
 

 

 

 

  
 

Cenário de investimentos traz angústia, mas ela pode ser administrada 
 

Especialistas em finanças comportamentais explicam a 'dor' que investidores estão 
sentindo, as atitudes nocivas e orientam como lidar com as incertezas 
 

Por Laelya Longo, Valor Investe — São Paulo 
25/10/2021 06h00 

 

Inspira, expira e não pira. O clichezão da vida também vale para o momento complicado 
pelo qual passam investidores de todos os perfis. Conservadores, moderados, arrojados 
e, até, agressivos veem seus investimentos perdendo para a inflação desde o início do 
ano, com rentabilidades muito baixas e, pior, negativas. E, assim como em outras 
situações da vida cotidiana, o revés e a incerteza fazem as emoções aflorarem, 
sufocando a percepção racional da realidade e, muitas vezes, levando a atitudes com 
consequências bem desastrosas. 

Segundo a Teoria das Perspectivas, principal hipótese das Finanças Comportamentais, as 
pessoas tendem a ser 2,5 vezes mais impactadas emocionalmente em um cenário de perda do que de 

ganho. “A dor provocada pela perda é mais significativa e duradoura”, explica Paula Sauer, 
economista e e professora de Economia Comportamental  da ESPM. 

Mesmo antes da queda dos últimos dias, de janeiro a setembro os principais índices de 
referência de investimentos já acumulavam rentabilidade negativa ou muito inferior à 
inflação do mesmo período. O Ibovespa, da B3, a bolsa de valores brasileira, registra queda 

de 6,75%. O Ifix, dos fundos imobiliários, recuo de 5,38%. O CDI, base para a renda 
fixa, teve alta de 2,52%. Ainda que a política monetária do governo tenha dado início ao 
ciclo de elevação da taxa básica de juros, em janeiro, a Selic está em 6,25%, devendo chegar 

a 8,25% ao fim do ano, segundo projeções dos economistas ouvidos pelo Focus, a 
pesquisa semanal do Banco Central. Enquanto isso, o IPCA, índice oficial de 
inflação, acumula alta de 6,9% nos primeiros nove meses de 2021, com projeções de 8,69% 
ao fim do ano. O ganho real (rentabilidade menos inflação) está negativo para praticamente todas 
as classe de ativos . 
. 
“Durante décadas foi relativamente simples investir no Brasil. Colocava na renda fixa, 
com risco muito baixo e rendimento certinho todo mês, inclusive bem mais alto do que 
em outros países. Isso deixou todo mundo mal acostumado, que seria assim pra 
sempre”, diz Vera Rita Mello Ferreira, consultora, palestrante e professora de psicologia 
econômica, finanças comportamentais e educação financeira. “O investimento em renda 
variável tem que ser feito com uma perspectiva de longo prazo. Não é investir hoje e daqui três 
meses trocar de carro com o rendimento”. 
 



 

 

 

 

  
 

Aquiles Mosca, responsável por comercial, marketing & digital no BNP Paribas Asset 

Management, lembra que, nos últimos anos, houve uma forte migração para ativos de 
maior risco. O cenário de queda da taxas de juros, perspectivas de melhoria da 
economia e maior abrangência da educação financeira levaram as pessoas a tomar mais 
risco, saindo da tradicional (e segura) caderneta de poupança e da renda fixa. 
 

“Houve um forte movimento para a bolsa, para fundos multimercados, investimentos 
no exterior. É interessante porque é uma diversificação maior em busca de melhores 
retornos, mas nestes momentos de realização (venda de papéis), principalmente nos meses de 

agosto e setembro, a predisposição ao risco entra em colisão com a aversão à perda”, afirma. 

“O deixar de ganhar, nem sempre fica tão evidente”, explica Paula. “Muitas vezes a 
pessoa que fez uma escolha, aposta, aguarda e até mesmo torce pelo sucesso da sua 
opção.” Quando o resultado se contrapõe a essa expectativa, aflora a “aversão à perda”, 
conforme pontua Vera. 

É aí é que mora o perigo. 
 

Ela explica que a aversão à perda pode expor as pessoas a uma tomada de risco que normalmente 

não o faria. “Como está inconformada em estar perdendo, acaba topando correr mais 
risco do que em outras circunstâncias, buscando recuperar as perdas sentidas”. Com 
isso, a pessoa se expõe mais a cair em fraudes e golpes. 
“Chega o conhecido de alguém e fala que está ganhando 10% por semana em um 
'super' investimento! Se a pessoa está com a corda no pescoço, ela abraça esse risco, 
sem parar para pensar ou checar a informação, e acredita que será a solução pra todos 
os problemas.” Todo mundo sabe (ou deveria saber) que não existe um investimento legal 

e real e pague 10% por semana. A não ser esquemas fraudulentos e pirâmides financeiras. 
 
Esse tipo de comportamento pode ser explicado pelo que Vera chama de autoconfiança 

exagerada. “A pessoa até enxerga o risco, mas não para ela. Por alguma razão sobrenatural e 
inexplicável, com ela nada vai acontecer. Com os outros sim, com ela não existe risco. É 
a fantasia onipotente”, afirma. 
 
A autoconfiança exagerada é resultado de dois cenários antagônicos, mas ambos 
nocivos à proposta de alocar recursos com objetivos definidos, e que afloram 
desproporcionalmente em momentos de incerteza: o otimismo excessivo e o pessimismo 

excessivo. Vera explica que otimismo excessivo é descolado da realidade, não enxerga nenhum 
risco no horizonte e, portanto, não exige necessidade de se preparar para contingências. 
 



 

 

 

 

  
 

“Deixa a pessoa desguarnecida, caso aconteça algum problema”, afirma Vera, “como 
muita gente foi pega de calça curta com a pandemia, porque tinha condições de guardar 
e gastava tudo, sem reserva de emergência, e se ainda deu azar de perder o emprego 
ou de não poder fechar um negócio, foi pro buraco”. Nessa situação de perdas tanto de 

renda quanto de rendimentos, o otimista excessivo cai fácil em arapucas, se achando o esperto. 
 
E tem o oposto: o pessimismo excessivo, que não permite que a pessoa consiga refletir 
racionalmente para avaliar sua situação financeira, gerando outros tipos de atitudes 
nocivas. A primeira é o efeito manada. “A pessoa vai atrás do que a maioria está 
fazendo. E às vezes nem estão, mas na cabeça do sujeito tá todo mundo indo pra tal 
ativo”, explica Vera. “Segue vivendo uma realidade paralela.” 
 
Paula corrobora a afirmação e acrescenta: “O investidor segue o grupo, mesmo sem ter 

certeza de que é a melhor alternativa. Como não se tem certeza de que a própria escolha é 
a acertada, segue o grupo, se todos forem bem, comemora-se junto, se forem mal, a 

vergonha, o sentimento de inadequação é diluído entre o grupo.” 
 
“Pular de galho em galho”, como diz Paula, é outra atitude comum para tentar recuperar 
as perdas. O investidor que muda o tempo todo de estratégia em busca de uma maior 

rentabilidade, pode perder dinheiro ao invés de ganhar, apontam as especialistas. 
 
“Ao resgatar e realocar novamente o recurso, pode pagar taxas de corretagem, 
impostos e perder a liquidez, comprometendo a rentabilidade que poderia ter ganho se 
mantivesse a estratégia inicial”, explica Paula. Por outro lado, o investidor que está 
assistindo seu investimentos “derreter” pode ficar simplesmente paralisado. A angústia 
trava a iniciativa de buscar alternativas. 
 
Nas últimas quinta e sexta-feira, o cenário de horror estava bem construído para testar 

os nervos dos investidores. Ruídos, boatos e fatos negativos envolvendo a política 
econômica levaram o mercado ao desespero, com a bolsa caindo ao pior nível desde o início 

da pandemia, quando o pânico tomou conta do mercado mundial. 
 

Aquiles ressalta que, nesse momento, se percebe quem realmente tomou a decisão 
pelo risco com o devido conhecimento e consciência, sabendo que a volatilidade dos 
mercados pode trazer perdas em determinados períodos. “O investidor de primeira viagem 

então vai lá e resgata, o que é o menos recomendado a fazer nesse momento. Essa reação visceral de se 
desfazer daquele ativo que está causando ‘dor’, acaba gerando mais perda, porque vende barato. 

Em vez de aproveitar o momento para reforçar sua posição.” Ele reforça que, não à toa, a regulação 
exige um alerta, dizendo que “rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.” 


