

Na comparação entre as preferências da Pergunta 10 e da Pergunta 19 

podemos verificar essa inconsistência, já que na primeira situação 67% preferem 

ganhar R$ 4.000 com probabilidade de 20%, e na segunda situação apenas 36% 

escolheram essa alternativa. Esse comportamento é contrário à Teoria da Utilidade 

Esperada, que pressupõe que as escolhas são feitas levando-se em consideração 

somente as probabilidades finais, mostrando que os investidores levam em 

consideração a forma de estruturação das alternativas. 

Essa forma de analisar as situações ajuda a explicar o comportamento 

dos investidores diante de situações onde devem optar por investir o dinheiro em 

alguma alternativa que proporcione retorno certo / ativo livre de rico (geralmente um 

título público), e uma alternativa em que haja possibilidade de perder o montante 

investido ou o retorno não seja tão certo (ativos de renda variável, por exemplo). 
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Figura 3 – Escolha dos investidores 
Elaboração própria 
 

As Perguntas 20 e 21 procuraram demonstrar como as escolhas são 

feitas dependendo de onde está o ponto de referência. Apesar dos resultados, em 

magnitude29, das respostas dos gestores terem sido um pouco diferentes das que 

Kahneman e Tversky encontraram, quando analisadas isoladamente elas confirmam 

o que já tinha sido identificado nas perguntas anteriores: uma preferência pelo certo 

na Pergunta 20 (Efeito Certeza) e pelo risco na Pergunta 21 (Efeito Reflexão). 

Em termos de estado final de riqueza, as alternativas (20a) e (21a) são 

iguais, já que em ambas o resultado final seria R$ 2.000 com 50% de chance ou R$ 

1.000 com 50% de chance, assim como as alternativas (20b) e (21b) que resultariam 

em um ganho certo de R$ 1.500. De acordo com os princípios da Teoria da Utilidade 

Esperada de que o estado de riqueza é o que importa e de que os agentes tem 

aversão ao risco, a escolha nas duas situações deveria ter sido pela alternativa (b). 

Entretanto, como o prêmio é incorporado imediatamente ao ponto de referência, na 

Pergunta 20 o estado final da riqueza de R$ 1.500 significa um ganho de R$ 500 

para o gestor (cujo ponto de referência é R$ 1.000), mas na segunda situação o 

ganho certo de R$ 1.500 significa uma perda de R$ 500, já que seu ponto de 

referência é R$ 2.000. O “Efeito Isolamento” ratifica que o que importa para os 

indivíduos, quando das suas escolhas, são as mudanças na riqueza, não o estado 

final dela. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  A	  diferença	  pode	  ser	  explicada	  pela	  relação	  entre	  o	  quanto	  se	  ganha	  e	  o	  quanto	  se	  perde,	  definido	  por	  Kahneman	  e	  
Novemsky	  (2005)	  como	  “razão	  de	  aversão	  à	  perda”.	  De	  acordo	  com	  os	  autores	  essa	  razão	  varia	  entre	  1,5	  e	  2,5,	  sendo	  
que	  para	  a	  maioria	  das	  pessoas	  é	  2.	  Isso	  significa	  dizer	  que,	  se	  o	  ganho	  for	  o	  dobro	  da	  perda,	  os	  indivíduos	  podem	  
preferir	  a	  alternative	  arriscada	  à	  que	  proporciona	  um	  ganho	  certo.	  	  
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Por fim, uma última pergunta foi feita para verificar como os gestores 

analisam a inclusão de um ativo novo no seu portfólio. De acordo com a Teoria da 

Utilidade Esperada, o primeiro ponto a ser considerado pelos gestores em situações 

como essa deveria ser o impacto que esse ativo teria na carteira como um todo, e só 

incluí-lo caso a utilidade proporcionada pela sua inclusão fosse maior do que a 

utilidade individual dos ativos que compõem a carteira atual somada com a utilidade 

proporcionada por esse novo ativo isoladamente. 

 

PERGUNTA 22 

Você recebe de um gestor conhecido um prospecto para investimento no ativo X. 
Qual o fator mais importante quando você analisa uma oportunidade de 
investimento? 
a) O  histórico do ativo X, verificando não só suas medidas de retorno, mas também 
de risco. (31%) 

b) O  desempenho do gestor nessa estratégia e sua capacidade de superar o 
benchmark com ativos com as mesmas características do ativo X. (16%)  

c) O ativo X no contexto da sua carteira como um todo, analisando o impacto desse 
ativo no seu portfólio. (19%) 

d) As perspectivas para o segmento em que está inserido o emissor do ativo X e as 
perspectivas de rentabilidade desse ativo. (34%) 
 

Entretanto, ao analisar as respostas dos gestores à Pergunta 22, verifica-

se que eles analisam o ativo isoladamente, considerando seu histórico de 

rentabilidade ou as perspectivas para o segmento e performance desse ativo, e não 

o ativo no contexto da carteira, que só foi considerado o fator mais importante por 

19% dos gestores. Isso pode resultar em portfólios extremamente concentrados em 

ativos da mesma natureza e suscetíveis aos mesmos riscos, o que significa 

exposição maior da carteira a riscos não sistêmicos. 
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6. CONCLUSÃO 
 

Uma possível explicação para o cometimento de erros sistemáticos de 

julgamentos e escolhas inconsistentes poderia ser a complexidade do ambiente 

somada a ausência de conhecimento e entendimento, por parte dos gestores, de 

questões relacionadas ao mercado no qual estão inseridos. Outra possível 

explicação poderia ser o perfil dos gestores, com aqueles mais velhos e/ou com 

mais tempo de experiência estando menos suscetíveis, quando diante do processo 

decisório, a fatores emocionais e psicológicos.  

Entretanto, as respostas ao questionário mostram que o perfil dos 

gestores não interfere no modo como eles avaliam as situações, nem em como 

percebem o risco. Ademais, as respostas da segunda parte do questionário mostram 

que, além de se sentirem confortáveis naquele ambiente e com segurança para 

tomar decisões, os gestores possuem um conhecimento razoável do mercado. 

Diante disso, é possível observar que as escolhas não decorrem 

simplesmente de uma falta de habilidade dos gestores ou são influenciadas por 

determinadas características como gênero, idade, e tempo de experiência. A tríade 

que dá sustentação à Teoria da Perspectiva – efeito certeza, efeito reflexão e efeito 

isolamento, observada nos processos de escolhas, e os vieses e heurísticas 

observados nos processos de julgamento, proveem evidências mais que suficientes 

para concluirmos que os agentes são limitados, inconsistentes e incorrem em erros 

sistemáticos e não-aleatórios, contribuindo para explicar anomalias que são 

impossíveis de serem explicadas quando levadas em consideração as hipóteses das 

teorias de finanças clássicas. 

Esses procedimentos de escolhas e julgamentos podem resultar em 

impactos significativos no portfólio desses investidores que, como mencionado 

anteriormente, serão sentidos não só pelos beneficiários e assistidos pelo sistema, 

mas por toda sociedade. Os entes que não fizerem gestão dos recursos de forma a 

manter o orçamento previdenciário equilibrado tendem a ter contas públicas menos 

estabilizadas, com impactos significativos na sua capacidade econômico-financeira, 

o que afetará sua gestão como um todo. Isso significa dizer que uma gestão ruim 

dos recursos pode significar, no médio e longo prazos, menos recursos destinados à 

educação, saúde e outras políticas públicas que impactam diretamente no aumento 

sustentável da capacidade produtiva de uma nação. 
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Cabe aos órgãos reguladores e auto reguladores considerar esses pontos 

quando da elaboração das normas que definem as formas de acompanhamento e 

contabilização dos ativos que compõem as carteiras. A possibilidade de marcar um 

ativo a vencimento, por exemplo, é uma forma de amenizar a aversão a perda que 

esses investidores demonstram e que, em muitos casos, é ocasionada pelo simples 

fato de que os RPPS são obrigados a marcar a mercado todos os ativos da carteira, 

mesmo aqueles que serão levados a vencimento. Contabilizar as Demonstrações 

Financeiras dos RPPS dentro do Balanço do ente também contribui para acentuar 

os efeitos observados, já que os gestores sofrem pressão externa que influencia nas 

suas decisões, potencializando erros e julgamentos equivocados. Por fim, a 

cobrança pela atingimento anual da meta atuarial é uma prática extremamente 

nociva para o segmento, pois impacta no horizonte de investimento dos gestores e 

potencializam o efeito certeza e o efeito reflexão. 

Enfim, como enfatizei quando abordei as duas formas de pensar, é 

impossível controlar os dois sistemas responsáveis pela tomada de decisão dos 

agentes, mas entendendo como eles funcionam é possível que os desvios da 

racionalidade e os erros sejam amenizados. Basta que o homem não seja a única 

espécie que se recusa a ser o que realmente é. 
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ANEXO A 
 

Limites Resolução CMN n° 3.922 
 

SEGMENTO PRODUTO LIMITES 

Renda Fixa 

Títulos Públicos de Emissão do Tesouro 
Nacional 100% 

Cotas de Fundo de Investimento composto 
exclusivamente por títulos públicos cujo 
benchmark seja IMA ou IDkA, com exceção de 
subíndice atrelado à taxa de juros de um dia* 

100% 

Operações compromissadas lastreadas em 
títulos públicos 15% 

Cotas de Fundo de Investimento renda fixa ou 
referenciado e Fundo de Índice cujo benchmark 
seja IMA ou IDkA, com exceção de subíndice 
atrelado à taxa de juros de um dia* 

80% 

Cotas de Fundo de Investimento renda fixa ou 
referenciado e Fundo de Índice* 30% 

Poupança 20% 
Letra Imobiliária Garantida 20% 
Cotas da classe sênior de Fundo de 
Investimento em Direitos Creditórios 
constituídos sob a forma de condomínio aberto 

15% 

Cotas da classe sênior de Fundo de 
Investimento em Direitos Creditórios 
constituídos sob a forma de condomínio 
fechado 

5% 

Cotas de Fundo de Investimento renda fixa ou 
referenciado que contenham em sua 
denominação a expressão “crédito privado”* 

5% 

Renda 
Variável 

Cotas de Fundo de Investimento em Ações que 
possua indicador de desempenho vinculado ao 
índice Ibovespa, IBrX ou IBrX-50* 

30% 

Cotas de Fundo de Índice Ibovespa, IBrX ou 
IBrX-50* 20% 

Cotas de Fundo de Ações* 15% 
Cotas de Fundo Multimercado sem 
alavancagem* 5% 

Cotas de Fundo de Investimento em 
Participações 5% 

Cotas de Fundo de Investimento Imobiliário 
negociadas em bolsa 5% 

Imóveis Somente imóveis vinculados por lei ao Regime 
Próprio de Previdência Social ---- 

Fonte: Resolução CMN n° 3.922 de 25/11/2010. Elaboração própria. 
* Constituídos sob a forma de condomínio aberto 
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ANEXO B 
 

ESTADO 
QUANTIDADE DE 
QUESTIONÁRIOS 
RESPONDIDOS 

QUANTIDADE 
TOTAL DE 

RPPS 
AL 1 70 
AM 2 26 
BA 1 37 
CE 1 62 
ES 6 35 
MG 17 213 
MS 4 47 
MT 1 101 
GO 1 170 
PA 3 30 
PB 1 71 
PE 3 147 
PR 13 170 
RJ 4 76 
RO 2 30 
RS 22 320 
SC 9 68 
SE 2 4 
SP 53 230 
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ANEXO C 
 

DATA DE 
REFERÊNCIA 

VARIAÇÃO 
IBOVESPA NO 

PERÍODO¹ 

MÉDIA DA 
RESPOSTAS 

DO DIA 
DIFERENÇA² 

VARIAÇÃO 
IBOVESPA NO 

PERÍODO 
CONSISTENTE³ 

03/12/2015 -0,29% 150%     	  	  

04/12/2015 3,29% 21% -129% POSITIVA não	  

09/12/2015 -2,02% 20% -1% NEGATIVA sim	  

10/12/2015 3,75% 17% -3% POSITIVA não	  

11/12/2015 -1,04% 120% 103% NEGATIVA não	  

14/12/2015 -0,81% 53% -68% NEGATIVA sim	  

15/12/2015 -1,14% 40% -12% NEGATIVA sim	  

16/12/2015 0,28% 85% 45% POSITIVA sim	  

17/12/2015 0,55% 27% -58% POSITIVA não	  

18/12/2015 0,55% 25% -2% POSITIVA não	  

23/12/2015 -1,00% 30% 5% NEGATIVA não	  

28/12/2015 0,00% 70% 40% POSITIVA sim	  

07/01/2016 -4,55% 51% -19% NEGATIVA sim	  

12/01/2016 -1,83% 31% -20% NEGATIVA sim	  

13/01/2016 -1,09% 18% -13% NEGATIVA sim	  

14/01/2016 -1,44% 50% 33% NEGATIVA não	  

15/01/2016 1,43% 28% -22% POSITIVA não	  

17/01/2016 -2,36% 150% 122% NEGATIVA não	  

18/01/2016 -2,36% 65% -85% NEGATIVA sim	  

19/01/2016 -1,64% 37% -29% NEGATIVA sim	  

20/01/2016 0,32% -9% -45% POSITIVA não	  

22/01/2016 0,19% 35% 44% POSITIVA sim	  

25/01/2016 0,83% 128% 93% POSITIVA sim	  

26/01/2016 0,00% 107% -21% POSITIVA não	  

04/02/2016 5,58% -10% -117% POSITIVA não	  

06/02/2016 3,11% 10% 20% POSITIVA sim	  

11/02/2016 -0,53% 80% 70% NEGATIVA não	  

29/02/2016 5,79% 60% -20% POSITIVA não	  

09/03/2016 14,74% 47% -13% POSITIVA não	  

14/03/2016 2,00% 55% 8% POSITIVA sim	  

15/03/2016 -1,55% 81% 26% NEGATIVA não	  

16/03/2016 -3,55% 76% -4% NEGATIVA sim	  

17/03/2016 1,34% 121% 45% POSITIVA sim	  

18/03/2016 6,60% 58% -64% POSITIVA não	  

22/03/2016 0,70% 63% 5% POSITIVA sim	  

23/03/2016 -0,31% 40% -23% NEGATIVA Sim	  

25/03/2016 -0,07% 30% -10% NEGATIVA Sim	  

29/03/2016 2,38% 60% 30% POSITIVA Sim	  
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31/03/2016 -2,33% 0% -60% NEGATIVA Sim	  

01/04/2016 -2,33% 12% 12% NEGATIVA Não	  

04/04/2016 1,01% 30% 18% POSITIVA Sim	  

12/04/2016 2,84% 49% 19% POSITIVA Sim	  

13/04/2016 3,66% 0% -49% POSITIVA Não	  

14/04/2016 2,21% 100% 100% POSITIVA Sim	  

19/04/2016 0,92% 63% -38% NEGATIVA Não	  

20/04/2016 1,54% 93% 30% POSITIVA Sim	  

26/04/2016 -3,30% 50% -43% NEGATIVA Sim	  

27/04/2016 2,35% 17% -34% POSITIVA Não	  

01/05/2016 -0,74% 80% 64% NEGATIVA Não	  

02/05/2016 0,74% 60% -20% NEGATIVA Sim	  
 
Fonte: Bloomberg 
1: Variação do IBOVESPA da data da linha anterior até o último dia útil antes da data de referência. 
2: Diferença das médias das respostas da data de referência em relação a média das respostas da data da linha 
anterior. 
3: É consistente quando a variação do IBOVESPA é positiva e há aumento na diferença das respostas médias 
entre as datas ou quando a variação do IBOVESPA é negativa e há diminuição na diferença das respostas 
médias 
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