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Divulgação interesses

• As opiniões expressas vinculam unicamente o

autor

• Formação do autor: contabilidade, economia,

finanças e psicologia

• Crença do autor na ciência



Objectivos

• Compreender as bases conceptuais genéricas

• Compreender os instrumentos e mercados

financeiros

• Conhecer os modelos prescritivos nos mercados

financeiros

• Avaliar os erros e desvios e as consequências na

eclosão das crises financeiras
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Bases conceptuais:

o que nos distingue como espécie?
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O que nos distingue como espécie?

• Animais com sistema nervoso

• Explosão do câmbrico (±570 milhões de anos)

• Memória

• Antecipação baseada na aprendizagem

• Capacidade de resposta para o futuro antecipado



O que nos distingue como espécie?

• Evolução dos 
primatas

• Apareceram no início

do Cenozóico (~65 
milhões de anos)

• Podem ter a sua
origem em
mamíferos tipo
toupeira



O que nos distingue como espécie?
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O que nos distingue como espécie?

• Consciência

• Reflexiva:

• quando um subsistema central monitoriza e coordena todo o
sistema – répteis

• Intuitiva:

• capacidade de aquisição de conhecimento sem inferência ou
razão – mamíferos

• Si:

• capacidade de se reconhecer a si mesmo e os efeitos das
suas acções no exterior - chimpanzés



O que nos distingue como espécie?
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7 mio
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O que nos distingue como espécie?

• Evolução humana

• Humanoides:

• Símios bípedes

• 6 a 7 milhões anos – Sahelanthropus

tchadensis (Chade)

• Crânio – 350 cm3



O que nos distingue como espécie?

• Evolução humana

• Australopithecus: 4 milhões anos

• Aperfeiçoamento do bipedismo

• Libertação das mãos: preensão

• Diversidade de produção sons: base da linguagem

• Consciência episódica: significado imediato dos acontecimentos
sem que sejam memorizados ou consideradas as consequências

•



O que nos distingue como espécie?

• Evolução humana

• Homo habilis: 2 milhões anos

• Cérebro maior: 600 cm3

• Consumo de carne

• Construção ferramentas: planeamento e imaginação

• Proto linguagem: Capacidade de representação e selecção

voluntária de experiências e transmissão

• CONSCIÊNCIA SOCIAL DO FUTURO

•



O que nos distingue como espécie?

• Evolução humana

• Homo erectus: 1,7 a 0,3 milhões anos

• Cérebro maior: 750 a 1250 cm3

• Migração do continente africano

• Domínio do fogo

• Ferramentas mais complexas

• Linguagem: rudimentar – invenção lexical – área de Broca



O que nos distingue como espécie?

• Evolução humana

• Homo erectus: 1,7 a 0,3 milhões anos

• Monogamia: compromisso e regulação da

impulsividade sexual - determinante no alargamento

da consciência de Futuro

Homo Erectus cruzou a linha de separação com as 

outras espécies



O que nos distingue como espécie?

• Evolução humana

• Homo sapiens e nenderthal: 200 a 30 mil anos

• Cérebro maior: 1600 cm3

• Desenvolvimento do pre cortex frontal

– Organização temporal

– Autoconsciencia

– Expansão consciência do futuro



O que nos distingue como espécie?

• Evolução humana

• Homo sapiens e nenderthal: 200 a 30 mil

anos

• 150 mil anos: desenvolvimento da linguagem e

melhor representação dos fenómenos

complexos ou dos símbolos em função do

contexto – consciência mimética



O que nos distingue como espécie?

• Evolução humana

• Homo sapiens e nenderthal: 200 a 30 mil

anos

• 100 mil anos: Alargamento do futuro - evidência

da consciência da morte



O que nos distingue como espécie?

Consciência da certeza da MORTE 

no longo prazo



O que nos distingue como espécie?

• Evolução humana

• Homo sapiens e nenderthal: 200 a 30 mil anos

• Consciência mítica: capacidade de organizar os

conteúdos mentais e passa-las com base em

histórias e mitos para gerações futuras

– Culto dos mortos

– Pensamento religioso – gestão do terror da morte



O que nos distingue como espécie?
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• Evolução humana

• Homo sapiens e nenderthal: 200 a 30 mil anos

• Consciência teórica: organização do conhecimento
armazenado – 30 mil anos

– Facilita a transcrição de cenas particulares

– Escrita abstracta

– Transmissão de informação independente do
contexto - abstracção



O que nos distingue como espécie?
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• Evolução humana

• Homo sapiens sapiens:

• Sobreposição das consciência: episódica;

mimética; mítica e teórica

• Relação com o FUTURO
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Homo Sapiens Sapiens uma 

máquina de previsão



O que nos distingue como espécie?

• Conceitos básicos

• Incerteza: Estado de desconhecimento ou de

indeterminação de um sistema, de um individuo, ou

de uma situação

• Risco: Incerteza percepcionada como gerível ou

influenciável.

• Os fenómenos de pura interacção social são do

domínio do risco - economia



O que nos distingue como espécie?

• Conceitos básicos

• Representação simbólica: representar o

estado mental por meio de símbolos palavras,

sons símbolos – indispensável à

aprendizagem

• Abstracção: Distância entre o objecto e o

individuo: espacial, social, temporal e

hipotética (construal level theory)



O que nos distingue como espécie?

• Conceitos básicos

• Tempo: Construção social usado para

orientar a sujeito no meio dos acontecimentos

em curso e para coordenar as interações

sociais



O que nos distingue como espécie?

• Conceitos básicos

• Tempo objectivo: é a sucessão de
acontecimentos do passado através do presente
para o futuro, e uma medida da duração e
frequência de eventos e os intervalos entre eles –
Fundamental para o calculo económico

• Tempo subjectivo: As atitudes face ao tempo
influencia a forma como utilizamos o tempo.
(percepção, perspectiva e orientação)



O que nos distingue como espécie?

• Os magos da previsão do comportamento

Economista

Psicólogo

Estimulo Externo
Preferências e 

crenças internas
Comportamento

Estimulo Externo

Percepção

Cognição

Emoção

Personalidade

Comportamento



O que nos distingue como espécie?

• Os magos da previsão do comportamento

Neurologista

causa

Estimulo Externo

Percepção

Cognição

Emoção

Personalidade

Comportamento

Processo neural



Características dos instrumentos 

e mercados financeiros
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Instrumentos e mercados financeiros
• Sedentarismo

• 10 a 12 mil anos

• Primeiras cidades (4 
mil anos)

• Excedentes alimentos

• Bens intermédios

• Especialização

• Comércio entre 
sedentários e 
recolectores



Instrumentos e mercados financeiros

• Origem da poupança

• Excesso produção de bens de consumo

• Sacrifício consumo presente

• Utilização da poupança

• Precaução más colheitas futuras

• Financiar a produção de bens intermédios para

potenciar a produção de bens de consumo no futuro



Instrumentos e mercados financeiros

• Necessidades de bens de mediação

• Inconvenientes do armazenamento de bens

consumo perecíveis

• Facilitador de trocas



Instrumentos e mercados financeiros

• Moeda – bens intermédios

Obsidian - Mediterrâneo Yap stone - Micronesia



Instrumentos e mercados financeiros

• Moeda – bens consumo

Sal – conservação Gado – locomoção Grãos – alimento



Instrumentos e mercados financeiros

• Moeda – bens de luxo

Conchas Perolas



Instrumentos e mercados financeiros

• Moeda – materiais preciosos

Electrum – 1100 AC Ouro – 700 AC Prata e cobre



Instrumentos e mercados financeiros

• Moeda de papel

• Representação de

moeda mercadoria

• Transmissibilidade

• Advento dos 

valores 

mobiliários 
Idade Média



Instrumentos e mercados financeiros

• Papel moeda

• Inconvertibilidade da transformação na

mercadoria (ouro ou prata)

• Aumento do grau de abstracção

• Aumento da confiança na existência da

mercadoria nos cofres do emitente – base

da moeda fiduciária



Instrumentos e mercados financeiros

• Moeda fiduciária

• Sem lastro de mercadorias

• Instrumento de divida perpetua do Banco

Central publico



Instrumentos e mercados financeiros

• Funções da moeda

• Constructo social: Só tem função na interacção

social

• Meio de troca: elimina as ineficiências da troca

directa

• Unidade de conta: facilita a valorização e os

cálculos

• Reserva de valor: Referência temporal



Instrumentos e mercados financeiros

• Características da moeda

• Disponibilidade

• Durável

• Fungível

• Portável

• Fiável



Instrumentos e mercados financeiros

• Instrumento de divida

• Instrumento - Representação simbólica do objecto

• Divida – compromisso futuro de transformar o

instrumento numa quantidade certa do objecto

representado

• Mercado de instrumentos de divida:

Transmissibilidade



Instrumentos e mercados financeiros

• Mesopotâmia – 1680 AC

• Inscrição:

• Promessa de pagamento

de 330 medidas de cevada

ao portador desta tábua, na

data da colheita

• Transmissibilidade do

instrumento representativo

duma divida de cevada



Instrumentos e mercados financeiros

• Sociedades comerciais

• Agregação de milhares de indivíduos para:

• Obter somas elevadas de recursos indisponíveis nas

famílias individuais e só acessíveis aos Estados

• Partilhar o risco de empreendimentos de longo prazo

• Acção: Instrumento representativo dum projecto,

mais abstracto que os instrumentos de divida



Instrumentos e mercados financeiros

• Sociedades comerciais

• Antecendentes

• Expansão marítima europeia Sec XVI

– Agregação de recursos de diversos

mercadores para financiar cada viagem (14

meses)

– Devolução do investimento após a chegada

do navio



Instrumentos e mercados financeiros

• Sociedades comerciais

• Antecendentes

• Holanda: Garantir a competitividade face ao Reino
Portugal e Espanha (unidos)

• Criação da Sociedade: VOC – Companhia Unida das
Índias Orientais em1602 – 1143 subscritores das
acções e percursor das Bolsas

• Artigo 7º: Os investidores levantariam os
investimentos, no primeiro balanço ao fim de 10 anos



Instrumentos e mercados financeiros

• Mercados de Valores Mobiliários
Regulamentados

• Antecendentes

• 1688: 1º de Livro de regras do mercado de acções
Confusion of Confusions - Holanda

• 1698: London Stock Exchange

• 1769: Bolsa de Lisboa

• 1792: Bolsa de NY

• 1796: Bolsa de Filadélfia



Instrumentos e mercados financeiros

• Mercados de Valores Mobiliários

Regulamentados

• Objectivos centrais da organização do mercado

face às relações bilaterais

• Descoberta do preço

• Percepção de liquidez



Instrumentos e mercados financeiros

• Mundo financeiro moderno

• Representação simbólica com elevado grau de abstracção

• Moeda abstracta: sem ligação a mercadorias concretas

– Notas e moedas do Banco Central

– Moeda escritural criada pelos Bancos 2ª ordem

• Valores mobiliários: direitos sobre rendimentos financeiros
futuros livremente transmissíveis

– Abstractos: direitos sobre sociedades

– Concretos: titularização de activos reais
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Instrumentos e mercados financeiros

• Características básicas

• Baseados na dívida: contratos de risco dirigido

• Relações de risco assimétricas

• Presume-se que a perda esperada sobre a actividade

económica do devedor não excede a sua riqueza

• Presume-se que o desencontro temporal dos activos e

passivos do devedor não prejudicam o serviço da

dívida



Instrumentos e mercados financeiros

• Características básicas

• Baseados no capital: contratos de partilha de risco

• Relações simétricas de risco

• Permite a perfeita correspondência temporal do

financiamento dos ativos



Instrumentos e mercados financeiros

• Processo de financiamento

• Sem intermediação financeira – Relações directas

• Risco elevado de liquidez

• Risco de mercado assumido – embora difícil de ser

percebido



Instrumentos e mercados financeiros

• Características básicas

• Com intermediação financeira – Relações indiretas

• Intermediação baseada no mercado de valores

mobiliários

– Correspondência temporal

– Risco de liquidez médio/baixo

– Assumido o risco de mercado explícito – fácil de ser

percebido
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Instrumentos e mercados financeiros

• Características básicas

• Com intermediação financeira – Relações indiretas

• Intermediação baseada na dívida bancária

– Desencontro temporal no balanço dos bancos

– Poder de criação de moeda através da assunção de riscos
económicos

– Altera o ciclo tradicional poupança prévia ao investimento

– Risco de liquidez – Nenhum

– Risco escondido (perdas de capital e/ou rendimento)



Instrumentos e mercados financeiros

• Risco sistémico – Prevenção

• Credor de último recurso

• Esquemas de garantia dos depósitos

• Rácio de conversão 1:1 entre moeda bancária
(responsabilidades dos bancos comerciais) e notas e
moedas em circulação (responsabilidade do Banco
Central)

• Risco de “corrida aos depósitos

Resgate de bancos – “too big to fail” ou “too big to 
save”



Instrumentos e mercados financeiros



Instrumentos e mercados financeiros
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Instrumentos e mercados financeiros

• Enviesamento para a dívida (risco dirigido)

• A zona Euro tem um enviesamento para a intermediação
bancária maior que nos EUA

• Enviesamento monetário (M3) – obsessão pela liquidez

• Rácio elevado dos depósitos à vista/M3

• Os balanços dos bancos sofrem de desencontro
temporal entre ativos e passivos

• 53.6% responsabilidades com maturidade até 2 anos



Instrumentos e mercados financeiros

Uma economia sem mercado de valores 

mobiliários é particularmente vulnerável ao 

risco sistémico
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Modelos prescritivos de 

racionalidade

avaliação dos pressupostos
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Modelos prescritivos de racionalidade

• Economia – Neoclássicos

• Ciência que estuda a utilização de meios escassos

susceptíveis de usos alternativos para a satisfação das

necessidades humanas (Robbins, 1932)

• Teoria da decisão: maximização sujeita a restrições –

conceito estrito de racionalidade

• Presume-se conhecimento prévio dos meios e fins

• Protagonista dos processos sociais: homo economicus



Modelos prescritivos de racionalidade

• Economia – Neoclássicos

• Não existem erros do quais alguém se arrependa

• Informação perfeita (em termos certos ou

probabilísticos)

• Não se distingue entre conhecimento prático

(empresarial) e cientifico



Modelos prescritivos de racionalidade

• Economia – Neoclássicos

• Formalismo matemático

• Modelo de equilíbrio geral ou parcial – separação entre

a micro e a macro economia

• Possibilidade de previsão: Um OBJETIVO que se

procura de forma deliberada

• Responsável pela previsão: o analista económico



Modelos prescritivos de racionalidade

• Finanças

• Aplicação dos princípios e conceitos económicos à
tomada de decisão nos negócios

• Esfera abstracta de representação simbólica

• Campos

• Mercados e instrumentos financeiros (financial market and
instruments)

• Gestão financeira (corporate finance)

• Gestão do investimento (asset management)



Modelos prescritivos de racionalidade

• Mercados financeiros

• Valores mobiliários: alocação dos recursos

financeiros disponíveis

• Derivados: gestão do risco



Modelos prescritivos de racionalidade

• Principio básico das finanças

• Tempo objectivo

HOJE

1 ANO

2 ANOS



Modelos prescritivos de racionalidade

• Valor temporal

• Valor presente dos bens futuros

• O sacrifício de consumo presente exige um maior

cabaz no futuro

• 𝑁𝑃𝑉 =  𝑡=0
𝑛 𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡



Modelos prescritivos de racionalidade

• Avaliação

• Obrigações

• Data de inicio do investimento (-)

• Cupões de juros certos (+)

• Cupão de reembolso do capital numa data certa (+)

• Valor duma obrigação ignorando o risco de crédito

– o valor do investimento é igual ao desconto dos fluxos

certos de juros e capital, através duma taxa de actualização



Modelos prescritivos de racionalidade

• Avaliação

• Valor intrínseco duma empresa

• Calculo dos fluxos de caixa livres

–Previsões do negocio 3 a 5 anos

–Perpetuidade

• Descontar estes fluxos

• Deduzir os valores em divida



Modelos prescritivos de racionalidade

• Valor de mercado = Valor intrínseco (?)

• Eficiência de mercado de acções

• Dada toda a informação disponível, os preços em qualquer
ponto do tempo é o melhor estimador do valor intrínseco (Fama,
1965)

• Um mercado onde existem um numero significativo de agentes
racionais, maximizadores do lucro por competição, onde a
informação relevante é livremente disponível a todos os
intervenientes (Fama 1965)

• Um mercado que ajusta rapidamente toda a nova informação
(Fama, 1969, 1991)



Modelos prescritivos de racionalidade

• Valor de mercado = Valor intrínseco (?)

• Eficiência de mercado de acções

• Quando é impossível tomar lucros económicos com base

num conjunto de informação (Jensen, 1978)

– Lucro económico é o lucro ajustado pelo risco e

deduzido de todos os custos

• O valor esperado de retornos anormais é igual a zero (Fama,

1998)



Modelos prescritivos de racionalidade

• Tipos de eficiência

• Forte

• Toda a informação disponível e relevante está
traduzida no preço

• Preços com comportamentos aleatórias

• Impossibilidade de arbitragem inclusive para os
“insiders”

• O preço reflecte o valor intrínseco do activo

• Não vale a pena realizar análises de previsão



Modelos prescritivos de racionalidade

• Tipos de eficiência

• Semi-Forte

• Os preços ajustam-se instantaneamente à nova

informação disponível

• Possibilidade de lucros anormais só para quem dispõe

de informação privilegiada



Modelos prescritivos de racionalidade

• Tipos de eficiência

• Fraca

• Não requer que os preços estejam permanentemente

em equilíbrio

• Os preços futuros são determinados por informação

que não está contida nas series temporais dos preços

passados – não há padrões nos preços passados

• A análise dos fundamentais da empresa pode originar,

por vezes, lucros anormais



Modelos prescritivos de racionalidade

• Preferências na economia

• Revelam-se pelas escolhas

• Não se discutem e não são influenciadas pelas escolhas

• Estáveis e consistentes

• Hipóteses de eficiência de mercado

• Os investidores são avessos ao risco e têm como objectivo

maximizar a utilidade terminal de riqueza

• Os investidores fazem escolhas baseadas no risco retorno



Modelos prescritivos de racionalidade

• Hipóteses de eficiência de mercado 

• Os investidores tem expectativas de risco retorno

homogéneas

• Os investidores têm idênticos horizontes temporais

• Os investidores são financeiramente insaciáveis

• Informação

• Custos irrelevantes

• Disponível simultaneamente a todos os investidores



Modelos prescritivos de racionalidade

• Hipóteses subjacentes à teoria moderna de gestão

carteiras

• 5 anteriores

• Existe um activo sem risco e os investidores podem financiar-se

ou aplicar montantes ilimitados na taxa do activo sem risco

• Os custos de transacção são irrelevantes e não existe restrições

às vendas a descoberto ou qualquer outra imperfeição de

mercado

• A quantidade total dos activos é fixa e todos os activos são

negociáveis e divisíveis



Modelos prescritivos de racionalidade

• Hipóteses subjacentes à teoria moderna de gestão

carteiras

• Risco medido pela variância

• “AS IF…” Não se exige comportamento racional todas as

pessoas

• O ineficaz é instantaneamente arbitrado pelo conjunto

(mercado)



Avaliar os erros e desvios

consequências na eclosão das crises financeiras

Comisão do Mercado de Capitais  3



Avaliar os erros e desvios

Requisitos do Homo Economicus

• Atribui com precisão 
probabilidades a eventos 
futuros

• Optimiza custo/beneficio das 
decisões

• Processa de  toda a informação 
disponível

• Toma decisões independentes

Atributos

• Tem a capacidade do Einstein

• Tem a força de vontade de 

Gandhi

• Armazena tanta informação 

como o maior computador da 

IBM

• Lesão cerebral (?)



Avaliar os erros e desvios

• Algumas reflexões

• Em teoria não existe diferença entre a teoria e a prática. Na

prática existe.

• Previsões são dificílimas. Em especial quando se trata do futuro.

Yogi Berra



Avaliar os erros e desvios

• Algumas reflexões

“Todos somos irracionais em algum momento, e quanto 

mais complexa for a decisão a tomar, mais irracionais 

somos”

Sutherland, S. (2009/1992). Irrationality (Ed. 2). (pp. 3). London: Pinter & 

Martin Ltd



Avaliar os erros e desvios

• Algumas reflexões

"Eu deveria ter calculado as covariâncias históricos das classes de

ativos e desenhar uma fronteira eficiente. Em vez disso, eu

visualizei a minha tristeza, se o mercado de acções subisse e eu

não estava investido - ou se ele descesse e eu estava

completamente dentro do mercado. A minha intenção era minimizar

meu arrependimento futuro. Então eu dividi minhas aplicações de

50/50 entre obrigações e acções.“

(Markowitz)



Avaliar os erros e desvios

• Algumas reflexões

“ Não existe nada mais perigoso do que seguir uma politica

de investimento racional num mundo irracional”

(Keynes)







Avaliar os erros e desvios

• 10 grandes bolhas financeiras

• 1636 – Tulipamania – Holanda

• 4ª exportação

• Contratos de futuros negociados entre as partes (1630)

• Preço dum bolbo raro

– 10 vezes o salário anual dum artesão

– 24 ton de trigo

• Símbolo de status

• Lucros anormais: comerciante podia ganhar 6000 florins/mês –
rendimento anual média 150 florins



Avaliar os erros e desvios

• 10 grandes bolhas financeiras

• 1720 – South Sea Company - Inglaterra

• Criada em 1711 como sociedade por acções

• Parceria publica-privada para reduzir a divida publica

– Troca de divida publica por acção da Companhia 1:1

– No mercado cotava 55/100

– Abuso de informação privilegiada dos directores

• Monopólio do comércio com América do Sul

– Expectativa de lucros anormais com descobertas de ouro



Avaliar os erros e desvios

• 10 grandes bolhas financeiras

• 1720 – South Sea Company - Inglaterra

• Venda de acções com acordo de recompra a políticos

• Evolução das acções



Avaliar os erros e desvios

• 10 grandes bolhas financeiras

• 1720 – South Sea Company - Inglaterra

• Empresa empresta dinheiro aos accionista para compra

de acções - incumprimento

• Isaac Newton um dos perdedores disse "Posso calcular o

movimento das estrelas, mas não a loucura dos homens”



Avaliar os erros e desvios

• 10 grandes bolhas financeiras

• 1720 – Mississipi Company - França

• John Law economista escocês, jogador profissional, e

condenado por assassínio

• Defendia um Banco Publico com poderes de emissão de

papel moeda (ideia chumbada no Conselho Real)

• 1716 – Criou o Banque Generale – ¾ do capital subscrito

com divida publica desvalorizada e licenciado para emitir

moeda de papel pagável em ouro



Avaliar os erros e desvios

• 10 grandes bolhas financeiras

• 1720 – Mississipi Company - França

• 1717 – Decreto Real impõe a obrigatoriedade de utilizar

as notas promissórias do GB para pagar impostos

• 1717 – Companhia do Ocidente com o monopólio do

comércio com o território francês na América – Louisiana

– Capital fora do comum de 100 milhões de livres, com

subscrição via divida publica

– John Law o principal Administrador



Avaliar os erros e desvios

• 10 grandes bolhas financeiras

• 1720 – Mississipi Company - França

• 1718 – Companhia adquire todos os privilégios dos

rendimentos do tabaco e da Companhia do Senegal

• 1718 – Transformação do GB em Banco Real – o primeiro

verdadeiro Banco Central

• 1719 – Estipula que as notas do Banco não alteram o seu

valor em função do preço da prata – França transita da

conhagem para o papel moeda



Avaliar os erros e desvios

• 10 grandes bolhas financeiras

• 1720 – Mississipi Company - França

• 1719 – Fusão da Companhia Ocidental com a Companhia

do Este e China – Companhia das India ou Mississipi

Company – Monopólio global dos mares

• 1719 – Empréstimos de 1.2 milhões de livres á coroa e

obtém o controlo dos impostos

• 1719 – As expectativas do comercio com Louisiana

empolava os preços da Mississipi Company e os

aumentos de capital pagos na notas do Banque Royal



Avaliar os erros e desvios

• 10 grandes bolhas financeiras

• 1720 – Mississipi Company - França

• Dez 1719 – Quando os preços começam a declinar (7930
contra um pico de 10100) o Banque Royal garante a compra (e
venda) a 9000

• Fev 1720 – A Mississipi Company foi comprada pelo Banque
Royal.

• Inflação acelera em França – preços duplicaram em 2 anos

• Oferta moeda (acções e notas do banco), no espaço dum ano
era quatro vezes, em termos de livres, que a conhagem em
ouro e pratra



Avaliar os erros e desvios

• 10 grandes bolhas financeiras

• 1720 – Mississipi Company - França

• Expectativas de inflação levou à procura de ouro e prata

• O Rei decretou

– As notas do Banque Royal tinham curso legal obrigatório

– Proibição de exportaçao de ouro e prata

– Proibição de produção de objectos em ouro e prata

– Tornou ilegal a posse de mais de 500 livres em moeda

– Medidas controladas policialmente nas habitações



Avaliar os erros e desvios

• 10 grandes bolhas financeiras

1720 – Mississipi Company – França

Uma bolha que inspirou o modelo moderno da moeda fiduciária

Uma bolha que contribuiu para a revolução francesa



Avaliar os erros e desvios

• Arbitragem e eficiência

• Bolhas (euforia) e depressões (pânico) demasiado frequentes

• Bolha: pelo menos 2 desvios padrões (DP) face à tendência real

• Sob as hipóteses de eficiência: UM evento > 2 DP pode ocorrer

aproximadamente em cada período de 44 anos

• Desde 1925

• 87 anos

• > 30 crises

• Média ~ 4 anos



Avaliar os erros e desvios

• Arbitragem e eficiência

• O comportamento coletivo não é a simples soma de motivos

e preferências individuais preexistentes

• Os investidores não se concentram no valor intrínseco do

activo mas no próximo preço

• Sob incerteza as pessoas não consideram toda a informação

e empregam heurísticas



Avaliar os erros e desvios

• Arbitragem e eficiência

• Dinâmica sincronizada irracional – noise trading (padrão no

erro)

• Beauty context – Efeito da moda (ações das tecnológicas em 2000)

• teoria da comparação social - É melhor para a reputação seguir os

outros (consensos dos analistas)

• Impulso inconsciente de seguir os outros como estratégia de

redução do risco (seguir os gurus)

• Contágio social é chave nas subidas e descidas abruptas



Avaliar os erros e desvios

• Efeito manada

• 2ª melhor estratégia

• Difícil poucos racionais oporem-se a muitos irracionais



Avaliar os erros e desvios

• Arbitragem e eficiência

• Limites práticos à arbitragem

• Restrições às vendas a descoberto: legais ou capacidade de

financiamento VM (violação do principio da ausência de restrições ao

short selling)

• Restrições de dimensão: incapacidade dum operador para mover os

preços (violação do principio do financiamento ilimitado no ativo sem

risco)

• Custos de transação (violação do principio da irrelevância dos custos

de trasação – spread bid/ask e comissões de transação e liquidação)



Avaliar os erros e desvios

• Volume de transações

• O modelo racional prediz

• poucas transações em função das necessidades de liquidez e

rebalanceamento de consumos por eventos inesperados

• Um gestor de fundos não deve rodar a carteira mais que uma vez por

ano

• O mercado real apresenta um volume de transações

excessivo



Avaliar os erros e desvios

• Volatilidade

• O modelo racional prediz

• Os preços variam com nova informação

• Ajustamentos no valor intrínseco (ações – desconto de dividendos

futuros)

• No mercado real os preços das ações e obrigações são mais

voláteis do que prediz a teoria da eficiência de mercado

(Shiller. 1981)



Avaliar os erros e desvios

• Funcionamento do Homo Sapiens Sapiens

• Influencia biológica e química

• Influencia da arquitetura cerebral

• Sistema automático, rápido, fácil e sempre ligado e com forte

componente emocional

• Sistema não automático, lento, deliberativo e consciente

• Componentes

• Cognição: perceção e processamento da informação

• Emoção: Experiência subjetiva de alterações fisiológicas e

comportamentais



Avaliar os erros e desvios

• Funcionamento do Homo Sapiens Sapiens

• Influencia do contexto

• Contágio social – efeito manada

• Sujeito a erros e enviesamentos sistemáticos face aos

modelo prescritivos

• Possibilidade de propagação por contágio social – limites à

capacidade de arbitragem dos agentes racionais



Avaliar os erros e desvios

• Erros cognitivos

• Crenças de perseverança

• Conservadorismo: inadequado tratamento de nova informação

(Edwards, 1968)

• Manter as previsões anteriores não atendendo à nova informação

• Confirmação: sobrevalorizam a nova informação que

confirmem as suas crenças (Einhorn e Hogarth, 1978)

• Carteiras subdiversificadas

• Excesso risco



Avaliar os erros e desvios

• Erros cognitivos

• Crenças de perseverança

• Representatividade: nova informação tratada superficialmente
ou representada por elementos familiares passados (Tversky &
Kahneman, 1974)

• Um investidor tende a escolher um Fundo porque teve boas
performances passadas

• Ilusão de controlo : crença que podem influenciar os
resultados (Langer & Roth, 1975)

• Negociação excessiva



Avaliar os erros e desvios

• Erros cognitivos

• Crenças de perseverança

• Dissonância cognitiva: desconforto mental proveniente do conflito
da nova informação com entendimentos anteriores (Festinger,
1957)

• Investimentos pelo preço médio – “dinheiro bom sobre maus
investimentos”

• Processamento de informação

• Ancoragem: dificuldade de ajustamento de nova informação por
ancoragem, em especial perante eventos novos desconhecidos
(Tversky & Kahneman, 1974)

• Ancorados nos preços dos relatórios dos analistas



Avaliar os erros e desvios

• Enviesamentos emocionais

• Efeito dotação: um ativo vale mais quando está na nossa posse 

• Falha em vender determinados ativos e comprar outros, em especial os que 
contenham forte carga emocional, como a herança

• Manter classes de ativos que sejam familiares

• Aversão ao arrependimento: as pessoas tendem a evitar o
arrependimento – medo das decisões não darem os resultados
desejados

• Excesso de conservadorismo nos investimentos

• Baixa performance de longo prazo

• Tendência para comportamentos de manada - (conforto social no erro)



Avaliar os erros e desvios

• Enviesamentos emocionais

• Afinidade: tendência para escolher um produto ou serviço

porque creem que refletem os seus valores

• Beauty contest (Keynes, 1936)

• Investimentos da moda

• Perturbação dos investimentos por fatores externos (compro a ação

duma cadeia de hotéis, porque gostei do serviço)

• Investimentos que produzem status social



Investidor em ação
fRMI

Estímulos

• A hipótese de ganhar $5 activa

o nucleus accumbens –

prazer/cobiça

• O ganho realizado de $5 activa

o cortex pre-frontal - mundano



Investidor em ação

fRMI
Estímulos

• Expectativa de ganhar dinheiro

ativa o nucleus accumbens –

prazer

• Expectativa de uma dose de

cocaína ativa o nucleus

accumbens – prazer (mesma

zona)



Investidor em ação

fRMI Estímulos

• Aprendizagem sem

consciência

– Nucleus accumbens

responde a padrões de

recompensa antes da parte

consciente ser activada



Conclusão

• A natureza humana não garante um mundo perfeito

sem crises

• Uma crise financeira é sistémica se afectar o sistema

de pagamentos

• A crise de 1720, em França, da Mississipi Company

evidencia os efeitos nefastos duma economia

financiada unicamente por papel moeda



Muito obrigado pela vossa atenção


