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C O M P O RTA M E N TO

Marte e Vênus, a divisão de gêneros nos investimentos
Norma Cohen e Jonathan Eley
Do Financial Times

Desde a quebra do Lehman
Brothers em setembro de 2008,
houve diversos comentários —
mais notadamente da vice-líder
do Partido Trabalhista [britâni-
co], Harriet Harman — de que o
colapso catastrófico poderia ter
sido evitado se o banco tivesse o
nome de Lehman Sisters (irmãs,
em vez de irmãos, Lehman, em
inglês). Os acadêmicos há muito
tentam avaliar se as mulheres são
melhores gestoras e investidoras,
na esteira dos pedidos por maior
diversidade nos conselhos de ad-
ministração das empresas. O ve-
redicto ainda não saiu.

De qualquer forma, no que se
refere a investir, ainda é interes-
sante observar se os investido-
res fazem escolhas diferentes
das investidoras; em particular,
se as mulheres carecem de con-
fiança em sua própria capaci-
dade e, portanto, se são mais
inclinadas a ter aversão a apli-
cações arriscadas do que os ho-
mens em circunstâncias finan-
ceiras similares.

Certamente, há pesquisas su-
gerindo que os homens são mais
confiantes e inclinados a assu-
mir riscos maiores. Por exemplo,
a pesquisa “Comportamentos e
Experiência Financeira entre as
Mulheres”, da americana Pru-
dencial, feita em 2012 e 2013,
segundo a qual mesmo entre as
mulheres que sustentam a casa,
apenas 20% se descreveram co-
mo “muito bem preparadas” pa -
ra tomar decisões financeiras,
sendo que no caso dos homens a
fatia foi de 38%.

Também constatou que, em-
bora 40% dos homens tenham

dito que “gostam de praticar o
esporte dos investimentos”,
apenas 22% das mulheres pen-
sam do mesmo modo. E 70%
das mulheres se descreveram
como “poupadoras”, em vez de
“i nv e s t i d o r a s ”, em comparação
a 60% dos homens.

No que diz respeito ao com-
portamento de investimentos in-
discutivelmente mais arriscados
— as apostas em spreads — os ho-
mens superam em muito as mu-
lheres, segundo o IG Index, a
maior firma do setor no Reino
Unido. Dos aproximadamente
92.000 clientes ativos registrados
na companhia, menos de 10%
são mulheres, segundo David Jo-
nes do IG Index. Ele disse que, ao
se olhar para aqueles clientes
que também negociam com ou-
tros instrumentos de risco eleva-
do — aqueles que envolvem deri-
vativos ou opções, por exemplo
— vê-se que quase todos são ho-
mens. “Nesses investimentos, a
proporção de homens sobre as
mulheres é sempre de 9 por 1.”

Até fora do mundo dos investi-
mentos há sinais claros de que os
homens assumem riscos evita-
dos pelas mulheres. Uma evidên-
cia é a taxa de mortalidade de jo-
vens no fim a adolescência e iní-
cio da faixa dos 20 anos, em que
os riscos assumidos pelos ho-
mens deram origem ao termo co-
nhecido entre os estatísticos co-
mo “mortes de teor hormonal”.
Isto é, a testosterona encoraja os
homens a se arriscarem mais. Em
2011, por exemplo, foram regis-
tradas na Inglaterra e no País de
Gales 192 mortes de homens
com 20 anos de idade, em com-
paração a 67 de mulheres.

“Há três coisas associadas à
t e s t o s t e r o n a”, diz Emily Haisley

da equipe de finanças comporta-
mentais da Barclays Wealth. “A
massa muscular, a perda de cabe-
lo e a confiança.” Destas, a con-
fiança é a que responde pela von-
tade de se assumir mais riscos.

Lesley Mackintosh, que admi-
nistra uma firma de consultoria
financeira em Edimburgo, a In-
dependent Women, e que é con-
sultora financeira há 20 anos, diz
que baseado em indícios esporá-
dicos as mulheres são investido-
ras mais cautelosas. “Sem dúvida,
os homens arriscam mais.”

No entanto, quanto pergunta-
da o por que, ela diz: “Mais da
metade de nossos clientes é for-
mada por mulheres separadas
ou divorciadas. Eles chegam até
nós e perguntam ‘como faço para
proteger minha família, meus
ativos?’”. A soma total que elas
têm para investir é sempre resul-
tado de um acordo de separação.

Tais circunstâncias podem ser
a razão da aversão ao risco por
parte de muitas mulheres inves-
tidoras. Jones, da IG Index, con-
corda. A melhor idade para di-
versificar as apostas, diz ele, é
entre os 35 e os 45 anos, um pe-
ríodo em que os salários tendem
a atingir o pico para os que tra-
balham no setor privado. É tam-
bém o ponto em que muitas
mulheres estão fora do mercado

de trabalho, cuidando dos filhos
em casa. Dados oficiais mostram
que cerca de um quinto de todas
as mulheres com idades entre 35
e 49 anos são economicamente
inativas, em comparação a ape-
nas 7,5% dos homens. E as mu-
lheres geralmente trabalham
mais em meio período.

As decisões de investimento
das mulheres também podem
ser afetadas pelo tipo de orienta-
ção que recebem. Um estudo
publicado em 2012, pelo Birô
Nacional de Pesquisas Econômi-
cas dos EUA, descobriu que mui-
tos dos consultores pesquisados
oferecem assessoria adequada à
sua própria renda e não à da
clientela. Também descobriu
que as mulheres têm menor pro-
babilidade de serem incentiva-
das a investir em contas de ges-
tão ativa e 40% maior probabili-
dade do que os homens de se-
rem informadas de que os con-
sultores não fariam nenhuma
recomendação sobre estratégias
de investimento até que a cartei-
ra do cliente fosse colocada sob
sua gestão. “É concebível que es-
se comportamento pode ser ba-
seado na percepção de que as
mulheres são mais dóceis ou
crédulas”, observou o relatório.

Pode não ser surpreendente
que as pesquisas envolvendo
mulheres ricas repetidamente as
detectem como insatisfeitas com
sua assessoria financeira, segun-
do o Haisley Barclays. “O único
setor com maior nível de insatis-
fação é o automobilístico.”

Haisley acrescentou que “os
próprios estudos envolvendo as
contas de seus clientes no Bar-
clays detectam diferenças entre
as maneiras como homens e
mulheres investem. Mas quando

E N SI N O

Mestres viram alunos de educação financeira
Professores voltam à sala de aula para curso de atualização sobre o mercado de capitais. Por Karla Spotorno, de São Paulo

EVANDRO MONTEIRO/VALOR

Brito e Cunha (sentados, da esq. à dir.) e Lima e Savoia (de pé): professores viram alunos para aproximar a universidade do mercado de capitais

Na sala de aula, alguns eram
veteranos. Outros, calouros. Para
nenhum dos quase 50 alunos,
entretanto, o conteúdo do curso
sobre mercado de capitais era to-
talmente novo. Também pudera.
No XI Treinamento para Profes-
sores (TOP) do Comitê Consulti-
vo de Educação, coordenado pe-
la Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM), só eram aceitos pro-
fessores universitários. Sendo as-
sim, especialistas, mestres e dou-
tores em economia e adminis-
tração dedicaram as manhãs e
as tardes de cinco dias, no fim de
janeiro, para participar do trei-
namento, um projeto de educa-
ção financeira do Comitê e que
tem o objetivo de multiplicar o
conhecimento em universida-
des a partir de docentes.

Os cinco dias foram uma imer-
são para reciclagem. A progra-
mação funcionou como um am-
plo cardápio sobre as mudanças
regulatórias, atualidades sobre o
mundo das companhias abertas,
além de novidades e propostas
das entidades representadas pe-
los professores da ocasião.

Quem assumiu a cátedra im-
provisada em um auditório da
BM&FBovespa foram represen-
tantes da CVM e de todas as asso-
ciações que integram o Comitê,
como o Instituto Brasileiro de Re-
lações com Investidores (Ibri) e a
Associação dos Analistas e Profis-
sionais de Investimento do Mer-
cado de Capitais (Apimec).

Embora no formato tradicio-
nal — com aula expositiva, lousa,
apresentação em “power point”
—, a dinâmica do curso não foi,
exatamente, convencional. Lon-
ge de anotar desesperadamente
o que o mestre da vez expunha,
os alunos trataram de fazer per-
guntas, relatar dificuldades, pe-
dir exemplos. Em diferentes sota-
ques, apresentaram as dúvidas
que vivem em suas universidades
em São Paulo, Bahia, Minas Ge-
rais e outros sete Estados.

Os cinco dias de treinamento
comprovaram que, quando o
aluno é também professor, a
maior aprendizagem se concen-

tra nos debates. “A discussão é
extremamente rica. Aprende-
mos muito com as perguntas
feitas pelos colegas”, afirma o
professor doutor José Roberto
Savoia, da Universidade de São
Paulo. Das questões discutidas
em classe, Moisés Ferreira da Cu-
nha, professor doutor da Uni-
versidade Federal de Goiás, re-
gistrou algumas com potencial
para serem investigadas em fu-
turos trabalhos acadêmicos.

A serventia e a relevância das
perguntas também estão na forma
como são respondidas, na opinião
de Marcelo Henriques de Brito,
professor do Ibmec do Rio de Ja-
neiro, Ph.D e veterano do TOP. É a
terceira vez que participa do curso:
“Muitas vezes, já sei a resposta.
Mas, ouvindo, aprendo uma forma
nova de transmitir o conteúdo”.

Para todos eles, o valor do cur-
so não se concentra no que se vê e
ouve dentro da sala de aula. O
mérito também está nas conver-
sas de corredor, no intervalo para
o café, no almoço e, principal-
mente, nos debates de profes-
sor-para-professor. Num destes,
o tom ficou animado. Um grupo
discutia o perfil dos estudantes e
dos docentes de hoje nos cursos
de graduação e também de
pós-graduação nas faculdades
de administração, economia e
contabilidade brasileiras — pú -
blicas ou privadas, notórias ou
não. “Há um despreparo do pro-
fessor em relacionar a teoria à
prática. No dia a dia, vemos mui-
tas empresas anunciando Ebitda,
o indicador mais comentado,
sem divulgar como foi calculado.
O aluno precisa ter esse senso crí-

t i c o”, afirma Cunha, coordena-
dor do curso de Ciências Contá-
beis da UFG e doutor pela Univer-
sidade de São Paulo.

Brito, do Ibmec-RJ, concorda.
Argumenta que as disciplinas da
área financeira são geralmente
vistas pelo estudante como es-
sencialmente racionais, absolu-
tamente quantitativas e absurda-
mente difíceis. “Todo semestre li-
do com esses três preconceitos.
Os alunos não entendem que fi-
nanças é um tema multidiscipli-
nar e conceitual. Não é teórico.
[Nós, professores,] precisamos
dar um encaminhamento dife-
rente desse preconceito e do que
aparece no livro-texto”, diz Brito,
professor das graduações de Ad-
ministração e de Relações Inter-
nacionais no Rio.

No interior de São Paulo, onde

João Roberto Rezende dá aulas
na Universidade de Sorocaba, a
situação é a mesma. Rezende re-
clama da falta de diligência e de
preparo dos alunos. Conta que
muitos não entendem que o
mercado de capitais não é uma
loteria, na qual se fica rico da
noite para o dia. “O primeiro es-
forço é fazer com que eles enten-
dam o volume de minúcias com
que o mercado opera. Precisam
entender que, para aplicar em
um fundo de investimentos, têm
de ler e compreender o regula-
m e n t o”, diz Rezende.

Para driblar essa dificuldade,
Raimundo Santos Silva, profes-
sor da Fundação Visconde de Cai-
ru, em Salvador, e diretor do Ins-
tituto de Desenvolvimento Em-
presarial e Pedagógico (Idep),
provoca os alunos a praticar.

Apresenta simuladores, propõe a
criação de carteiras de investi-
mento, promove a realização de
reuniões corporativas de apre-
sentação de resultados.

Para Silva, aluno do TOP pela
quinta vez, o curso do Comitê
Consultivo de Educação tam-
bém permite a aproximação dos
estudantes universitários às or-
ganizações que representam o
dia a dia do mercado de capitais.
“Já passei aos meus alunos as pu-
blicações das entidades e os avi-
sos da CVM”, diz o professor e
consultor baiano.

Do curso, Diogo Silva de Lima,
professor da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, também
leva os canais de acesso abertos
com as entidades. “Nas conversas
com os colegas, descobri sites e fer-
ramentas na internet que serão
muito úteis aos alunos.”

O papel disseminador dos pro-
fessores é a maior qualidade do
TOP para o Comitê Consultivo.
“O programa de treinamento foi
criado [em 2006] porque perce-
bemos a necessidade de multi-
plicar o conhecimento sobre o
mercado de capitais nas universi-
dades”, afirma José Alexandre
Vasco, superintendente de prote-
ção e orientação aos investidores
da CVM. Vasco reconhece, em sua
própria trajetória, o distancia-
mento do mercado financeiro
com os jovens universitários e fu-
turos profissionais e investidores
do mercado financeiro. Quando
estudante de Direito e de Admi-
nistração de Empresas, o maior
contato que teve foi em algumas
aulas de Direito Comercial. “O
objetivo do treinamento é aju-
dar o professor e, dessa forma,
contribuir para que o aluno en-
tenda como funcionam as insti-
tuições financeiras”, afirma Vas-
co. Com esse mesmo objetivo, o
Comitê lançou o livro “Mercado
de Valores Mobiliário Brasileiro”
na semana passada. A publica-
ção havia sido avaliada pelos
alunos do treinamento realiza-
do no fim de janeiro e está dis-
ponível gratuitamente no site
p o r t a l d o i nv e s t i d o r. g o v. b r.

Há evidências, mesmo
fora do mundo dos
investimentos, de que
os homens assumem
riscos evitados
pelas mulheres

esses estudos segmentam os
perfis analisados levando em
conta variáveis como idade, di-
mensão da carteira e estado ci-
vil, as diferenças são muito me-
nos pronunciadas.

E elas nem sempre resultam
em desvantagem para as mulhe-
res. Por exemplo, homens sol-
teiros renovam anualmente o
conteúdo de suas carteiras de
investimentos a uma taxa 50%
maior do que as mulheres sol-
teiras. Isso, diz Haisley, resulta
em retornos em média 1,5 pon-
to percentual inferiores.

O Barclays tem um sistema que
lhe permite atribuir uma “perso -
nalidade financeira” a seus investi-
dores, e quando examinou o tipo
de atividade profissional dos clien-
tes encontrou diferenças ainda
menores entre homens e mulhe-
res. “Quanto maior a experiência
financeira de uma pessoa, mais ris-
cos está disposta a assumir. Quan-
do examinamos [comportamen-
tos] em nível [de conhecimento]
elevado, a diferença [entre os se-
xos] diminui”, disse Haisley.

Para profissionais financeiros,
diz ela, o diferencial de investi-
mentos entre homens e mulheres
diminui drasticamente e se dissipa
até um nível “pequeno, mas ain-
da estatisticamente significati-
v o”. E quando se trata de pessoas
que atuam em “trading” f i n a n-
ceiro, a mais arriscada de todas as
atividades financeiras, a diferen-
ça é muitíssimo pequena.

Cautela — Sarah Brummitt
certamente concorda que as mu-
lheres são menos impulsivas em
relação aos investimentos do que
os homens. “Somos, sem dúvida,
cautelosas, e eu acho que isso é
uma coisa boa”, diz a treinadora
de executivos que dirige a Blue

Chip Stockings, um clube de in-
vestimento só para mulheres,
que se reúne cerca de seis vezes
por ano em Londres. “Temos dife-
rentes demandas na vida que
precisamos administrar fazendo
verdadeiros malabarismos. Nós
não queríamos que isso se tor-
nasse mais uma demanda.”

O clube foi fundado em 2003 —
ano em que o mercado de ações
bateu no fundo do poço — e tem
11 membros com idades entre
vinte e poucos anos e sessenta.
“Nós nunca tivemos nenhum
membro do sexo masculino”,
acrescenta Brummitt. “Acho que
o valor de um grupo só de mulhe-
res está em que queremos um
ambiente sociável e amistoso pa-
ra nos encontrarmos, aprender-
mos e nos divertirmos. Não é (um
ambiente) competitivo.” O grupo
inclui um número de contadoras
e empreendedoras, as reuniões
acontecem segundo uma agenda
e a contabilidade é mantida atua-
lizada. O clube não está no verme-
lho. A seleção de ações é uma ati-
vidade colaborativa; todas as
ideias são consideradas, mesmo
que não sejam postas em prática.

No portfólio corrente está o gru-
po Burberr y, do setor de artigos de
luxo, a varejista online Asos —
um grande sucesso —; a Dialight,
empresa de iluminação com tec-
nologia de LEDs; e a Experian,
empresa de serviços de apoio.

Brummitt passou a interes-
sar-se em investir quando tinha
perto de trinta anos. “Eu me dei
conta de que tinha uma pensão e
uma poupança, mas não estava
maximizando totalmente a
oportunidade de ganhar dinhei-
r o.” (Tradução de Sergio Blum, Sa-
bino Ahumada e Mario
Zamarian)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo , 14 mar. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




