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Para o psicólogo Daniel Kahneman, os mercados são dominados pelo comportamento de manada  

 

Só com muita psicologia é possível entender os altos e baixos do humor do mercado financeiro em 
relação ao Brasil - num dia, tudo está bem, no outro, os investidores acham que o País vai 
quebrar. Para o ganhador do Prêmio Nobel de Economia do ano passado, o psicólogo israelense 
Daniel Kahneman, os mercados são essencialmente irracionais e dominados pelo comportamento 
de manada. "Para um administrador de fundos, é muito mais fácil perder dinheiro com um papel 
que parece respeitável e tem muitos investidores", explica o professor de 69 anos da Universidade 
de Princeton.  

"Por isso, se muitas pessoas começam a ficar preocupadas com a situação política do Brasil e 
passam a vender ativos do País, o administrador que não vende e depois tem prejuízo fica muito 
mal, com cara de idiota." Portanto, os fundamentos do País acabam ficando em segundo plano 
nas decisões de investimento.  

Kahneman ganhou o Nobel mostrando que, afinal, o Homo economicus não é tão racional assim. 
Ele e o outro laureado, Vernon Smith, da George Mason University, são precursores do chamado 
"behaviorismo financeiro", teoria que ajudou a humanizar a economia, incorporando análise 
comportamental em áridos modelos matemáticos.  

O behaviorismo econômico foi abraçado com entusiasmo pelo exército antiglobalização e anti-
Consenso de Washington. Muitos acadêmicos adotaram a psicologia para questionar a ortodoxia 
econômica. "As teorias neoclássicas atuais partem do pressuposto de que todas as pessoas 
tomam decisões absolutamente racionais, o que não é verdade", diz o psicólogo, que veio ao 
Brasil a convite do BankBoston para fazer duas palestras.  

Segundo Kahneman, os homens de verdade não são como Adam Smith os pintou - frios e 
calculistas, em busca do maior lucro possível, de posse de todas as informações. "As pessoas não 
são racionais ao lidar com riscos", diz o psicólogo. Segundo Kahneman, as pessoas costumam ser 
excessivamente otimistas, o que explicaria a "exuberância irracional" do mercado acionário.  

Elas não pensam muito no longo prazo e não avaliam os riscos de forma correta - têm mais medo 
de morrer em um acidente de avião do que de automóvel.  

Tudo isso vem lançando uma nuvem de ceticismo sobre as verdades neoliberais que pregam o 
funcionamento perfeito do mercado. "Os economistas analisam as decisões de investimento que 
as pessoas fariam se considerassem todos os fatores, mas às vezes elas tiram conclusões 
precipitadas."  

Muito cuidadoso, Kahneman deixa claro que não é um economista e não comenta a economia. 
Nem sobre suas finanças pessoais ele se aventura a opinar. "Em primeiro lugar, não acho que 
possa fazer decisões inteligentes, então tenho um consultor financeiro", diz. "E além disso, peço a 
meu consultor que não me conte nada. A ignorância é valiosa. Se eu acompanhar minhas finanças 
de perto, ficarei tentado a cometer erros."  
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