
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

ESCOLA PAULISTA DE POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS - EPPEN 

 

 

 

 

 

MARINA ANSARA STEFANI 

 

 

 

 

 

FINANÇAS COMPORTAMENTAIS NUM CENÁRIO DE PANDEMIA: 

UMA ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSASCO 

2021 



 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

ESCOLA PAULISTA DE POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS - EPPEN 

 

 

 

 

 

MARINA ANSARA STEFANI 

 

 

 

 

 

FINANÇAS COMPORTAMENTAIS NUM CENÁRIO DE PANDEMIA: 

UMA ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Escola 

Paulista de Política, Economia e Negócios – EPPEN da 

Universidade Federal de São Paulo como requisito para 

obtenção do título de Bacharel em Administração.  

 

Orientador: Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho. 

 

 

 

OSASCO 

2021 



Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional ou 
eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte.

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Unifesp Osasco 
e Departamento de Tecnologia da Informação Unifesp Osasco, 

com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

S816f STEFANI, Marina Ansara 
       Finanças comportamentais num cenário de pandemia: uma
análise documental / Marina Ansara  Stefani. - 2021.
       44 f. :il.

       Trabalho de conclusão de curso (Administração) -
Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Política,
Economia e Negócios, Osasco, 2021.
       Orientador: Prof. Dr. Bolivar Godinho de  Oliveira Filho.

       1. Finanças comportamentais. 2. Pandemia. 3. Investimentos.
I. Oliveira Filho, Prof. Dr. Bolivar Godinho de , II. TCC -
Unifesp/EPPEN. III. Título.

                                                                         CDD: 332.6019



Ministério da Educação  
Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 

 

 
1 

 
 

ESCOLA PAULISTA DE POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS - EPPEN 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
 

FOLHA DE APROVAÇÃO 
 

 
 

MARINA ANSARA STEFANI 

FINANÇAS COMPORTAMENTAIS NUM CENÁRIO DE 

PANDEMIA: UMA ANÁLISE DOCUMENTAL 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Curso de Administração da Escola Paulista 
de Política, Economia e Negócios – EPPEN 
da Universidade Federal de São Paulo – 
Unifesp como requisito para obtenção do 
título de Bacharel em Administração. 
 

Data da aprovação: 

01/03/2021 

 
 

Banca Examinadora: 
 
 

_____________________________________________ 
Prof. Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho (Orientador) 

UNIFESP 
 
 
 

_____________________________________________ 
Profa. Dra. Marcia Carvalho de Azevedo (Examinadora) 

UNIFESP 
 
 

 

 

 

Bolivar
Carimbo



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 
Aos meus pais Mario e Marlene, que com muito amor, sempre me apoiaram 

incondicionalmente em todas as minhas decisões, se dedicaram para que eu pudesse ter acesso à 

educação, e que nunca me deixaram desistir de meus sonhos, por me oferecerem o melhor e darem 

a certeza de que estariam sempre ao meu lado. Por relevarem meus momentos de estresse, me 

oferecerem colo em dias de choro, e por fazerem questão de estar presentes em todas as conquistas 

e momentos importantes de minha vida. 

 À minha irmã Aline, minha parceira de vida que me conhece como ninguém, por me 

ensinar muito a cada dia desde a infância, por me orientar, incentivar, e estar ao meu lado em todas 

as situações. Aos meus tios e tias, que sempre admirei em diversos aspectos, por me apoiarem 

durante toda a minha história, em especial à Soraia e Magali. 

Aos meus professores que tive o privilégio de conhecer e absorver conhecimento ao longo 

da minha trajetória na UNIFESP, pela dedicação, pelos ensinamentos valiosos em cada interação, 

mesmo durante cenários desagradáveis que exigiram deles uma grande adaptação, e por me 

mostrarem a grandiosidade do que o conhecimento pode proporcionar, em especial ao meu 

professor orientador Dr. Bolivar Godinho de Oliveira Filho, que me apresentou o universo das 

finanças com muita dedicação. 

Aos meus amigos, que acompanharam de perto todos os altos e baixos da graduação, pela 

troca de conhecimento, pelo apoio constante e pelos momentos incríveis vividos durante esses 

anos, em especial às minhas amigas Ana e Sarah que estiveram presentes na maioria deles. Ao 

meu namorado Henrique, pelo apoio diário e incentivo em todos os momentos, e por acolher minha 

dor em dias difíceis. 

A todos funcionários e terceiros da UNIFESP, que se dedicaram para sempre garantir que 

a Universidade funcionasse plenamente em todos os aspectos, independente das dificuldades 

encontradas no trajeto. 

Aos meus colegas de trabalho, que acompanharam minha rotina e foram fundamentais para 

minha formação, por me ensinarem todos os dias e por me apoiarem em meus compromissos 

acadêmicos. 

Com muito carinho, agradeço imensamente todas as pessoas que fizeram parte desses anos, 

sem os quais nada seria possível.  



 

 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho tem o objetivo de analisar como um cenário de crise marcado pela 

pandemia do covid-19 impactou o comportamento financeiro dos brasileiros sob a ótica das 

finanças comportamentais. Para alcançar esse objetivo, o trabalho consiste em uma análise 

documental que utiliza dados secundários de instituições brasileiras. Ele possui uma revisão teórica 

referente ao tema de finanças comportamentais e sua contribuição para a teoria tradicional de 

finanças, e referente ao cenário de pandemia e seus impactos econômicos psicológicos. Com base 

nessa teoria, são analisados e discutidos dados quantitativos e qualitativos, utilizando como 

ferramenta quantitativa a análise de correlação feita com o Excel. O tema de finanças 

comportamentais tem sido um tema cada vez mais relevante no Brasil, e essa pesquisa é necessária 

para a compreensão de como os investidores se comportam num momento de crise, contribuindo 

para a criação de produtos financeiros adequados para essas situações. A partir dessa pesquisa, é 

possível identificar uma forte presença dos vieses comportamentais e mudanças no comportamento 

dos investidores durante esse período. 

 

Palavras-chave: Finanças Comportamentais, Pandemia, Investimentos. 

 

 

   

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
The goal of this paper is to analyze how was the impact of the covid-19 pandemic crisis 

for the economy and the finances of Brazilian investors, and use the behavioral finance theory to 

justify that. To achieve this goal, the paper is a documental analysis that uses secondary data of 

Brazilian financial institutions. It contains a theoretical review about the behavioral finance and 

its contribution for the traditional theory of finance, and about the pandemic and its economic and 

psychological impacts. Using this theory, quantitative and qualitative data are analyzed and 

discussed, and the quantitative tool used is the correlation analysis using Excel. The behavioral 

finance theme has been more relevant lately in Brazil, and this search is necessary to understand 

how the investors act in a crisis moment, and that contributes for the creation of appropriate 

financial products for these situations. It was possible to find many behavioral biases and changes 

in the investors behavior during this crisis. 

 

 

Keywords: Behavioral Finance, Pandemic, Investments.  
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1.1.  INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, o tema de finanças comportamentais teve um crescimento expressivo no início 

do século XXI, e as produções relacionadas a isso visam complementar o conhecimento da 

economia tradicional. Economistas, administradores de empresa e psicólogos tem realizado 

pesquisas nesse campo, gerando contribuições na economia a partir do conhecimento psicológico 

relacionado às decisões econômicas, segundo Ferreira (2007). No que diz respeito ao 

comportamento do mercado financeiro, as evidências e comportamentos identificados em outros 

países também são verificadas no mercado brasileiro.  

Os conceitos de finanças comportamentais, que complementam a teoria clássica de 

finanças composta pela teoria da utilidade esperada e pela hipótese dos mercados eficientes, podem 

ser aplicados em diversas situações que envolvam a tomada de decisão individual relacionada às 

finanças. O estudo de economia comportamental admite que o ser humano não é racional e possui 

falhas no processamento de informações para a tomada de decisão, e essas falhas podem gerar os 

chamados erros sistemáticos, que ocorrem com frequência devido aos fatores irracionais afetarem 

todas as pessoas de maneira parecida (Kahneman e Tverski, 1979). Esses erros comuns geram 

“anomalias” que não são explicadas pelo modelo tradicional de finanças, e para testar essas 

anomalias, é necessário realizar estudos empíricos com dados no mercado local (Milanez, 2003). 

Os erros sistemáticos são causados devido a heurísticas e vieses comportamentais que 

orientam a tomada de decisão dos agentes econômicos (Kahneman e Tverski, 1979), e é necessário 

que haja o conhecimento da existência desses fatores para que seja construída uma forma de pensar 

mais racional para uma tomada de decisão mais assertiva (Bazerman (2014).  

Os vieses comportamentais podem estar presentes nas decisões dos indivíduos em qualquer 

momento ou situação, porém, acredita-se que eles podem ser intensificados em situações de pânico 

em que os instintos estão mais aflorados, como ocorre em um cenário de pandemia.  

No final de 2019, a China reportou a existência de um novo vírus que causava uma doença 

respiratória, até então desconhecida, e após se espalhar pelo mundo todo, em 11 de março de 2020 

a Organização Muncial da Saúde (OMS) reconheceu que se tratava de uma pandemia (OMS, 

2020). A medida de contenção do contágio mais importante no momento foi a orientação de 

distanciamento e isolamento social, que é uma prática que tem potencial de colaborar para o 
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desenvolvimento de problemas psíquicos, comportamentais, e mudanças de hábito e do estilo de 

vida (Wang, Pan, Wan, 2020).  

No Brasil, outro fator que também colaborou para as mudanças comportamentais, de hábito e 

no estilo de vida durante esse período foi a taxa de desemprego, que forçou muitas famílias a 

mudarem seu perfil de gasto e consumo (Werneck, Carvalho, 2020). 

Tendo em vista esse cenário, se faz importante a compreensão de como os brasileiros se 

comportaram em relação a suas finanças durante esse período, para que sejam possíveis novos 

estudos acerca desse tema, e a possível elaboração de recomendações ou produtos adequados para 

essas pessoas nesses momentos.  

O presente estudo consiste em uma revisão teórica acerca do tema de finanças, englobando a 

teoria clássica de finanças e finanças comportamentais, e uma contextualização do cenário de 

pandemia causada pelo novo coronavírus. Após a revisão, são apresentados e analisados dados 

de documentos para identificar a presença dos vieses comportamentais no cenário econômico do 

Brasil nesse período, e por fim, é feita uma conclusão das informações analisadas. 

 

1.2.  PROBLEMA DE PESQUISA  

 

Dado o cenário de pandemia que afetou os hábitos, o comportamento e a saúde dos indivíduos 

(Wang, Pan, Wan, 2020), questiona-se se houve uma mudança no comportamento financeiro dos 

brasileiros durante este período que pode ser explicado pelas heurísticas e vieses comportamentais, 

mais especificamente, em seus investimentos. A hipótese levantada é que houve uma mudança, e 

que os movimentos podem ser explicados pelos vieses comportamentais. A expectativa do trabalho 

é conseguir explicar os movimentos de mercado com base na teoria de finanças comportamentais. 

 

1.3.  OBJETIVOS  

 

 O objetivo geral deste trabalho é compreender como um cenário de crise marcado pela 

pandemia do coronavirus impactou e pode impactar o comportamento financeiro dos brasileiros 

sob a ótica das finanças comportamentais.  

O objetivo específico é explorar informações secundárias referente aos investimentos no 

Brasil em 2020 e seu desempenho, com o intuito de compreender se houve uma mudança no padrão 
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de investimento dos brasileiros durante este período, e se essa mudança pode ser explicada pela 

teoria de finanças comportamentais. 

Para atingir os objetivos geral e específico, o presente trabalho é uma análise documental 

com as informações oficiais dos órgãos responsáveis pelas transações financeiras. As principais 

fontes de dados avaliadas neste trabalho são os documentos disponibilizados publicamente por 

instituições financeiras como a Anbima, Banco Central do Brasil (BCB), bolsa de valores Brasil 

Bolsa Balcão (B3), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e é complementado por notícias de jornais eletrônicos e eventos 

acadêmicos. 

 

1.4.  JUSTIFICATIVA  

   

 Esse estudo tem como justificativa a viabilização da compreensão do comportamento 

financeiro dos brasileiros diante de um cenário de crise provocado pelo coronavírus, e colabora 

para a o entendimento das mudanças ocorridas durante esse período no âmbito econômico. Ele 

possibilita outros estudos acerca do tema que objetivem aprofundar os itens aqui discutidos, e pode 

ser utilizado para uma possível adaptação ou criação de produtos financeiros no Brasil para 

momentos como este.  

Por ser um tema cada vez mais relevante e discutido no Brasil, o estudo de finanças 

comportamentais tem possibilitado um melhor entendimento do comportamento dos agentes 

econômicos, contribuindo para a compreensão dos movimentos de mercado do ponto de vista 

acadêmico, e permitindo possíveis criações e adaptações de produtos financeiros do ponto de vista 

empresarial. Assim, o estudo se mostra importante no que diz respeito ao objetivo específico desse 

trabalho, que é a análise dos investimentos escolhidos pelos brasileiros durante o um cenário de 

pandemia e sob a ótica das finanças comportamentais. 

 Quanto a sua viabilidade, o estudo se mostra viável pois utiliza bibliografia disponível para 

acesso e consulta em meios físicos e digitais, bem como documentos de entidades oficiais que 

também são publicamente divulgados através de sites. O trabalho não apresenta custos 

consideráveis para sua realização, pois as informações são acessadas gratuitamente em suas 

diferentes plataformas.  
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2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 Para contextualizar o principal tema do presente trabalho, o de finanças comportamentais, 

é importante iniciar a fundamentação teórica com a apresentação da teoria clássica de finanças, 

que surgiu antes dos estudos comportamentais relacionados à economia, pois a teoria tradicional 

serviu como base para a construção dos estudos feitos posteriormente. Então são apresentados os 

conceitos de finanças comportamentais e sua contribuição para a teoria clássica. Para finalizar a 

fundamentação teórica, é contextualizado o cenário de crise causado pela pandemia do novo 

coronavírus, e os impactos no comportamento e nas finanças dos Brasileiros.  

 

2.1. TEORIA CLÁSSICA DE FINANÇAS 

 

 Como base das teorias clássicas de finanças, é pressuposto que os mercados são eficientes, 

conforme a Hipótese dos Mercados Eficientes (HME), e que os seres humanos são racionais e 

capazes de processar informações e tomar decisões de maneira objetiva e assertiva em situações 

de incerteza, considerando toda a informação disponível, conforme exposto na Teoria da Utilidade 

Esperada (TUE) (Lintz, 2004).  

 No que diz respeito à TUE, para Bernoulli (1954), o valor de um item não deve ser baseado 

em seu preço, mas sim em sua utilidade, pois o preço é igual para todas as pessoas, enquanto a 

utilidade do item pode mudar de pessoa para pessoa, de acordo com as circunstâncias e suas 

necessidades. Para demonstrar que o valor esperado é diferente da utilidade esperada, um exemplo 

dado pelo autor é uma situação na qual uma pessoa rica e uma pessoa pobre possuem a mesma 

quantia de dinheiro, exemplificado por dois mil dólares, e o valor percebido pela pessoa pobre 

parece ser maior do que o valor percebido pela pessoa rica. Entretanto, em uma situação em que 

essa pessoa rica está presa e precisa de uma quantia dois mil dólares maior do que possui para 

pagar a fiança, esse mesmo valor parecerá maior, pois sua utilidade será maior. Para ele, conforme 

o patrimônio de uma pessoa aumenta, a utilidade do valor adicional é reduzida devido ao aumento 

de sua riqueza. 

 Na TUE, a utilidade é atrelada a um benefício final, como a felicidade, sendo que a 

felicidade de um ganho um valor teria a mesma intensidade da dor da perda desse mesmo valor. 
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Diversas foram as críticas à essa teoria, e duas delas foram sintetizadas por Cusinato (2003). A 

primeira é referente à impossibilidade de mensuração da felicidade, o que faz com que a utilidade 

não seja medida adequadamente. A segunda crítica é que, numa situação em que um indivíduo faz 

uma escolha de A versus B, ele teoricamente escolhe a que lhe trará mais felicidade, entretanto 

isso também não é mensurável, uma vez que se ele escolher A não saberá como seria se escolhesse 

B, e vice versa.  

 Partindo da TUE, segundo Fama e Malkiel (1970), a HME presume que os preços de todos 

os ativos retratam o seu valor real, pois todas as informações relevantes ao mercado já foram 

consideradas para que aquele preço fosse estipulado, e quase todos os agentes econômicos são 

racionais. Segundo essa teoria, não haveria subvalorização e nem sobrevalorização de nenhum 

ativo, pois os investidores são racionais, conseguem utilizar toda a informação importante 

disponível para tomar uma decisão sem nenhum viés, e buscam sempre o melhor resultado de 

acordo com sua necessidade.  

 Em paralelo a essas teorias e linhas de pesquisa, a teoria de finanças comportamentais, que 

admitia a irracionalidade humana e decisão em condições de incerteza, passou a ser explorada. 

Inicialmente, essa teoria foi desprezada pelos pesquisadores economistas. Posteriormente em 

2002, o precursor do tema Daniel Kahneman ganhou o prêmio Nobel de Economia, sendo 

reconhecido por relacionar o tema de psicologia com economia (Lintz, 2004). 

 

2.2. FINANÇAS COMPORTAMENTAIS 

 

O estudo do comportamento do consumidor de produtos financeiros se originou com o 

estudo das finanças comportamentais, que teve início com Kahneman e Tverski (1979) em sua 

obra sobre a Teoria do Prospecto, quando buscaram compreender as atitudes e o comportamento 

de investidores, e tinham como objetivo entender por que as pessoas têm a tendência de cometer 

sempre os mesmos erros com o dinheiro. O estudo, que apresenta uma quebra com a teoria da 

utilidade como um modelo ideal para prever a tomada de decisão do investidor sobre algum risco, 

foi alvo de várias críticas, sustentadas pela hipótese dos mercados eficientes, que foi a teoria central 

de finanças, por mais de 30 anos. Em outros estudos sobre o tema, houve a tentativa de criação de 

um modelo de finanças para explicar o comportamento dos consumidores, mas devido a existência 
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de anomalias no mercado financeiro que não são explicadas pelo modelo, as finanças 

comportamentais passaram a se desenvolver mais lentamente.  

Ao contrário do que propõe o conceito microeconômico atual da Teoria da Utilidade, o 

qual supõe que o homem é perfeitamente racional, o estudo de finanças comportamentais deve 

admitir que o homem tem suas decisões influenciadas por emoções e erros. Nas finanças 

comportamentais são estudados os comportamento e crenças dos indivíduos que influenciam em 

sua tomada de decisão, tais como alguns vieses, como o excesso de confiança, otimismo, 

conservadorismo, perseverança, ancoragem e disponibilidade (Yoshinaga, Oliveira, Silveira e 

Barros, 2008). Esse ramo foi citado como um dos ramos mais polêmicos do estudo de finanças, 

apresentando modelos que contém desgastes e anomalias (Halfeld e Torres, 2001).  

O estudo das finanças comportamentais é o ramo da economia que possui contribuição de 

psicólogos, sociólogos e antropologistas para a compreensão do comportamento do investidor, 

porém, apesar de os profissionais dessas áreas correlatas poderem ajudar a aprimorar os modelos 

de comportamento econômico, os economistas são os únicos cientistas sociais com as ferramentas 

necessárias para analisar o que acontecem no contexto de mercado (Thaler, 2000). 

Para Kimura, Basso e Krauter (2006), a aplicação dos conceitos de finanças 

comportamentais à realidade brasileira destaca que a decisão dos indivíduos é, na maioria das 

vezes, diferente do que é esperado a partir do modelo teórico de maximização da utilidade. Isso 

ressalta a importância do estudo de finanças comportamentais, que estabelece regras diferentes da 

teoria moderna, onde os agentes financeiros tomam decisões que não são previstas num modelo 

de pensamento totalmente racional.  

Algumas restrições da racionalidade exemplificadas por Bazerman (2012) são a restrição 

de tempo e custo, que limitam a quantidade e a qualidade de informações disponíveis, as limitações 

de inteligência e de percepções, que restringem a capacidade do tomador de decisão, e a restrição 

da memória útil, pois o indivíduo possui uma quantidade pequena de informações em sua memória 

útil no momento de tomar uma decisão. Esses são alguns fatores que impedem a identificação da 

solução ótima a partir de informações disponíveis, contrapondo assim a hipótese dos mercados 

eficientes. 

De acordo com Bazerman (2014), para chegar no melhor resultado possível, o indivíduo 

deveria ser capaz de definir os problemas e opções de escolha antes de tomar uma decisão. 

Entretanto, esse processo de tomada de decisão é uma ação humana e comportamental, ou seja, 
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não pode partir de um pressuposto de que o homem fará escolhas completamente racionais. Então, 

esse processo de escolha envolverá a seleção de determinadas informações, sejam elas conscientes 

ou inconscientes, e as ações originadas pelo decisor. Para ele, “tomadores de decisão sacrificam a 

melhor solução em favor de outra que seja aceitável ou razoável”. 

Na teoria do prospecto de Kahneman e Tverski (1979), pioneira no tema de finanças 

comportamentais, são apresentadas as ilusões cognitivas “efeito certeza”, que é a tendência que o 

investidor tem de dar maior peso às possibilidades que têm maior probabilidade de acontecer, o 

efeito de “aversão à perda”, que é a tendência de o investidor ser mais avesso ao risco diante de 

uma possibilidade de ganho e mais propenso ao risco diante de uma possibilidade de perda, e o 

“efeito isolamento”, que consiste em desconsiderar muitas características das opções a serem 

avaliadas para simplificar a tomada de decisão.  

 Para explicar o primeiro efeito, é proposto que os indivíduos confiam menos em resultados 

que serão obtidos com alguma probabilidade do que em resultados que serão obtidos com certeza. 

Isso contribui para o sentimento de aversão ao risco em situações nas quais o investidor precisa 

fazer escolhas que envolvam ganhos, ao mesmo tempo que contribui para uma propensão ao risco 

em escolhas que envolvam perdas certas.  

Na figura 1, é apresentada uma função de valor hipotético com base na teoria do prospecto. 

O eixo y representa o valor percebido pelo investidor, e o eixo x representa o valor de ganho ou 

de perda real. Segundo essa teoria, a função de valor é normalmente côncava para ganhos e 

convexa e mais acentuada para perdas.  
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Figura 1. Função de valor hipotética da Teoria do Prospecto. 

 
Fonte: De “Prospect Theory: an analysis of decision under risk” de D. Kahneman e A. Tverski, 1979, Econometrica, 

p. 279. doi:10.1126/science.185.4157.1124  

 

Isso significa que, para o investidor, a sensação de perda de um valor é mais impactante do 

que a sensação de ganho desse mesmo valor. Ou seja, o investidor reage emocionalmente a uma 

perda de forma diferente que ele reage a um ganho.  

Essa teoria se contrapõe com a teoria da utilidade, que não demonstraria nenhuma variação 

da curva, uma vez que o investidor racional teria a mesma percepção real de um valor de ganho e 

um valor de perda. O gráfico da teoria da utilidade seria uma reta constante, pois a avaliação de 

risco do investidor seria somente sobre à perda e ao ganho monetário real. 

No livro Rápido e Devagar, Kahneman (2012) traz o conceito de duas maneiras distintas 

de pensar no momento de tomar alguma decisão, afirmando que o indivíduo tem dois sistemas: o 

sistema rápido e o devagar. Quando ativa o sistema rápido, o investidor age por impulso, sem 

pensar muito nas consequências de sua decisão, e pensa no curto prazo. Essa forma de pensar é 

importante em situações nas quais é necessária rápida resposta, como por exemplo em situações 

de perigo, funcionando como um “piloto automático” que “pega atalhos” de pensamento para 

resolver os problemas rapidamente. Quando ativa o sistema devagar, o indivíduo tem raciocínio 

mais lógico, racional e vagaroso. Nesse sistema, o indivíduo pensa, analisa e raciocina com 

algumas informações disponíveis. Porém, o sistema rápido costuma ser o primeiro a responder em 

situações de crise, e é o que aparece primeiro. 
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 Segundo Kahneman (2012), apesar de possuir muitas informações disponíveis, o ser 

humano não é capaz de lidar com todas elas. Além disso, pelo excesso de informações de hoje, 

perdemos a nossa atenção, o que também contribui para que o sistema “rápido” fique mais forte, 

e nos leva a “erros sistemáticos”, causados pelos vieses comportamentais. Diferente dos erros 

aleatórios propostos pela hipótese dos mercados eficientes, que têm valores dispersos, sem 

precisão e com grande variação do valor correto, os erros sistemáticos propostos pela teoria de 

finanças comportamentais podem ser caracterizados por terem recorrência, causas identificáveis e 

têm possibilidade de ser eliminados (Macedo, 2003), como evidenciado na figura 2.  

 

Figura 2. Erro aleatório e erro sistemático.  

 

Fonte: De “Teoria do Prospecto: uma investigação utilizando simulação de investimentos” de J. Macedo, 2003, 

Universidade Federal de Santa Catarina, p. 61. 

 

Esses erros sistemáticos são ocasionados devido às heurísticas, que são os “atalhos” de 

pensamento pegos pelos investidores no momento de tomar uma decisão (Kahneman e Tverski, 

1974), e são utilizadas para reduzir tarefas e decisões complexas de avaliar probabilidades que 

contenham muitas variáveis a serem analisadas, tornando o julgamento uma tarefa mais simples, 

porém, menos assertiva. Segundo Bazerman (2014), alguns economistas argumentam que os 

indivíduos usam heurísticas para tomar decisões porque o benefício de tempo economizado com a 

rápida decisão direcionada pela heurística compensa possíveis custos de uma decisão com 

qualidade inferior. Portanto, as heurísticas são definidas como estratégias simplificadoras para a 

tomada de decisão. Kahneman e Tversky (1974) exemplificaram três principais heurísticas. 

Na heurística da disponibilidade, é comum que os agentes econômicos avaliem a 

probabilidade de alguma ocorrência ou suas causas com base em experiências anteriores que 

estiverem “disponíveis” em sua memória; 
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Na heurística da representatividade, os indivíduos buscam, ao fazer um julgamento de algo, 

exemplos de “estereótipos” que tenham alguma semelhança, como por exemplo, comparar 

produtos com outros similares.  

Na ancoragem e ajuste, as pessoas partem de um valor inicial com base em antecedentes já 

vivenciados, que seria sua “âncora”, para avaliar algum valor, e depois ajustam até produzir o valor 

final. 

Além das heurísticas, o comportamento do agente econômico também é orientado por 

vieses. Existem dezenas de vieses comportamentais, e eles podem ser observados sozinhos ou 

combinados com outros. Alguns vieses são utilizados para o desenvolvimento deste trabalho. 

O viés de aversão à perda sobrepõe a aversão ao risco, e ocorre devido à percepção de 

perda ser mais alta do que a percepção de ganho pelo investidor, conforme descrito na teoria do 

prospecto.  

No viés da aversão ao arrependimento, o tomador de decisão sente receio de fazer alguma 

escolha por medo do arrependimento. 

O viés de omissão ou efeito avestruz é o efeito de ignorar eventos que causem desconforto 

ou tristeza, e faz com que o investidor se afaste dos fatos e buque omitir suas consequências.  

O efeito de grupo ou efeito manada é uma conformidade social, as pessoas tendem a tomar 

decisões baseadas em decisões de grupos devido a dificuldade de fazer escolhas. É comum 

observar isso em momentos de crises financeiras. 

O viés da escolha intertemporal ou miopia é o viés que faz com que as pessoas tomem uma 

decisão com base no que vai agradá-los no presente, sem se preocupar com sua consequência no 

futuro.  

O viés do retrospecto é comum em situações semelhantes a situações passadas, onde o 

investidor acredita que algo pode se repetir, ou até mesmo, acredita que algo que já ocorreu era 

previsível. 

Geralmente, o viés da inércia aparece junto com o viés da procrastinação, pois em ambas 

as situações o investidor tende a postergar sua tomada de decisão para “deixar tudo como está. 

Segundo Thaler e Sustein (2009), existem Nudges, também definidos como 

“empurrãozinhos”, que podem ser dados aos indivíduos, de forma a condicioná-los a tomar 

determinada decisão, e podem garantir que eles façam melhores escolhas. Um Nudge é qualquer 

aspecto que tenha o poder de alterar o comportamento das pessoas de maneira previsível, fazendo 
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com que façam a escolha que o arquiteto de escolhas gostaria que fizessem, mesmo sem retirar as 

outras opções. Para ser considerada como uma pequena intervenção, o Nudge deve ser algo fácil 

e barato de evitar. 

Nesse cenário, a função do arquiteto de decisões, que irá determinar qual será o Nudge, é 

disponibilizar diferentes opções de escolha ao indivíduo, mas direcioná-lo à decisão considerada 

mais “correta” e benéfica. A intenção é que o arquiteto de escolhas defina o que será mais benéfico 

à sociedade, a ele mesmo ou a quem deverá tomar a decisão.  

A teoria de finanças comportamentais engloba heurísticas e vieses que estão presentes em 

diversas situações durante a vida do tomador de decisões, e isso inclui momentos de crise, como a 

causada pelo novo coronavírus em 2020. 

 

2.2.  PANDEMIA E SEU IMPACTO SOBRE O COMPORTAMENTO E AS FINANÇAS 

DOS BRASILEIROS 

 

Em dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi informada pela China 

sobre a existência de um vírus até então desconhecido, denominado como COVID-19 e até então 

não registrado em outros países. Após a doença respiratória causada pelo vírus se espalhar 

rapidamente por diversos países, em 11 de março de 2020 a OMS reconheceu que se tratava de 

uma pandemia (OMS, 2020).  

Devido à inexistência de medidas de controle eficientes para a redução do contágio e fármacos 

comprovadamente eficazes ao combate da doença, a OMS recomendou como ação para conter a 

transmissão do vírus o distanciamento social, com o objetivo de “achatar a curva” de 

contaminados, e não sobrecarregar o sistema de saúde (OMS, 2020). Então, o Brasil adotou a 

prática do isolamento social e restringiu o funcionamento de serviços não essenciais para a 

população. 

Apesar de se mostrar eficaz para a redução na transmissão do vírus, o isolamento social tem 

o potencial de desencadear diversos problemas psíquicos e comportamentais, além de mudanças 

de hábito e do estilo de vida (Wang, Pan, Wan, 2020). Algumas áreas da vida que são indiretamente 

afetadas num cenário de isolamento social são a organização familiar, o fechamento de escolas, 

empresas e locais de lazer, alteração na rotina, aumento ou redução de tempo disponível que pode 

acarretar novos hábitos, e mudanças no trabalho, entre outros, e isso pode gerar um sentimento 
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coletivo de desamparo e abandono, além de impactar a economia em larga escala e a sociedade 

como um todo (Ornell,  Schuch, Sordi, Kessler, 2020). Junto com a alteração na rotina, outras 

mudanças de hábito que podem colocar em risco a saúde dos indivíduos é o aumento do consumo 

de bebidas alcoólicas, tabaco, comidas não saudáveis e o aumento do estresse (Wang, Pan, Wan, 

2020). 

Segundo Reardon (2015), a quantidade de pessoas que têm sua saúde mental afetada durante 

epidemias tende a ser maior que a quantidade de pessoas afetadas pela infecção, e essas 

implicações psicológicas também podem duram por mais tempo. Segundo Shigemura, Ursano, 

Morganstein e Kurosawa, (2020), em indivíduos saudáveis, sentimentos como o de medo e de 

estresse podem aumentar durante uma epidemia, e os sintomas em pessoas com transtornos 

psiquiátricos preexistentes são intensificados nesses cenários. O medo faz parte do mecanismo de 

defesa e é necessário para a sobrevivência em situações nas quais é necessária uma resposta rápida, 

porém em níveis elevados ele pode ser prejudicial à saúde.  

Além dos fatores comportamentais e mudanças de hábito causados pela pandemia do 

coronavírus, destaca-se a situação econômica de famílias que tiveram sua fonte de renda 

interrompida ou reduzida, pois houve uma alta taxa de desemprego durante esse período (Werneck, 

Carvalho, 2020), conforme ilustrado na figura 3. 

 

Figura 3. Taxa de desocupação.  

 

Fonte: Adaptado com valores de “PNAD Contínua” dos meses janeiro/19 a novembro/20 de IBGE, 2020. 
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Dado esse cenário, o governo adotou medidas com o objetivo de reduzir o impacto da 

pandemia na economia e na sociedade. Foi instituído o benefício do auxílio emergencial, que 

previu durante a pandemia o repasse de 600 reais mensais a trabalhadores informais e de baixa 

renda. Segundo o Ministério da Cidadania (2020), essa medida do auxílio emergencial representa 

um impacto médio de 2,5% do PIB na economia brasileira, e é uma política que beneficia todos 

os setores, uma vez que as famílias que receberem esse valor irão gastar com diversas formas de 

consumo, e movimentar a economia em diferentes aspectos. 

Tendo em vista que o medo, sensação de prisão, ansiedade, entre outros são sentimentos que 

foram intensificados no período de pandemia e podem contribuir para a intensificação de vieses e 

comportamentos norteados pelo sistema “rápido” de “alerta”, expostos no capítulo que conceitua 

as finanças comportamentais, é avaliado no desenvolvimento desse trabalho como o agente 

econômico brasileiro se comporta em relação às suas finanças durante esse período. 
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3.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. MÉTODO DE PESQUISA 

 

Para analisar as mudanças no comportamento financeiro dos brasileiros num cenário de 

pandemia com base na teoria de finanças comportamentais, a pesquisa demanda uma abordagem 

qualitativa-quantitativa. Essa definição é devido à necessidade de integrar diferentes fontes de 

informação para a análise, envolvendo a subjetividade dos aspectos qualitativos, e a objetividade 

da análise estatística das informações referentes ao público pesquisado, em busca de identificar 

comportamentos padrão de uma grande amostra de brasileiros.  

Inicialmente, é feita uma exposição das informações qualitativas encontradas em 

documentos sobre o comportamento financeiro de brasileiros durante a pandemia. 

Para os dados quantitativos, a técnica estatística utilizada é a análise de correlação para 

identificar se há correlação entre diferentes indicadores financeiros durante o período de janeiro 

de 2019 a janeiro de 2021.  

A população estudada é todos os brasileiros economicamente ativos, e a amostra é 

probabilística, escolhida de forma aleatória, uma vez que a população pesquisada engloba todos 

os brasileiros. 

 

3.2. TIPOS DE DADOS 

 

 Por se tratar de uma pesquisa documental, os dados são originados de documentos oficiais 

coletados através de plataformas físicas e digitais. Os dados têm origem secundária, pois foram 

extraídos de relatórios, arquivos, bancos de dados, índices e notícias, e a amostra é probabilística, 

pois envolve todos os brasileiros com vida economicamente ativa pesquisados de maneira 

aleatória.  

As principais fontes de informação utilizadas para a execução deste trabalho são 

documentos disponibilizados publicamente por instituições financeiras como a Anbima, Banco 

Central do Brasil (BCB), bolsa de valores Brasil Bolsa Balcão (B3), Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) além de 

notícias de jornais eletrônicos e eventos acadêmicos.  
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3.3. PROPÓSITO 

 

 Quanto ao propósito, essa pesquisa pode ser classificada como uma pesquisa descritiva, 

pois expõe características inerentes ao comportamento humano no âmbito das finanças, 

descrevendo o impacto das heurísticas e vieses na tomada de decisão. 

Essa pesquisa também pode ser classificada como uma pesquisa explicativa, pois possui o 

objetivo de explicar um fenômeno, que é a mudança de comportamento financeiro dos brasileiros 

num cenário de pandemia, e justificar as evidências encontradas com base nos conceitos de 

finanças comportamentais. 

 

3.4. MEIO  

 

 Quanto ao meio, esse trabalho pode ser classificado de três formas diferentes. Inicialmente 

pode ser categorizado como uma pesquisa bibliográfica, pois há uma contextualização dos temas 

a serem tratados no trabalho, a partir de material publicado em livros, revistas e jornais.  

Após a conceitualização dos temas, é realizada uma análise documental a partir de dados 

obtidos por meio de órgãos públicos e privados, notícias, eventos acadêmicos documentados e 

blogs.  

A terceira classificação é a ex post facto, pois o trabalho relata um fato já ocorrido, que é 

o cenário de pandemia e as mudanças no comportamento financeiro dos brasileiros, e as mudanças 

ocorridas não são controláveis. 

 

3.5. TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

 Para realizar a análise documental, a coleta dos dados qualitativos foi feita a partir de 

documentos e publicações oficiais de entidades brasileiras, sobre acontecimentos passados. Dentre 

os documentos analisados estão dados públicos, relatórios, páginas da internet, estudos de 

entidades financeiras do brasil e eventos acadêmicos disponíveis online. Os dados quantitativos 

têm como origem de coleta os sites oficiais de instituições financeiras.  
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Os documentos coletados são de instituições financeiras como a Anbima, Banco Central 

do Brasil (BCB), bolsa de valores Brasil Bolsa Balcão (B3), Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) notícias de jornais 

eletrônicos, eventos acadêmicos e blogs. 

 

3.6. TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

 Como técnica de análise de dados, é feita uma análise comparativa de dados do movimento 

de mercado ao longo do tempo, a partir da exposição de informações qualitativas coletadas de 

documentos disponíveis. 

Além da análise qualitativa, com o objetivo de identificar fatores que sejam explicados por 

outros, são mensurados dados quantitativos por meio de uma análise de correlação, em busca de 

explicar sua relação.   

A primeira análise objetiva identificar a correlação entre o valor de auxílio emergencial 

liberado pelo governo, com dados obtidos no Portal da Transparência (2021), e o aumento do saldo 

da poupança, obtidos no site do Banco Central do Brasil (2021).  

Para isso, primeiro é calculado o valor acumulado de auxílio emergencial ao decorrer dos 

meses, então, esse valor é correlacionado com o saldo de depósitos de poupança dos meses de abril 

a dezembro de 2020. 

 A segunda análise de correlação utiliza como base os valores de saldo diário de depósitos 

de poupança, obtidos no site do Banco Central do Brasil (2021), e os valores diários de fechamento 

do índice Ibovespa, obtidos no site da Brasil Bolsa Balcão (2021a). Ambas as informações são 

referentes ao período de janeiro de 2019 a janeiro de 2021.  

Para a análise, primeiro é calculada a variação percentual do valor de cada dia em 

comparação ao dia anterior de ambas as variáveis. Após obter a variação diária de saldo de 

depósitos de poupança e do índice Ibovespa, é calculada a correlação desses dois grupos de valores 

através de software Excel, separando os grupos mês a mês para obter um valor de correlação por 

mês. 

 A terceira análise de correlação utiliza como base os valores de saldo mensal de depósitos 

de poupança, obtidos no site do Banco Central do Brasil (2021), os valores mensais de fechamento 

do índice Ibovespa, obtidos no site da Brasil Bolsa Balcão (2021a), e os valores de patrimônio 
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líquido dos fundos de investimento divididos pelas classes de renda fixa, ações, multimercado e o 

total dos fundos, obtidos no site da Anbima (2019 e 2021a). Todas as informações são referentes 

ao período de janeiro de 2019 a janeiro de 2021.  

Para a análise, é calculada a variação percentual do valor de cada mês em comparação ao 

mês anterior de ambas as variáveis. Após obter a variação mensal dos seis indicadores analisados, 

é calculada a correlação de todas as variáveis combinadas com todas através de software Excel, 

dando origem a uma tabela de correlação.  

 Após serem feitas as análises de correlação por meio de software Excel, são identificadas 

as variáveis com maior correlação positiva e negativa, e explicadas com base na revisão teórica de 

finanças comportamentais. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

No ano de 2019, o Brasil vivia um cenário de queda na inflação e queda de juros. Segundo 

dados do Banco Central do Brasil (2020), a Selic, que iniciou o ano em 6,5% ano, estava 4,5% no 

final de dezembro, menor índice até então desde o regime de metas de inflação no país. Em 2020, 

a Selic chegou a 2% ao ano, e esse movimento de juros estruturalmente baixos foi algo que ainda 

não havia sido visto no Brasil nos últimos 30 anos.  

Enquanto isso, o mercado de ações se tornava uma opção mais atrativa para o investidor que 

busca maiores retornos, uma vez que a taxa de juros baixa faz com que haja um rendimento menor 

em investimentos de renda fixa, como por exemplo a poupança e o tesouro Selic. Essa procura dos 

investidores por investimentos com maior retorno os levou para o mercado de renda variável, e 

contribuiu para a evolução no índice Ibovespa, que alcançou os 100 mil pontos pela primeira vez 

em 2019, e atingiu 112 mil pontos em dezembro (Globo, 2019). Esse cenário contribuiu para um 

momento de otimismo muito forte e muito rentável, com uma tendência de maior compra, que 

perdurou até os primeiros meses de 2020.  

Em março de 2020, após ser declarado pela OMS que o novo coronavírus poderia ser definido 

como uma pandemia, o mundo todo presenciou grandes mudanças em diversos aspectos da 

sociedade em decorrência da rápida propagação do vírus. Além de forçar mudanças de hábitos, 

afetar aspectos comportamentais e de saúde (Wang, Pan, Wan, 2020), a pandemia trouxe diversos 

impactos econômicos no Brasil.  

Um dos impactos econômicos foi o desemprego, que teve um aumento expressivo segundo o 

IBGE (2020). Para reduzir o impacto econômico e social, o Ministério da Cidadania (2020) 

instituiu o auxílio emergencial para trabalhadores informais e de baixa renda, e o valor representa 

um impacto médio de 2,5% no PIB do país. A figura 4 ilustra o valor total disponibilizado pelo 

governo para o auxílio emergencial de abril a dezembro de 2020. 
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Figura 4. Valor disponibilizado no auxílio emergencial. 

 

Fonte: Adaptado com valores de “Detalhamento dos Benefícios ao Cidadão” do Portal da Transparência, 2021. 

 

Outro impacto econômico que ocorreu nesse período foi a queda dos mercados, que levou o 

índice Ibovespa a uma baixa histórica de 63 mil pontos em março de 2020, seguida de uma 

recuperação ao decorrer do ano. 

 

Figura 5. Evolução do valor do Ibovespa.

 

Fonte: Adaptado com valores de “Índice Ibovespa” dos meses janeiro/19 a janeiro/21 de Brasil Bolsa Balcão, 2021a. 
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Inicialmente, em meados de fevereiro de 2020, foi possível identificar nos investidores do 

mundo todo a presença do viés da omissão, pois já era de conhecimento a existência de um vírus 

com alta taxa de transmissão, e o mercado se manteve tranquilo por um tempo e demorou para 

responder negativamente a isso. Também, foi possível observar o efeito de grupo ou efeito 

manada nos investidores nesse período, quando muitas decisões foram tomadas com base nas 

decisões de outras pessoas ou de grupos. 

Por ser uma crise sem precedentes, muitas foram as suposições econômicas pessimistas devido 

a fatores como características inéditas e incertezas quanto a sua duração, e ao final de 2020 foi 

possível constatar que ela não afetou o comércio mundial como se esperava (Ipea, 2020). 

Apesar de o cenário não ter sido tão negativo em alguns setores como fora previsto no início 

da crise, foi possível constatar grande impacto em diversos setores, principalmente devido à 

necessidade de isolamento social, que impactou o consumo em diversas áreas. A indústria e o 

comércio apresentaram uma grande queda em abril de 2020, e o setor de serviços teve sua baixa 

em maio de 2020. Posteriormente houve uma recuperação dessas áreas, porém de maneira 

desigual: segundo Juan Jenser, economista e sócio da 4E consultoria, durante a pandemia houve 

um aumento de consumo do varejo, que ficou em níveis mais elevados do que antes da crise, e 

estima-se que quando as pessoas estiverem seguras a consumir serviços novamente, o consumo de 

varejo cairá e o setor de serviços aumentará (Globo, 2020a). A queda do setor de serviços se dá 

tanto ao receio que as pessoas têm de se expor devido ao vírus, quanto às restrições de 

funcionamento às quais foram submetidos para conter a transmissão da covid 19. 

Além desse crescimento no consumo de produtos de varejo, outro impacto da severa queda 

do setor de serviços foi o crescimento da poupança, que teve um recorde histórico de 145 bilhões 

de reais de depósitos superando saques, acumulado de janeiro a novembro de 2020 (Globo, 2020b). 
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Figura 6. Saldo mensal de depósitos de poupança. 

 

Fonte: Adaptado com valores de “Saldo mensal de depósitos de poupança - SBPE e rural” dos meses janeiro/19 a 

janeiro/21 de Banco Central do Brasil, 2021. 

 

Conforme exposto na figura 6, é possível identificar uma evolução positiva no saldo mensal 

de depósitos de poupança, apesar de seu baixo rendimento no período. Esse aumento no saldo 

mensal de depósitos de poupança pode ter ocorrido devido a um cenário onde mais pessoas 

possuem mais reservas financeiras para poupar, e nessa situação, as reservas financeiras podem ter 

surgido tanto devido à redução em gastos com serviços dado o isolamento social, quanto devido 

ao auxílio emergencial instituído pelo governo, que tinha o objetivo de movimentar a economia 

durante a crise. Outra hipótese é que esse aumento representa investidores que migraram de outros 

investimentos de maior risco para a poupança.  

Para avaliar se o valor liberado pelo auxílio emergencial instituído pelo governo teve alguma 

relação com o aumento no valor do saldo da poupança, foi analisada a correlação do valor 

acumulado do auxílio emergencial (Portal da Transparência, 2021) com o valor mensal de 

depósitos de poupança (Banco Central do Brasil, 2021) referente aos meses abril a dezembro de 

2021, e a correlação obtida foi de 0,98. O resultado da análise foi uma correlação positiva muito 

próxima a 1, portanto, é possível concluir que existe uma grande relação entre esses valores, e 

pode-se afirmar que grande parte do auxílio emergencial, que tinha o objetivo de movimentar a 
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economia, foi destinada à poupança, e esse foi um motivo para o aumento do saldo durante esse 

período. 

Nesse movimento de investimento do valor na poupança, é perceptível um aspecto de medo 

que se tem de assumir riscos num cenário de incerteza, portanto, a presença de um viés de aversão 

à perda, uma vez que o mês que precedeu um aumento nesse hábito de poupar foi o mês com os 

menores índices do Ibovespa, e esse pico de aumento na poupança se deu a medida em que 

aumentou o cenário de incerteza causada pela crise. O viés de aversão à perda sobrepõe a aversão 

ao risco, e nesse caso, ocorreu após a queda nos investimentos de renda variável, que causou 

incerteza ao investidor.  

Apesar de ter havido um aumento do saldo mensal de depósitos de poupança, que seria um 

investimento de baixo risco, não foi possível identificar uma forte correlação entre isso e a queda 

do índice Ibovespa, que seria a representação dos investimentos de alto risco. Na análise de 

correlação entre a variação diária do saldo mensal de depósitos de poupança e a variação diária do 

índice Ibovespa de janeiro de 2019 a janeiro de 2021, e a correlação obtida entre os dois valores 

nesse período foi muito fraca (0,034). Para identificar se houve algum aumento ou redução na 

correlação entre esses dois itens ao passar do tempo, esse índice foi calculado mês a mês de janeiro 

de 2019 a janeiro de 21, conforme ilustrado na figura 7. O mês que apresentou correlação positiva 

mais alta foi o mês de julho de 2019, com um índice de 0,661, e o mês com correlação negativa 

mais alta foi o mês de outubro de 2019, com um índice de -0,555.  
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Figura 7. Correlação entre a variação no saldo diário de depósitos de poupança e a variação 

diária no índice Ibovespa. 

 
Fonte: Adaptado com valores de “Saldo mensal de depósitos de poupança - SBPE e rural” dos meses janeiro/19 a 

janeiro/21 de Banco Central do Brasil, 2021 e “Índice Ibovespa” dos meses janeiro/19 a janeiro/21 de Brasil Bolsa 

Balcão, 2021a. 

 

Era esperada uma maior correlação entre esses dois valores para explicar um movimento de 

aversão à perda dos investidores, porém, o resultado foi baixo e foi possível constatar que durante 

a pandemia não houve correlações significativas entre esses dois indicadores.  

Além dessa análise, a tabela 1 apresenta uma matriz de correlação para identificar quais 

investimentos tiveram um comportamento semelhante durante o período de janeiro de 2019 até 

janeiro de 2021, sendo analisados o saldo mensal da poupança, o índice Ibovespa, o patrimônio 

líquido dos fundos de renda fixa, dos fundos de ações, dos fundos multimercados e a somatória do 

patrimônio líquido total de todas as classes de fundos. 
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Tabela 1. Tabela de correlação. 

  
Fonte: Adaptado com valores de “Saldo mensal de depósitos de poupança - SBPE e rural” dos meses janeiro/19 a 

janeiro/21 de Banco Central do Brasil, 2021, “Índice Ibovespa” dos meses janeiro/19 a janeiro/21 de Brasil Bolsa 

Balcão, 2021a e “Boletim de Fundos de Investimento” de Anbima, 2019 e 2021a. 

 

Nessa análise, foi possível identificar uma forte correlação positiva de 0,93 entre a variação 

do índice Ibovespa e a variação dos saldos dos fundos de ações, que é uma classe de fundos com 

alto risco. Isso significa que à medida que houve a queda no índice IBOV no período da pandemia, 

houve também uma redução do valor do patrimônio líquido dos fundos de ações, que se dá pela 

redução do preço das ações e pelo movimento de entrada e saída de recursos.  

O saldo dos fundos multimercado, que mesclam ativos de alto e de baixo risco, também 

apresentaram uma correlação positiva considerável de 0,60 com o índice IBOV, porém seu 

movimento é menos semelhante ao do índice quando comparado ao fundo de ações. Esse 

movimento pode ser observado na figura 8, que ilustra o percentual de variação mês a mês do 

índice Ibovespa, dos fundos de ações e fundos multimercado.  

 

Variação 

Poupança

Variação 

índice Ibov

Variação 

Fundos 

Renda fixa

Variação 

Fundos 

Ações

Variação 

Fundos 

Multimerc.

Variação 

Fundos 

TOTAL

Variação 

Poupança 1

Variação índice 

Ibov 0,343986 1

Variação Fundos 

Renda fixa -0,095894 0,191342 1

Variação Fundos 

Ações 0,306951 0,930509 0,217391 1

Variação Fundos 

Multimercados 0,155588 0,606208 0,519230 0,754941 1

Variação Fundos 

TOTAL 0,162545 0,732759 0,653534 0,835266 0,870971 1
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Figura 8. Variação mensal de ativos. 

 

Fonte: Adaptado com valores de “Saldo mensal de depósitos de poupança - SBPE e rural” dos meses janeiro/19 a 

janeiro/21 de Banco Central do Brasil, 2021 e “Índice Ibovespa” dos meses janeiro/19 a janeiro/21 de Brasil Bolsa 

Balcão, 2021a. 

 

Os fundos de renda fixa, por sua vez, apresentam um movimento de variação diferente dos 

demais. Ao contrário do que era esperado, não houve correlação negativa significativa dos fundos 

de renda fixa com os fundos de ações. 

A poupança não apresentou forte correlação com nenhum dos produtos avaliados, reforçando, 

portanto, a hipótese de que o aumento de seu saldo pode ter sido resultado de outros fatores, como 

por exemplo um novo hábito de poupar de pessoas que ainda não o possuíam, ou pessoas que 

passaram a conseguir ter reservas devido à redução de gastos com serviços, ou pessoas que 

receberam seu auxílio emergencial e utilizaram para poupar. Dessa forma, não é possível afirmar 

que seu resultado foi apenas devido a retirada massiva de recursos de fundos com alto risco para 

aumentar o investimento na poupança. 

De acordo com o Raio X do Investidor da Anbima (2020), o perfil do brasileiro que investe 

apenas na poupança se divide igualmente entre homens e mulheres e eles possuem em média 43 

anos, sendo que 48% têm escolaridade até o ensino médio e 29% têm ensino superior. A renda 

média mensal dos investidores na poupança é de R$4.400, e 65% são da classe C. 
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Segundo Andrea Jurce (2020), foi possível identificar durante a pandemia uma polarização 

dos perfis de risco dos investidores, uma vez que houve captação recorde na poupança, que 

indicaria os investidores com perfil mais avesso ao risco, e houve recorde na captação de fundos, 

que indicaria os investidores com perfil mais propenso ao risco.  

Na Coletiva de Fundos de Investimento da Anbima (2021b), foram apresentados números 

gerais da indústria que demonstram valores negativos de captação líquida para os fundos de renda 

fixa, enquanto os fundos de ações e multimercados apresentaram os valores mais altos de captação 

líquida, conforme ilustrado na figura 9.  

 

Figura 9. Captação líquida no ano (R$ BI) – Por Classe.

 

Fonte: “Coletiva de Fundos de Investimento” de Anbima, 2021b. 

 

Apesar de toda a crise e da queda da bolsa, no ano de 2020, houve um aumento de 84% no 

número de contas na bolsa em comparação ao ano de 2019 (Brasil Bolsa Balcão, 2020b). Em 2019, 

o ano havia encerrado com 1.681.033 contas na bolsa, e em 2020, foram 3.229.318. Isso pode ser 

explicado pelo viés da omissão, pois os investidores “ignoraram” o fato de que os ativos estavam 

em queda, e pela heurística da ancoragem, pois os estavam ancorados nos valores antigos das 

ações, e tinham a confiança de que os valores voltariam a subir até os papéis retomarem seu antigo 

valor, então esse momento foi visto por muitos como um momento de oportunidade, e não como 

um momento de grande risco de perda total.  
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A figura 10 demonstra os valores de captação líquida das diferentes classes de fundos de 

investimento a cada mês, avaliando os meses de 2019 a 2020 (Anbima, 2019 e 2020ª). É possível 

identificar que o fundo que teve a maior oscilação de captação líquida foi o fundo de renda fixa, 

mas apresentou maior saída de recursos do que entrada, fato que resultou numa captação líquida 

negativa, tanto em 2019 quanto em 2020. 

 

Figura 10. Captação líquida de fundos – Por Mês e Por Classe.  

 

Fonte: “Coletiva de Fundos de Investimento” de Anbima, 2019 e 2021b. 

 

Segundo a Schroders (2020), havia uma visão otimista quanto ao retorno dos investimentos 

por parte das pessoas físicas. Um viés comportamental que também pode ter impactado nesse 

momento é o viés da escolha intertemporal, que faz com que o investidor faça uma escolha 

ignorando a existência de um longo prazo. 

Outra hipótese é que o isolamento social tenha permitido que mais pessoas ficassem em casa 

e tivessem mais tempo para investir e pesquisar sobre investimentos, aumentando assim o número 

de novos investidores na bolsa. Segundo a XP (2020), houve em 2020 uma diminuição do saldo 

por pessoa, quando comparado com 2017, e isso pode ser um sinal de novos pequenos investidores 

no mercado.  

Além de ter ocorrido um grande aumento no número de novos investidores na bolsa em plena 

pandemia, o investidor também aumentou a diversificação de sua carteira, e segundo dados da 



36 

 

 

 

Exame (2020), os novos entrantes que chegaram à bolsa nesse momento conturbado mostraram 

ter vindo com mais informações para lidar com as oscilações nos valores das ações. Segundo uma 

pesquisa feita pela revista, a Selic baixa não é a única motivação para a entrada na bolsa, mas 

também, a vontade de aprender mais sobre o tema (Exame, 2020). Quanto aos recursos do novo 

investidor, a pesquisa indica que 57% deles informou ter investido recursos novos e 43% 

resgataram valores de outro investimento. Desses 43%, quase metade informou ter retirado 

dinheiro da poupança para investir em renda variável. 

Segundo a B3 (2020c), o movimento de aumento de investidores na bolsa não se resume à 

taxa de juros baixa. Em um estudo de perfil onde foram entrevistados 1,3 mil novos investidores 

que entraram na bolsa entre 2019 e 2020, 38% informaram que o que os motiva a investir é 

aprender para futuramente aplicar em novas modalidades de investimento, 33% estavam em busca 

de investimentos com maior rentabilidade, e apenas 11% “culpou” a baixa remuneração da 

poupança e a queda da taxa de juros para sua entrada na bolsa. 

Outro fato identificado pela B3 (2020c) foi que em 2019 as pessoas já relatavam que 

pretendiam investir de forma mais diversificada, e essa tendencia foi confirmada em 2020, quando 

78% dos pesquisados se enquadraram num perfil realizador e ousado, enquanto 18% se 

posicionaram num perfil avesso ao risco. Também, foi encontrada uma correlação entre o nível de 

conhecimento de mercado dessas pessoas com o seu apetite ao risco e a mais conhecimento, pois 

os perfis mais conservadores demonstraram menos conhecimento do mercado. 

Um estudo da Schroders (2020) apontou uma alteração no perfil de risco das pessoas físicas 

durante a crise: uma grande maioria dos investidores pesquisados informou ter feito uma forte 

alteração em suas carteiras durante a pandemia, sendo que a maioria dos mais jovens alteraram o 

nível de risco de suas carteiras, e a maioria dos mais velhos ficaram mais suscetíveis ao viés da 

inércia e mantiveram suas carteiras semelhantes ao que eram. Quanto ao impacto econômico 

negativo causado pelo covid 19, 66% dos pesquisados informaram que acreditavam que a crise 

duraria menos de dois anos, sendo que desses, metade acreditava que a crise duraria menos de um 

ano, percepção que pode ter sido motivada pelo viés da omissão. 

Segundo Guilherme Assis (2020), um movimento interessante observado durante a pandemia 

foi um movimento de venda muito rápido após a queda dos índices. Na figura 11, é ilustrado o 

ciclo de mercado e o ciclo psicológico do investidor segundo um estudo da UBS. O ciclo 

psicológico tem uma curva semelhante ao ciclo de mercado, mas se inicia com uma relutância, 
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seguido de um otimismo, passando por uma negação, e então medo, desespero e pânico. Após a 

retomada, há sensação de indiferença e relutância.  

 

Figura 11. Ciclo de mercado e ciclo psicológico do investidor.  

 

Fonte: “Confiança em alta” de UBS, 2020. 

 

No Brasil, esse ciclo ocorreu em 2020 de maneira muito rápida, e segundo Guilherme Assis 

(2020) foi a mais rápida da história. A crise do novo coronavírus foi marcada por otimismo no 

início do ano, quando houve a negação e sensação de que a mortalidade covid não era tão alta e 

por isso não impactaria o mercado. Depois, houve o pânico e foi possível observar o “circuit 

breaker” e a alta volatilidade, mas o “capitulation”, ou seja, o movimento de rendição dos 

investidores e desistência do mercado, ou então o movimento de “largar a toalha”, não foi visto na 

pessoa física no Brasil. Depois, foi vista uma recuperação do mercado, marcada por uma visão 

otimista dos investidores.  

Os investidores que se mantiveram na bolsa mesmo com um cenário desfavorável podem ter 

tomado essa decisão devido ao viés da inércia ou da procrastinação, que fizeram com que não 

mudassem a atitude naquele momento. Também pode ter ocorrido o viés da ancoragem, que fez 

com que eles acreditassem que o valor voltaria a ser próximo ao valor anterior à crise, e isso pode 

aumentar o risco de uma perda total do patrimônio.  

 Outro momento em que o viés da omissão foi perceptível durante esse período foi junto ao 

viés da omissão em dias de queda grande: segundo Guilherme Assis (2020), os investidores da 
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Gorila Investimentos checaram sua carteira menos vezes quando a bolsa estava em queda, e 

checaram mais vezes quando estava em alta. Para ele, o medo do risco de perda permanente, que 

é normalmente o que muda o comportamento do investidor, não foi visto aqui no Brasil ainda.   

Assis (2020) acredita que a presença dos vieses durante um cenário de crise e pandemia é 

maior do que em situações de calmaria. Em momentos de muita volatilidade, a natureza humana 

começa a tender a seguir os instintos e sentimentos. Em épocas mais calmas ela tende a ser mais 

racional e mais linear, enquanto em épocas turbulentas isso oscila mais.  

Giovannetti (2020) exemplificou um caso em que a alguns vieses comportamentais afetaram 

as ações de uma grande empresa devido à pandemia. Após saírem diversas notícias na mídia sobre 

o novo coronavírus, as buscas por “vírus da cerveja corona” demonstraram que houve uma 

associação da marca com a crise, e isso não foi positivo para a imagem da empresa. As ações da 

Constellation Brands, fabricante da cerveja, caíram 8% em fevereiro após a disseminação das 

notícias sobre o vírus. Nesse caso, as notícias do vírus com o nome semelhante ao da cerveja serviu 

como um “Nudge” de associação negativa à marca, e a heurística da representatividade também 

pode ser observada nessa situação, uma vez que a grande disponibilidade desse nome fez com que 

houvesse impacto em suas ações.  

Para Martin Iglesias (2020), houve uma forte demonstração durante a pandemia de um dilema 

do investidor entre a aversão da perda e a aversão ao arrependimento. O “fear of missing out”, ou 

medo de perder algo, foi um fator que impediu que o investidor saísse da bolsa. Outro viés 

mencionado por ele foi o viés do retrospecto, que começou a aparecer da metade até o final de 

2020, quando passaram a dizer que a crise causada pelo novo coronavírus era algo previsível, 

quando na verdade não era.  

Mesmo com a complexidade e incerteza do cenário atual, 76% dos novos investidores da bolsa 

que entraram entre 2019 e 2020 informaram que certamente investiriam novamente, segundo a 

Brasil Bolsa Balcão (2020c). Isso demonstra um comportamento de confiança desses investidores 

que pode também representar um viés da omissão aos fatos. Porém, suas carteiras cada vez mais 

diversificadas parecem estar mais preparadas para “surpresas”.  

A diversificação de carteira é a estratégia mais importante para um investidor para que não 

tenha grandes perdas. Ou seja, é necessário que haja uma descorrelação entre os ativos da carteira 

do investidor, e essa foi uma lição aprendida com a crise. Outro aprendizado proporcionado por 

um momento como esse é sobre o perfil: o investidor entendeu a importância do perfil do 



39 

 

 

 

investidor, e entendeu que isso difere do perfil de sua carteira. Isso ocorreu pois quem tinha 

carteiras com riscos maiores do que estava disposto a correr acabou pendendo dinheiro e ficando 

em uma situação desconfortável quando houve a queda da bolsa. No período pós crise, um novo 

aprendizado será entender a dinâmica desse risco para se preparar no futuro. 

 

  



40 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o período de crise causada pela pandemia do novo coronavírus, foi possível 

identificar diversas mudanças econômicas decorrentes da rápida transmissão do vírus, e muitas 

mudanças no padrão de consumo e de investimentos dos brasileiros. Ocorreu uma mudança 

estrutural no mercado de investimentos, que influenciou para uma mudança no comportamento 

dos investidores em diversos aspectos.  

Foi avaliado que o cenário de crise impactou o comportamento financeiro dos brasileiros de 

diversas formas e os vieses comportamentais estavam presentes nas escolhas dos investidores. As 

heurísticas e vieses podem se intensificar em cenários de crise, ou podem se manter com a mesma 

intensidade, mas ficam mais evidentes nesses cenários. Por isso, é importante ter conhecimento 

deles antes de cenários como esse e estar preparado.  

No início da crise foi identificado o viés da omissão quando o mercado se manteve tranquilo 

mesmo sabendo da existência do vírus, pois acreditava que seria algo passageiro, e o efeito de 

grupo dos investidores, que basearam suas decisões nas de outras pessoas. Após queda do mercado, 

ficou evidente o viés de aversão à perda para investidores que migraram para a poupança, e o viés 

da omissão para os investidores que “ignoraram” o fato de que os ativos estavam em queda e se 

mantiveram no alto risco. O viés da omissão também ocorreu em investidores que pararam de 

checar seus ativos em dias de grande queda. 

Para esses investidores que se mantiveram no alto risco, também ficou evidente a heurística 

da ancoragem, pois se “ancoraram” num preço antigo, e aguardaram sua subida. Alguns 

investidores se mantiveram com os mesmos investimentos apenas devido ao viés da inércia e ao 

viés da procrastinação, ou tomaram decisões pensando apenas no curto prazo devido ao viés da 

escolha intertemporal.  

 A heurística da representatividade foi exemplificada na situação em que houve queda das 

ações da fabricante da cerveja Corona, após seu nome ficar disponível na mídia junto com um 

significado negativo, e o viés do retrospecto apareceu quando muitos investidores passaram a 

acreditar que o ocorrido era algo previsível, quando na verdade não era. 

Houve uma grande polarização nos perfis de risco dos investidores, alguns muito 

conservadores e outros muito arrojados, fazendo com que houvesse recordes de investimento na 

poupança ao mesmo tempo que houve maior captação de recursos para fundos com alto risco.  
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É possível destacar que houve um aumento no número de novos investidores no mercado de 

renda variável, e uma mudança no perfil de risco do investidor, além de uma tendência a uma 

maior diversificação da carteira, mesclando investimentos de diferentes origens.  

Houve um grande crescimento na poupança correlacionado com o valor acumulado do auxílio 

emergencial, e não houve correlação desse tipo de investimento com os fundos multimercado e de 

renda variável, portanto, não foi possível identificar investidores migrando de um tipo de 

investimento de alto risco para outro de baixo risco. 

Alguns aprendizados desse período para o investidor foi a importância da diversificação de 

sua carteira para reduzir o risco de perda total de seus ativos, e a importância de seguir o seu perfil 

de risco no momento de montar sua carteira, para que não haja a situação de ocorrerem perdas 

inesperadas e maiores do que o investidor poderia aceitar. Para os investidores que optarem por 

não absorver o aprendizado, o resultado da pandemia pode ser um trauma do mercado, 

principalmente os investidores mais novos e iniciantes que já começaram perdendo. 

Ainda há pouco conhecimento sobre os reais impactos devido a esse fato se tratar de um evento 

muito recente, e será possível ter uma percepção efetiva do impacto do coronavírus nos mercados 

quando houver uma distância relevante do evento.  
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