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Na GMO, adepta do ‘value investing’, finanças comportamentais ajudam a decifrar mercado. 
 

 
Jeremy Grantham, principal estrategista da GMO, que tem um especialista em finanças comportamentais na equipe. 

  
"Olá, meu nome é James Montier e sou adepto do 'value investing' (investimento orientado 
pelo valor). Não compro uma ação cara há 25 anos." 
  
Membro da equipe de alocação de ativos da GMO - gestora global de recursos fundada em 
1977 por Jeremy Grantham, Richard Mayo e Eyk Van Otterloo -, Montier é ainda entusiasta das 
finanças comportamentais. 
  
A GMO trata sua própria obsessão com o chamado "value investing" [abordagem de 
investimento que combina a análise fundamentalista com a observância do princípio da 
margem de segurança] com um toque de ironia incomum no mundo da administração de 
recursos, referindo-se às reuniões de alocação de ativos como AA. 
  
Montier, que faz parte do time, brinca com a natureza viciante de sua filosofia de investimento, 
mas sua obsessão gêmea, as finanças comportamentais, o leva a reconhecer a maior 
armadilha do trabalho nesse tipo de cultura. "O perigo é a identidade de grupo", diz ele. Os 
membros de um grupo sempre acham mais fácil concordar com o que está sendo dito do que 
contestar, especialmente quando o time é liderado por uma figura forte como Jeremy 
Grantham, o principal estrategista de investimentos da GMO. 
  
No entanto, é fácil imaginar que qualquer grupo satisfeito com a participação de Montier está 
confortável com o debate. Embora não seja de maneira nenhuma infame, a imagem que ele 
projeta está longe dos padrões adotados por gestores de fundos. Ao aparecer de jeans e com a 
barba por fazer em entrevistas, ele inicialmente parece interessado em falar sobre crianças de 
colo ou seu aplicativo favorito para o iPad como investimento. Mas isso até ele entrar no 
assunto das finanças comportamentais, da aplicação de critérios da psicologia nas finanças e 
em particular nas tomadas de decisões financeiras. 
  
Montier já escreveu vários livros sobre investimentos comportamentais com graus variados de 
formalidade. O mais recente, "The Little Book of Behavioural Investing: How not to be your 
own worst enemy" (O Pequeno Livro do Investimento Comportamental: Como não ser seu 
próprio pior inimigo), apesar de o título remeter a livros mais populares de autoajuda, é 
baseado em sua abordagem das mais novas e rigorosas pesquisas acadêmicas. 
  
"Há duas abordagens básicas", diz Montier. "Uma delas diz: 'Ei, agora sabemos tudo sobre as 
finanças comportamentais e portanto somos mais espertos do que todo mundo'. Esta 
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abordagem não aprendeu a primeira lição das finanças comportamentais - o excesso de 
confiança." 
  
Essa aproximação está destinada a fracassar, continua ele. "Você está basicamente dizendo 
que se tornou um deus do fogo. Isso é impossível." Sem emoções, os humanos não funcionam 
de maneira eficiente, diz ele, de modo que qualquer um que alegar ter usado os ensinamentos 
das finanças comportamentais para eliminar todas as propensões e erros inerentes à carne 
está enganado. 
  
"A única maneira de se usar com sensibilidade as finanças comportamentais é tentar regular 
as próprias ideias", diz Montier. "Diz respeito a equilíbrio, elaborar um sistema que forçará 
você a não cair no caminho do erro cognitivo." 
  
Os erros cognitivos são uma das maiores descobertas das finanças comportamentais, como o 
fato de as pessoas serem propensas a cometer determinados tipos de erros nas tomadas de 
decisões. Um exemplo simples é o "efeito denominação", uma tendência de se gastar mais 
quando o dinheiro está denominado em pequenas quantias. 
  
Uma crítica frequente às finanças comportamentais é que elas tendem a surgir com histórias 
do tipo "é exatamente como você diz", ou seja, uma tendência a explicar qualquer problema 
sem realmente investigar sua fonte. Montier descarta isso, observando que a hipótese dos 
mercados eficientes, a antítese das finanças comportamentais, na verdade não merece este 
nome porque "não é uma hipótese que se pode provar". As finanças comportamentais, por 
outro lado, "estão muito mais próximas de serem uma ciência que se pode provar", na visão 
dele. 
  
Pode ser, mas isso não exige necessariamente uma mudança significativa nas análises 
financeiras ortodoxas. Embora as finanças comportamentais "forneçam alguns insights sobre 
os delírios das multidões e consigam explicar como você chegou onde está", Montier admite 
que elas não têm implicações maciças para os modelos financeiros teóricos. As tentativas de 
integrar os ensinamentos das finanças comportamentais nos modelos são infrutíferas, diz ele, 
porque na maioria das vezes elas resultam em problemas na aplicação para situações reais. 
  
Nada bom para os fanáticos por matemática financeira, mas as finanças comportamentais 
ainda têm critérios úteis para oferecer aos investidores individuais e equipes de investimentos. 
  
"Mantenha um registro por escrito" é o primeiro conselho de Montier, "caso contrário o cérebro 
vai reescrever a história." Ele sugere ainda não tentar mudar muita coisa de uma só vez 
porque a propensão é uma função da natureza humana e tentar jogá-la fora é tentar se 
comportar de uma maneira não natural, que desta forma está destinada a falhar. "Esta é uma 
área em que Alan Greenspan [ex-presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central dos 
Estados Unidos] e eu concordamos: a natureza humana é imutável." 
 
Um pré-compromisso ou, conforme chama Montier, "um plano de batalha" é outra ferramenta 
que ele recomenda, uma vez que "somos viajantes do tempo muito pobres emocionalmente". 
  
O tratado de Grantham em "Investing when Terrified" (Investindo quando se está aterrorizado) 
apresenta o tipo de estratégia que na teoria parece lógica, mas que pode ser de 
implementação muito difícil em condições de mercado difíceis, porque o medo de errar 
provavelmente vai inibir a tomada de decisões audaciosas. 
  
No geral, fica claro que Montier tem as finanças comportamentais como uma caixa de 
ferramentas úteis, para ajudar investidores a evitar prováveis erros, mas trata-se de 
implementação e não de estratégia. A estratégia continua baseada no centro da filosofia da 
GMO, de que os mercados e as avaliações eventualmente se revertem para a média. As 
finanças comportamentais são apenas uma maneira de entender por que pode ser difícil agir 
com base nessa crença, tornando assim um pouco mais fácil agir desse modo 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 fev. 2012, Eu & Ganho Duplo, p. D4. 
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