
Pense como um investidor!  

Em tempos de crise financeira, quem já não tinha investimentos na bolsa fica muito feliz em 
continuar não tendo: a aversão a perdas e à simples possibilidade de perda mantém muitas 
carteiras fechadas pelo mundo afora. Para a neurociência, já não é mais novidade que nossas 
decisões não são puramente obra da razão: somos influenciados por nossas respostas 
emocionais a perdas e ganhos, também. 

Mas isso não nos torna escravos de nossas emoções. Ao tomar conhecimento delas, ganhamos 
a possibilidade de regulá-las intencionalmente. No cinema, por exemplo, é possível exercer 
controle cognitivo sobre nossa resposta emocional ao dramalhão na tela e ter uma ativação 
diminuída das partes do cérebro relacionadas ao processamento de emoções negativas - e, 
com isso, sofrer menos, tanto no corpo quanto na mente. 

E fora do cinema? Peter Sokol-Hessner e demais membros da equipe da pesquisadora 
Elizabeth Phelps, da Universidade New York, decidiram examinar se a aversão a perdas 
também pode ser reduzida através da adoção de uma estratégia semelhante de 
"reinterpretação". Pedindo a voluntários para participar de um jogo de apostas, os 
pesquisadores notaram que a instrução para "considerar suas apostas como investimentos que 
são parte de um contexto maior, como se você estivesse criando um portfolio" fez com que 15 
dos 30 voluntários tivessem sua aversão a riscos reduzida entre 20 e 50%. "Pensar como um 
investidor" fez apenas 2 voluntários ficarem mais conservadores, ou seja, ainda mais avessos 
aos riscos do jogo. Ao "pensar como investidores", os outros 15 experimentavam uma redução 
da sua resposta corporal (suor!) ao estresse por dólar perdido. 

Enquanto reconhecem que investidores profissionais possam ser diferentes "em sua essência" 
dos amadores, pois tomam decisões diferentes com base nas mesmas informações, os 
pesquisadores sugerem que a aversão a perdas pode ser aprendida - e regulada pelos 
pensamentos da própria pessoa. Ou seja: há esperanças para aprendizes de investidores, que 
ainda dão "importância exagerada" às suas perdas (ao menos, aos olhos dos profissionais). 
Pense como um investidor! (SHH, abr 2009) 
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