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RESUMO 

Esta monografia tem como objetivo analisar a identificação dos perfis de 
investidor, realizada pelas instituições financeiras em resposta à instrução (n. 539) da 
CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Para isso, o trabalho apresenta algumas 
teorias das finanças tradicionais, tais como a teoria de Seleção de Portfólio de Harry 
Markowitz (1950), o Modelo de Índice Único, e o CAPM de William Sharpe (1963), e 
observa como elas consideram as características pessoais na avaliação das melhores 
alternativas de escolha de investimento. O trabalho desenvolve uma reflexão ao 
introduzir conceitos das Finanças Comportamentais, principalmente da teoria dos 
Prospectos de Daniel Kahneman e Amos Tversky (1979). Essa reflexão teórica é 
utilizada na análise de alguns questionários utilizados por instituições financeiras o 
que permite o aprofundamento em relação ao tema e aos pontos necessários para a 
formulação do perfil de investidor atual, desenvolvido pelas próprias instituições 
financeiras. 

Palavras-chave: Perfil do Investidor. Finanças Tradicionais. Economia 
Comportamental. 
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ABSTRACT 

The aim of this Monography is to analyze the suitability identification, carried 
out by financial Institutions in response to CVM (Securities Commission) instruction 
(N°. 539). To develop it, the paper presents some traditional finance theories, such as 
Harry Markowitz's Portfolio Selection theory (1950), William Sharpe's the Unique Index 
Model, and CAPM (1963), to identify how they consider the personal characteristics 
assessing the best investment choice alternatives. This work develops a reflection by 
introducing concepts of Behavioral Finance, mainly from the Prospect Theory of Daniel 
Kahneman and Amos Tversky (1979). This theoretical reflection is used in the analysis 
of some questionnaires used by financial institutions, which allows a deepening in 
relation to the theme and the points necessary for the formulation of the current 
suitability, developed by the financial institutions themselves. 

Key-words: Suitability. Traditional Finance. Behavioral Finance. 
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1 INTRODUÇÃO 

A partir de 2013, obrigatório para operações de investimento no Brasil, a análise 

de perfil do investidor feita por órgãos financeiros deriva de teorias e modelos 

anteriores. Desde 2013 foi obrigatório o perfil para efetuar aplicações de investimento 

em bancos e corretoras, para ciência do risco existente em cada movimento no 

mercado financeiro, a fim de evitar crises ou surpresas econômicas como a de 2008, 

conhecida como Sub Prime nos Estados Unidos, que teve seu efeito em grande parte 

do mundo, o que aumentou a desconfiança e diminuiu o crescimento de diversos 

países. Esse trabalho tem como objetivo identificar propensões psicológicas e 

conceitos da Economia Comportamental na análise do perfil do investidor atualmente 

realizada. Além disso, procura debater algumas implicações da incorporação destes 

elementos psicológicos. 

A seção seguinte trata das finanças tradicionais de mercados eficientes, que se 

deu início na metade do século XX com Harry Markowitz (1952) e se desenvolveu 

posteriormente com Willian Sharpe (1963) e Eugene Fama (1970). Nos trabalhos 

desenvolvidos por esses autores não existiu uma abordagem que identificava ou 

procurava identificar qual o perfil de investidor e como alocar os recursos de cada 

agente. Porém, procurou desenvolver a percepção de risco e retorno existente na 

época baseado sempre na variância existente, tendo como objetivo diminuir a 

volatilidade, assumindo assim que o risco estaria diminuindo junto. Também 

identificou que cada indivíduo teria mais ou menos aversão ao risco, refletindo no 

retorno esperado. 

As finanças comportamentais que abordam mais o tema do perfil investidor, 

baseados em atitudes diferentes de cada indivíduo, tiveram seu início ou seu espaço 

após as teorias tradicionais e após alguns acontecimentos contradizerem as 

afirmações de economistas da época. Como por exemplo o boom econômico que 

houve após a Segunda Guerra Mundial, que de certa forma foi o oposto do que os 

economistas mais tradicionais diziam na época e confirmou o que estudiosos sobre a 

economia comportamental afirmavam, como por exemplo George Katona que ganhou 

bastante espaço por contrariar as previsões de recessão após a crise e supor o boom 

que de fato ocorreu. 



Na seção 3, o trabalho apresenta alguns exemplos de como esse perfil do 

investidor é construído por algumas corretoras de investimento e quais os principais 

pontos que a CVM se preocupa. Foram trazidos três exemplos de questionários que 

são realizados assim que o investidor abre a conta nas empresas em questão, está 

também detalhado como funciona o Asset Allocation de uma das empresas, 

procurando exemplificar como é visto hoje os grupos de investidores e como é feita a 

alocação dos investimentos. 

Na seção anterior às considerações finais foi feita uma análise de quais as 

influências de cada teoria na definição do perfil do investidor atual, sendo enfatizado 

quais os aspectos financeiros a respeito do risco, retorno e comportamental são 

usados atualmente para a alocação de cada pessoa em determinado perfil. Ao final, 

são apresentadas as considerações finais. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral desta monografia é identificar algumas características 

existentes em teorias das finanças tradicionais, tais como a teoria de Seleção de 

Portfólio de Harry Markowitz (1950), o Modelo de Índice Único, e o CAPM de William 

Sharpe (1963), assim como das Finanças Comportamentais (principalmente a Teoria 

dos Prospectos, de 1979) para a definição dos perfis de investidores. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a) Descrever as teorias tradicionais, a fim de encontrar estudos a respeito 

de perfis do investidor; 

b) Identificar as principais teorias da economia comportamental para 

salientar os pontos cruciais para o desenvolvimento de diferentes grupos 

de investidores; 
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c) Encontrar questionários de perfil do investidor utilizados atualmente para 

exemplificar o estudo e analisar mais profundamente suas 

características. 

d) Analisar as influências encontradas nos modelos econômicos e 

comportamentais sobre os perfis atuais. 

2 FINANÇAS 

Segundo Damodaran (2009) com o desenvolvimento, no início do século XIX, 

do mercado de títulos de renda fixa e acionário, os investidores da época começaram 

a se preocupar mais com os riscos assumidos, que até então eram mais subjetivos e 

menos objetivos. Nesse período, as medidas de riscos eram somente qualitativas, 

pelo fato de que as medidas quantitativas eram praticamente inexpressivas na época, 

já que na época havia diversas dificuldades para se obter informações e havia também 

uma enorme escassez de mecanismos para processar as poucas informações 

existentes. 

No século XX, predominantemente a economia tentou explicar as 

movimentações dos agentes e dos mercados de duas distintas formas, que podemos 

chamar de Finanças Tradicionais e Finanças Comportamentais. As duas maneiras de 

pesquisa buscam explicar os mesmos fenômenos, porém de diferentes maneiras. O 

primeiro modelo busca analisar os dados de maneira mais sistêmica, sem levar tanto 

em consideração os indivíduos presentes, olha de maneira mais ampla para os fatos, 

que são as Hipóteses dos Mercados Eficientes (HME). Já as finanças 

comportamentais focam muito mais nos indivíduos e nas possíveis decisões de cada 

um, contrapondo muitas vezes as teorias e afirmações das finanças tradicionais. 
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3 FINANÇAS TRADICIONAIS 

As Finanças Tradicionais baseiam-se, em sua maior parte, na racionalidade 

ilimitada. Essa noção é a base de teorias muito famosas e fundamentais como A 

Teoria do Portfólio de Markowitz (1952), o modelo do Índice Único, o Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) de William Sharpe (1964) e o modelo de apreçamento de 

opções de Black e Scholes (1973). Essas teorias são fundamentais para a existência 

da Hipótese dos Mercados Eficientes (HME) que é a teoria mais usada atualmente no 

que se trata de finanças tradicionais, e que foi proposta por Eugenio Fama (1970). 

Nessa teoria assume-se que os preços dos ativos refletem as informações existentes 

no mercado, moldando os preços de forma simultânea e imediata com as notícias e 

informações presentes no mercado. A partir desse pressuposto, Fama (1970) 

elaborou três hipóteses para explicar a diferença de velocidades e durações da 

movimentações de preço, que são: 

Hipótese Fraca: Onde erros de grande porte poderiam ocorrer na formação do 

preço, por conta do preço refletir o valor anterior (passado), porém seriam aleatórios 

e teriam média zero impedindo que qualquer agente realize lucros com o histórico do 

preço e com sua volatilidade. 

Hipótese Semiforte: Indica que todas as informações públicas já refletiram nos 

preços e nenhum investidor conseguiria obter ganhos acima da média por conta de 

que as informações já foram divulgadas e os ativos estariam precificados, como por 

exemplo os anúncios de balanços empresariais, desdobramento de ações, etc. 

Hipótese forte: Os preços estariam todos ajustados por conta de todas as 

informações independente de serem públicas ou privadas sobre as empresas e 

mercados. Mesmo os agentes que têm acesso às informações privilegiadas não 

teriam ganhos acima da média por conta dos ajustes já realizados nos preços. 

Segundo Fama (1970), um mercado que os preços sempre refletem totalmente 

as informações existentes é chamado de "eficiente". Os ativos presentes nesse 

mercado eficiente são representados notadamente por: 
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E ( f t , t + i | * t ) = [1 +E(fj , t + i|$t) ]pjt , 

Onde, 

E é o valor esperado; 

Pjt é o preço do ativo J no tempo T; 

Pj,t+1 é o preço do ativo J no tempo T+1 (Onde T+1 representa uma mudança 

de preço ao longo do período, através de um reinvestimento da empresa); 

rj,t+1 é um período de retornos percentuais; 

cp é um símbolo que representa qualquer informação assumida e divulgada que 

reflete totalmente no ativo. 

Então, como exemplificado na fórmula anterior o valor de cada ativo é 

representado e ajustado de acordo com as informações publicadas e de ciência do 

mercado. Porém, como a informação é perfeita nesse modelo, todos os agentes de 

mercado teriam a plena noção de quanto cada ativo valeria, impossibilitando a compra 

especulativa ou a circulação de informações privilegiadas no mercado, tornando o 

mercado eficiente. 

3.1 HARRY MARKOWITZ (SELEÇÃO DE PORTFOLIO) 

Antes da teoria de Eugenio Fama (1970), a teoria dos Mercados Eficientes 

surgiu em 1952, através de Markowitz, considerado por muitos o pai da Moderna 

Teoria de Carteiras. Ele foi o pioneiro nos estudos referentes às análises de seleção 

de carteiras, resultando no prêmio Nobel de Economia em 1990. Conforme diversas 

premissas dessa época, o mercado financeiro seria eficiente e os investidores 

tomariam decisões racionais. Diversos estudos e modelos diziam que todos tinham o 

mesmo acesso e nível de entendimento das informações, procurando sempre a 

maximização de seu capital e minimização dos riscos envolvidos. Markowitz 

invariavelmente formalizou o ditado de "não colocar todos os ovos em uma única 

cesta" para um contexto financeiro. Segundo Zanini e Figueiredo (2005) uma das 

maiores contribuições da teoria de Markowitz foi ressaltar a importância da 
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diversificação. A diversificação se torna importante a partir do momento em que 

Markowitz afirma que os preços dos ativos não se movem de maneira exatamente 

conjunta, ou melhor dizendo, tem correlação imperfeita. Sendo assim, a variância total 

de um portfolio se minimiza já que a variação no preço individual de um ativo passa a 

ser compensada por variações complementares dos demais. Assim, a teoria afirma 

que deve-se levar em conta a diversificação do risco (variância) na construção de 

carteiras, e que é possível construir inúmeros portfólios com diferentes níveis de 

retorno exigidos, e que sejam otimizados com o menor risco possível. Em 1952 foi 

publicada no "Journal of Finance" a teoria de Markowitz, intitulada "Portfolio Selection". 

Segundo Zanini e Figueiredo (2005, p. 41), essa teoria se baseou em algumas 

premissas: 

1) O critério dos investidores para uma avaliação de carteira seria baseado 

apenas nos retornos esperados e no desvio padrão destes retornos ao longo 

de um horizonte de tempo. 

2) Os investidores seriam avessos ao risco, quando os retornos forem similares a 

preferência seria para ativos com menor risco. 

3) Em caso de carteiras com o mesmo risco, seria sempre preferida a carteira com 

maior retorno esperado. 

4) Seria possível dividir os ativos, ou seja, o investidor poderia comprar frações 

de ações. 

5) Existência de uma taxa livre de risco, a qual o investidor poderia emprestar ou 

tomar empréstimos. 

6) Inexistência de custos transacionais e impostos. 

7) Todos investidores estariam de acordo em relação à distribuição de 

probabilidades das taxas de retorno dos ativos. Assim, somente existiria um 

único conjunto de carteiras eficientes. 

Com essas premissas aplicadas, Markowitz baseia sua carteira em duas 

variáveis, retorno esperado e o risco (variância). Markowitz desenvolveu um método 

que calcula a variância (risco) de uma carteira como a soma das variâncias individuais 

de cada ativo e covariâncias entre pares de ações da carteira, de acordo com o peso 

de cada ativo. Markowitz supõe que há uma carteira de ativos que maximize o retorno 

esperado e minimize a variância, e esta deve ser a carteira recomendada para um 
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investidor. Com o conjunto de ativos escolhidos o retorno da carteira se encontra 

aplicando uma média ponderada dos retornos de cada ação ou título. Segue abaixo a 

fórmula utilizada por Markowitz: 

N 

i=i 

Onde, 

Rp é o retorno da carteira; 

Xi é o percentual investido em cada ativo; e 

Ri é o retorno esperado de cada ativo. 

A teoria de Markowitz mudou a percepção de risco, antes, entre os séculos 

XVIII e XIX essa percepção era meramente qualitativa devido à falta de informações 

e a inexistência de modelos para manuseá-las em caso de não escassez. Porém em 

1952 Markowitz denominou o risco como sendo a incerteza de determinado 

acontecimento. Nesse contexto, o risco é a probabilidade de o investidor ganhar 

menos ou até mais do que se espera. Especificando, para ele o risco era basicamente 

o movimento dos títulos comparado com outros títulos na mesma carteira, trazendo o 

conceito de covariância entre os ativos. Segundo Damodaran (2009) a teoria de 

Markowitz mudou a maneira de se ver o risco pelo fato de vincular o risco presente de 

uma carteira aos movimentos conjuntos entres os ativos individuais que a compõe. 

Para explicar um pouco mais sobre a diversificação se faz necessário a apresentação 

do 1) risco sistemático (risco de mercado) que se trata de um risco afetado por uma 

série de fatores político-econômicos, como por exemplo o aumento ou a diminuição 

da taxa de juros, a depreciação da moeda corrente, um aumento significativo da 

inflação ou até mesmo uma variação do crédito nacional, esses fatores afetariam 

todos os ativos de uma forma geral, sendo impossível eliminar esse risco da carteira. 

Porém o 2) risco não sistemático (risco específico ou diversificável) é o risco que pode 

ser excluído com a diversificação dos ativos para a minimização do risco específico 

na carteira, é preciso diversificar, porém a diversificação é necessária com ativos que 

tendem a riscos opostos. Como por exemplo, ativos com retornos ligados a alta do 

dólar e outros a baixa da moeda americana. Sendo assim, Markowitz mostrou que os 

investidores precisam diversificar, porque se preocupam com o risco, porém as 
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carteiras precisam ser diversificadas de maneira inteligente, uma escolha aleatória de 

ativos não irá reduzir o risco e quando o risco dentro de uma carteira diversificada for 

menor que os riscos dos títulos individuais é pelo fato dos ativos terem uma correlação 

diferente entre si. A ideia chave apresentada foi que a variância dos retornos da 

carteira poderia ser descrita como uma função. Para sintetizar, a fórmula desenvolvida 

por Markowitz (1952): 

< ^ = £ ( * M ) + X £ ( * ^ O 

Onde, 

o-p2 é a variância da carteira; 

Xj2 o quadrado do percentual investido no ativo j ; 

072 a variância do ativo j ; 

Xj,Xk o percentual investido no ativo j e k; e 

Ojk a covariância entre o ativo j e k. 

Com as premissas fundamentais e as fórmulas de retorno e risco da teoria 

assumidas, conseguimos encontrar o "portfólio de mínimo risco". Para encontrar 

seguimos o gráfico de "fronteira eficiente de Markowitz" que representa o conjunto de 

carteiras que dispõe a taxa de retorno esperada maior possível para cada nível de 

desvio-padrão da carteira (risco): 

Gráfico 3.1.1 - Fronteira Eficiente 

R e t o r n o E s p e r a d o 
da C a r t e i r a 

E(ri>) Fronte i ra 
Eficiente d o s | 
Ativos de Risco 

m * 

/mm ^ 
Carteira d e / « A . 

/ Ativos 
V a r i â n c i a ^ ! ->• , .. . . 

. - — Individuais 
M í n i m a > 

Desv io Padrão da C a r t e i r a 

Fonte: Bodie; Kane; Marcus (2000, p. 200). apud JUNIOR, Roberto Natale Perotti, PAYES, Manuel 
Antonio Munguia 2015. 
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As carteiras de Markowitz demonstram o risco máximo que um investidor está 

sujeito a aceitar, tendo como objetivo a maximização do retorno a esse nível de risco. 

Neste gráfico é possível admitir o princípio de que quanto mais o investidor assume 

de risco (Desvio padrão da carteira), maior será o retorno esperado da carteira E(rp). 

Em suma a teoria de Seleção de Porfoilio considera que é possível escolher as 

carteiras mais eficientes para cada nível de risco e retorno através da diversificação, 

porém não mostra qual das carteiras existentes deve ser a escolhida. A escolha fica 

a critério do investidor, que escolherá qual o satisfaz melhor dependendo dos níveis 

de aversão ao risco. Além disso, a teoria conclui que quanto menor for o nível de 

correlação entre os ativos, mais fácil será para reduzir o risco na carteira. 

Desta forma, conseguimos enxergar, os indivíduos divididos em 3 perfis 

conforme sua tolerância ao risco. O primeiro seria o mais agressivo que buscaria uma 

combinação de ativos que proporcionam um retorno maior, mesmo que isso esteja em 

conjunto com uma maior exposição ao risco, conhecido como investidor arrojado. O 

segundo perfil, seria basicamente o oposto do primeiro que são aquelas pessoas que 

procuram menor risco, porém o retorno também seria menor, estes seriam chamados 

de conservadores. Pode-se ainda perceber um terceiro grupo, o moderado que aceita 

correr um pouco mais de risco que o conservador para atingir uma rentabilidade 

superior, mas também não correria tanto risco quanto os investidores de perfil 

arrojados. 

3.2 WILLIAM SHARPE (MODELO DE ÍNDICE ÚNICO) 

O Modelo de Índice Único ou Modelo Diagonal desenvolvido por William Sharpe 

tem como objetivo simplificar o método usado por Harry Markowitz, pois para se obter 

o risco da carteira era necessário calcular a covariância de um par de ativos. Então 

em uma carteira com 1000 ações em posição, dada a fórmula (N2-N)/2), onde N 

representa o número de ativos na carteira, seria necessário efetuar (10002-1000)/2 = 

49.500 covariâncias. Já no modelo de William Sharpe (1963), assume-se que os 

ativos não são correlacionados entre si, mas relacionados com um único índice que 

representa todo o mercado. O modelo chega a esta conclusão baseado em uma 

observação casual do mercado, onde foi possível identificar uma relação entre os 

preços das ações. Basicamente quando o índice da bolsa de valores disponível ao 

público (No Brasil temos o Índice Bovespa) sobe a grande maioria das ações o 
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acompanhavam e o oposto também, quando o índice de mercado caia as ações viam 

seu preço desvalorizar também. Isso diz que uma das razões pelas quais os retornos 

dos ativos são correlacionados é pelo fato de que há uma resposta uniforme ou 

comum para as mudanças de mercado. Uma média útil dessa correlação pode se 

obter relacionando o retorno de uma ação com o retorno de um índice geral de 

mercado. Então para se calcular o retorno de um ativo na carteira Sharpe sustenta 

que é necessário calcular a regressão abaixo: 

Onde, 

Ri é o retorno da ativo; 

ai o componente do retorno do ativo i que é independente do desempenho do 

mercado, ou seja, uma variável aleatória; 

Pi é uma constante (beta) que mede a mudança esperada em Ri dada uma 

mudança em Rm 

Rm é a taxa de retorno médio do índice de mercado; e 

ei é o erro-padrão da estimativa, também considerado uma variável aleatória. 

Aqui já conseguimos definir que PiRm se traduz no risco sistemático do ativo, 

onde o coeficiente beta se resume em uma medida relativa do risco não diversificável, 

que demonstra como o ativo acompanha a variação do mercado. Entretanto, ei seria 

o risco específico da empresa que independente de variações externas se manteria o 

mesmo. Uma ação pode apresentar beta negativo, o que significaria que sua linha de 

regressão se inclinaria para baixo. Então para eventos macroeconômicos favoráveis, 

os retornos dos ativos seriam mais baixos e vice-versa. Sendo assim, para proteger a 

carteira de eventos inesperados esses ativos funcionam, mas também diminuiria a 

sensibilidade de uma carteira, frente às mudanças macroeconômicas. 

Após a fórmula de retorno exposta, é possível assumir as premissas utilizadas 

por Sharpe (1963), que iniciam afirmando que 1) A variância de ei é constante, 2) a 

média de ei é igual a zero 3) não existe relação entre os retornos do índice de mercado 

e ei, 4) não existe relação entre os ei de títulos diferentes e por último 5) os ei não tem 

relação com o tempo. 

Dadas as premissas do Modelo Diagonal é possível definir as fórmulas 
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matemáticas usadas para definir o retorno e o risco da carteira. Segue abaixo: 

N N 

RP = +^JX,^iRm 

f=i /=i 

Onde, 

RP é o retorno da carteira; 

Xi é percentual investido no ativo i; 

ai o componente independente do ativo i; /?i o beta do ativo; e 

Rm o retorno esperado do mercado. 

Onde, 

o> 2 é a variância da carteira; 

/?P 2 o quadrado do beta da carteira; 

0m~ a variância do mercado; 

i 2 o quadrado do percentual investido no ativo i; e 

o2 é a variância do erro-padrão (resíduo) do ativo i. ei 

Resumindo, William Sharpe facilitou os métodos desenvolvidos por Harry 

Markowitz na teoria de seleção de portfolio, não seria mais necessário comparar ativos 

em pares e sim cada ativo com um índice de mercado já definido, diminuindo os 

número de relações necessárias. 

3.3 CAPM (CAPITAL ASSET PRICING MODEL) 

O CAPM, como o próprio nome já diz, é um modelo que precifica os ativos de 

acordo com o seu retorno esperado e seu risco não sistemático (não diversificável). 

Essa teoria ainda é a mais utilizada na avaliação do custo de capital de empresas e 

também na avaliação de carteiras. E o fato de ser o modelo mais utilizado atualmente 

se deve às possíveis previsões que o modelo traz a respeito da relação entre risco e 

retorno. O CAPM como a maioria dos modelos atuais partem de um único princípio, 
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que é a teoria de Markowitz. De acordo com Fama e Dartmouth (2007) os autores do 

modelo William Sharpe e John Lintner acrescentaram dois diferentes tópicos ao 

modelo de Markowitz. O primeiro tópico é a plena concordância, que dado os preços 

dos ativos no mercado em t -1 , os investidores assumem e concordam a respeito da 

distribuição conjunta dos rendimentos dos ativos de t-1 até t. Sendo esse tópico 

extremamente importante, pelo fato de que o modelo usa essa afirmação para retirar 

os dados dos retornos dos ativos e criar o modelo. O segundo tópico fundamental para 

o modelo é de que a tomada e concessão de empréstimos a taxa livre de risco é 

disponível para todos os agentes de mercado, independente do montante ou tempo 

estabelecido pelo emprestador. 

A figura abaixo demonstra e explica modelo do CAPM, figura que segue os 

mesmos princípios da teoria de Markowitz, sendo o eixo vertical E(R) representando 

o retorno esperado e o eixo horizontal a(R) demonstrando o risco da carteira medido 

pelo desvio padrão do retorno do portfolio. A curva traçada ao longo do gráfico é 

chamada de abc, onde concentra os ativos arriscados que minimizam a variância da 

carteira e maximizam o retorno esperado. Nessa curva não estão incluídos os 

empréstimos a taxa livre de risco. A partir daí, conseguimos visualizar facilmente o 

trade off onde o investidor se encontra. Caso o investidor deseje uma carteira com os 

maiores retornos possíveis, terá de se propor a correr mais riscos (volatilidade) na 

carteira, como demonstrado no ponto a. Já no ponto T o investidor aceita um retorno 

moderado, e com um nível de volatilidade muito mais baixo que no ponto anterior. 

Sem a tomada e concessão de empréstimos, apenas os pontos ao longo da curva abc 

e acima de b estarão disponíveis aos investidores na ideia de média-variância. 

Adicionando os empréstimos ao gráfico. Quando todos os recursos investidos 

em títulos livres de risco o resultado será o ponto Rf, onde teríamos uma carteira com 

uma volatilidade zero e com o retorno esperado igual a taxa livre de risco. 

Suponhamos que uma carteira invista x em ativos livres de risco e 1-x em uma carteira 

que denominamos de g. A partir dessa carteira conseguimos visualizar a reta onde o 

ponto g se localiza. Já uma carteira eficiente em média-variância se localiza à 

esquerda da curva abc, tangenciando T. Essa carteira seria uma mistura de ativos 

livres de risco ou empréstimos na mesma taxa com a carteira eficiente de ativos 

arriscados. 
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Gráfico 3.3.1 - Oportunidades de Investimento 

Segundo Fama e Dartmouth (2007): 

A moral da estória do CAPM fica, agora, evidente. Com plena concordância a 
respeito da distribuição dos retornos, todos os investidores enxergam o mesmo 
conjunto de oportunidades (Figura 1) e combinam a mesma carteira tangente 
T com tomada ou concessão de empréstimos à taxa livre de risco. Como todos 
os investidores detêm a mesma T de ativos arriscados, ela deve ser a carteira 
de ativos de risco ponderada pelo valor. Mais especificamente, o peso de cada 
ativo de risco na carteira tangente, que passamos a chamar de M (de 
"mercado"), deve ser o valor total de mercado de todas as unidades circulantes 
do ativo dividido pelo valor total de mercado de todos os ativos de risco. Além 
disso, a taxa livre de risco deve ser fixada (juntamente com os preços dos 
ativos de risco) de maneira a fechar o mercado de tomada e concessão de 
empréstimos à taxa livre de risco. 

(Condição de Variância Mínima para M) 

E(R,) = E(R, M ) + [ E ( i g - E(R Z M)]/3 j M, i = 1 N 

Onde, 

E(R) é o retorno esperado do ativo i; 

E (Rzm) é o retorno esperado dos ativos com betas iguais ao de mercado 
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/? é o Beta de mercado do ativo i 

As premissas do modelo de CAPM dizem que a carteira de mercado M se 

localiza na linha de fronteira eficiente, já mencionada anteriormente nas teorias de 

Markowitz e na do CAPM também. Isso implica que mostrando de forma algébrica 

qualquer carteira de variância mínima corresponde também a carteira de mercado. 

Então para sintetizar o modelo CAPM, podemos dizer que o retorno esperado de 

qualquer ativo i é a taxa de juros livre de risco mais o prêmio pelo risco, que 

desenhamos aqui como o beta de mercado do ativo. 

3.4 COEFICIENTE BETA (/?) 

O coeficiente Beta, utilizado no modelo de índice único e no CAPM, é a 

inclinação da reta dos mínimos quadrados, resultante da regressão. Então conforme 

o tamanho da inclinação o Beta mostra o risco e também o retorno de cada ativo, 

porque quanto menor a inclinação, menos volátil o ativo será às mudanças do 

mercado. Para representar graficamente essa explicação, temos que apontar os 

retornos de um ativo "A" em um certo período de tempo. Comparando então os 

retornos do ativo (Eixo vertical) com os retornos do mercado (Eixo horizontal). 

Gráfico 3.4.1 - Gráfico dos desvios do beta para o ativo A 

Retomo do 

de 
»(%) 

Fonte: KOPITTKE, Bruno Hartmut, FREITAS, Sheizi Calheira. 2001. 

O Beta geralmente resulta entre os valores de 0,5 e 2,0, sendo que 

convencionalmente o Beta de mercado foi definido como 1,0. Então, quando o valor 
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do Beta de um ativo é igual a 1,0 isso quer dizer que o ativo é perfeitamente 

correlacionado com os riscos e retornos do mercado. Quando igual a 0,0 significa uma 

correlação nula, onde o ativo não tem qualquer tipo de relação com o mercado, 

variando de forma aleatória. Outros valores como 0,5 e 2,0 representam correlações 

parecidas, porém em escalas diferentes, a primeira sendo metade das variações do 

mercado e a segunda o dobro, agindo de forma a performar metade da volatilidade do 

mercado e o dobro respectivamente. Existe também Betas negativos que mostram 

correlações opostas ao mercado. Segue abaixo dois gráficos para demonstrar como 

as correlações perfeitas positivas e negativas funcionam. 

Gráfico 3.4.2 - Correlação positiva perfeita dos ativos W e X. 

Retorno 
\ t i \ u \ \ 

\ t i>u \ 

Tc mm» 
Fonte: KOPITTKE, Bruno Hartmut, FREITAS, Sheizi Calheira. 2001. 

Gráfico 3.4.3 - Correlação negativa perfeita dos ativos Y e Z. 

Retorno 

Tempo 

Fonte: KOPITTKE, Bruno Hartmut, FREITAS, Sheizi Calheira. 2001. 

Em relação aos gráficos acima, quando existe uma correlação positiva perfeita 

entre os ativos, o que em termos numéricos é 1, os ativos em questão se movem 

exatamente na mesma volatilidade e velocidade com movimentos perfeitos e 

sincronizados na mesma direção, como demonstrado no gráfico 3.4.2. Quando temos 

uma correlação negativa perfeita os ativos também se movem na mesma velocidade, 

e sincronizados porém em direções perfeitamente opostas. Na medida em que um 

sobe o outro desce na mesma proporção, como no gráfico 3.4.3. 
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4 FINANÇAS COMPORTAMENTAIS 

Uma das maiores críticas da economia comportamental para a teoria tradicional 

é a de racionalidade ilimitada, que significa que os agentes tem plena convicção e 

noção das atitudes tomadas. Assim, os modelos tradicionais são baseados nessa 

informação perfeita e caso os agentes não se comportarem de acordo com os padrões 

estabelecidos nas teorias os modelos terão resultados prejudicados. Nossa história 

descreve uma série de crises e acontecimentos que mostraram comportamentos 

distintos dos pressupostos tradicionais. O maior desafio das teorias econômicas de 

mercados financeiros são as bolhas especulativas que são alterações drásticas nos 

preços de ativos sem que haja nenhuma explicação fundamentalista para tal. Então 

as finanças comportamentais compartilham a noção de que os mercados financeiros 

não seriam necessariamente eficientes por conta de diversas afirmativas, dentre elas: 

1) Os comportamentos humanos não são realisticamente iguais aos 

pressupostos das teorias tradicionais; 

2) As informações sobre os ativos em negociação, como empresas e até 

mesmo informações sobre os mercados que as negociam não são 

disseminadas de maneira rápida e abrangente; 

3) E caso as informações estejam todas divulgadas, existem entraves e 

burocracias existentes que impedem a agilidade na negociação. 

O próprio autor Fama (1970) da Hipótese de Mercados Eficientes admite que 

há falhas nas movimentações dos preços, porém suas análises não vão de encontro 

com as soluções propostas pelas teorias comportamentais e sim sugere que as 

hipóteses possam incorporar outros fatores sistêmicos como por exemplo: 

lucratividade e Investimento. 

4.1 PSICOLOGIA ECONÔMICA 

De acordo com Flávia Ávila e Ana Maria Bianchi (2015) no guia de economia 

comportamental e experimental, a psicologia econômica se deu origem no final do 
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século XIX, mais precisamente no ano de 1881 com um artigo publicado em uma 

revista científica de filosofia, a partir dessa publicação a abordagem da psicologia 

econômica ficou conhecida, ela sustentava que os fenômenos econômicos 

necessitavam de uma análise mais aprofundada dos elementos psicológicos 

presentes nesses fenômenos. Em 1902, o mesmo autor do artigo, Gabriel Tarde, 

publicou o livro La Psychologie Economique que marcou oficialmente o início da área. 

(cf. Reynaud, 1967; Lea et. al., 1987; Lewis et. al., 1995; Descouvières, 1998; van 

Raaij, 1999; Webley & Walker, 1999; Barracho, 2001; Kirchler & Hõlzl, 2003; 

Wàrneryd, 2005b; Ferreira, 2007a, 2008). 

Após Tarde, Thorstein Veblen defendeu, nos EUA, uma maior abrangência de 

estudos econômicos. Seus estudos e insistências pela expansão da psicologia 

econômica perduraram por vários anos. Porém, não recebeu a atenção necessária, 

com os economistas da época contrapondo que as ideias tradicionais eram suficientes 

para explicar os fenômenos econômicos que existiam. Segundo Flávia Ávila e Ana 

Maria Bianchi: 

A 2 aGuerra Mundial, contudo, veio mudar esse panorama, por meio dos 
grandes levantamentos feitos por George Katona, que tinha formação em 
psicologia e emigrara da Hungria e Alemanha, para os EUA. Ao contrário das 
previsões de economistas, feitas com base em modelos teóricos, de que a 
economia norte-americana enfrentaria uma difícil recessão no pós-guerra, 
Katona se propôs 167 Guia de Economia Comportamental e Experimental a 
verificar o que a população do país efetivamente planejava fazer com seu 
dinheiro depois que a guerra terminasse, a fim de obter dados mais precisos 
sobre as tendências futuras. Assim, elaborou um extenso questionário sobre 
crenças, atitudes, expectativas e outros elementos subjetivos, e aplicou-o em 
grandes amostras representativas da população. Os resultados desse estudo 
apontaram na direção oposta àquela defendida pelos economistas - no lugar 
de recessão, haveria um grande boom econômico, com as pessoas muito 
inclinadas a comprar bens e consumir, e não a entesourar seu dinheiro 
(Ferreira, 2007a, 2008). 

O livro Pychological Economics publicado em 1975 foi um grande 

impulsionador para o tema, a partir de trabalhos como de Katona, que apresentavam 

uma nova maneira de analisar a economia com a introdução da psicologia, surgiram 

os trabalhos que são apontados como precursores da Economia Comportamental. 

Atualmente essa junção de economia e psicologia é muito usada no mundo todo como 

por exemplo o time formado pelo parlamento Britânico para cuidar das finanças 

comportamentais Financial Conduct Authority (FCA) que promove melhores práticas 

competitivas nos mercados financeiros e corporativos através de princípios 
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comportamentais. Além disso, a Fundação Nobel tem premiado uma série de autores 

relacionados com o tema, como: Herbert Simon (Nobel 1978), George Akerloff (Nobel 

2001), Daniel Kahneman (Nobel 2002), Vernon Smith (Nobel 2002), Alvin Roth (Nobel 

2012) e Robert Shiller (Nobel 2013). 

4.2 DECISÕES COMPORTAMENTAIS 

De acordo com o texto Behavioral Finance: Theories and Evidence da 

Fundação de pesquisa do Instituto de revisão e literatura do CFA (Chartered Financial 

Analyst), os investidores tomam decisões com diversos vieses, devido a isso segue 

abaixo alguns dos vieses mais frequentes: 

1) Autoconfiança e otimismo: Os investidores superestimam as suas 

habilidades e as informações que possuem na escolha do possível 

investimento; 

2) Representatividade: Os indivíduos se baseiam mais em informações 

superficiais, do que em probabilidades reais; 

3) Conservadorismo: As pessoas continuam acreditando em crenças 

passadas mais do que nas novas informações disponíveis; 

4) Julgamento rápido: No qual os investidores exageram nas informações e 

probabilidades recentes por conta da memória ser curta; 

5) Apresentação viesada da Informação: Onde os indivíduos levam em conta 

o jeito em que a informação foi mostrada, afetando na decisão posterior; 

6) Contabilidade mental: As pessoas tentam separar as riquezas de maneira 

diferente ignorando a correlação entre elas; e 

7) Aversão ao arrependimento: Os indivíduos tomam decisões em um sentido 

que caso os investimentos ocorram no sentido oposto do esperado isso não 

afete o lado emocional deles. 

Com esses vieses apresentados, a ideia de informação perfeita e uma carteira 

ótima para todos os indivíduos ficam ainda mais difícil de se mensurar. Pelo fato de 

que cada indivíduo absorve a informação e lida com o risco de uma maneira. 
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4.3 TEORIA DOS PROSPECTOS 

A Teoria dos prospectos de Kahneman e Tversky (1979) trouxe um outro olhar 

para o comportamento do decisor perante ao risco, antes, baseado na função 

utilidade, onde o indivíduo sempre buscaria a maximização dos seus lucros e 

minimização das suas perdas. Segundo a teoria dos prospectos há uma diferença 

entre os pesos atribuídos a perdas e ganhos, que quando se trata de um ganho 

assegurado (ou próximo a 100% de probabilidade de ocorrer) a aceitação é muito 

maior do que uma perda assegurada comparada com uma possível perda maior. O 

exemplo abaixo do livro Rápido e Devagar de Daniel Kahneman (2011) demonstra: 

1a decisão: Escolha entre 

a) Ganho seguro de 240 dólares 

b) 25% de chance de ganhar mil dólares e 75% de chance de não ganhar nada 

2a decisão: Escolha entre 

a) Perda segura de 760 dólares 

b) 75% de chance de perder mil dólares e 25% de chance de não perder nada 

Na 1a decisão a grande maioria das pessoas (84%) preferiu a opção a, 

assegurando um ganho à ter uma ganho maior não certo. Porém, quando se trata de 

perdas 87% das pessoas que responderam esse questionamento preferiram a opção 

d, preterindo uma perda assumida a uma possível e mais provável perda maior que a 

assumida. Com isso, foi descoberto que as pessoas têm sensações diferentes entre 

ganhos e perdas, e um ganho na mesma quantia de uma perda não traz a mesma 

"felicidade". Portanto, a teoria dos prospectos descobriu modelos de comportamento 

que não foram reconhecidos anteriormente pelo modelo racional de decisão. E isso 

se deve a duas grandes limitações humanas, que de acordo com Kahneman e Tversky 

(1979) são as emoções que destroem o autocontrole do indivíduo que é essencial 

para a tomada de decisão racional e o fato de que as pessoas não entendem 

completamente o que estão lidando no momento, como no exemplo anterior, que se 

forem calculadas as probabilidades de ganhos e perdas as opções não escolhidas 

seriam as mais vantajosas. 
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4.4 ECONOMIA COMPORTAMENTAL NO BRASIL 

O Brasil foi um dos primeiros a incluir a psicologia econômica por sugestão da 

CVM (Comissão de Valores Mobiliários) nos livros de conteúdo de alunos do ensino 

fundamental e médio através da Estratégia Nacional de Educação Financeira-Enef 

(Brasil Coremec, 2010). Além dessa inclusão dita acima, a economia comportamental 

também faz parte de dois grandes órgãos públicos brasileiros como o BACEN (Banco 

Central Brasileiro) e a CVM. No Banco Central a psicologia econômica foi incluída nos 

materiais a partir de 2010 no ll Fórum de Inclusão Financeira, com a criação da área 

de Relacionamento Institucional e Cidadania da instituição. E dentro desta área foi 

feita uma série de materiais relacionados ao tema como: Uma série de vídeos Eu e 

Meu Dinheiro (BACEN, 2015), o Guia de Excelência de Educação na Oferta de 

Serviços Financeiros e por último uma exposição nomeada "Você Já Parou Para 

Pensar?". A CVM também se utiliza muito do tema, vem desde 2013 promovendo 

conferências anuais de educação financeira e comportamento do investidor. No ano 

de 2014, se inspirando no Behavioral Insights Team (BIT), no Reino Unido a CVM fez 

o Núcleo de Estudos Comportamentais (NEC) que tem como objetivo "oferecer 

reflexões, sugestões, críticas, recomendações e subsídios técnicos, baseados em 

evidências e conhecimentos de Economia Comportamental, neurociências, 

pedagogia e psicologia econômica, social e cognitiva, entre outros, que contribuíram 

para o aprimoramento da eficiência e efetividade das políticas de educação, incluindo 

informação e orientação, ao investidor" (CVM, 2014). 

4.5 PERFIL SITUACIONAL 

Olhando a partir da visão do investidor foi feito um estudo por Maggin (2007) 

apud Christine Kuwer (2010) para definir o que chamamos de perfil situacional que se 

baseia em três parâmetros para simplificar as escolhas dos investidores que são: 1) a 

fonte de riqueza, que analisa como o montante atual da pessoa foi construído. 

Empresários que acumularam sua riqueza através de suas empresas, chamados de 

"investidores self-made", têm a tendência de suportar um maior nível de risco 
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comparado com trabalhadores que obtiveram seu patrimônio sendo mais passivos na 

acumulação do capital. 

Outra análise feita é a partir da 2) medida de riqueza, que demonstra a 

dificuldade de mensurar a satisfação com o valor da fortuna acumulada por cada um, 

Em que o tamanho de uma única carteira resulta em uma satisfação relativa para 

diferentes investidores, tornando o bem-estar financeiro uma variável difícil de 

mensurar. O terceiro parâmetro trazido por Maggin é 3) a fase da vida, que se trata 

de todas as fases desde a infância até a morte. Montando uma linha do tempo, a 

aversão ao risco aumenta em relação à ambição e experiência das pessoas, quanto 

mais jovem maior a relação com o risco, porém a partir de uma certa idade as 

ambições e a tolerância ao risco diminuem. Isso está ligado à relação entre renda e 

despesas (cash-flow). 

O ciclo de vida do ser humano pode ser representado por quatro fases que são: 

Fundação, acumulação, manutenção e distribuição. A primeira etapa é a fundação, 

onde o investidor normalmente é jovem com horizontes de longo prazo para o 

investimento. Nessa fase da vida se constrói a base que geralmente, dará origem 

criação da riqueza e também é a mais apropriada para a tomada de risco, geralmente 

porque o indivíduo tem uma maior ambição e um maior tempo para o desenvolvimento 

do capital. A etapa seguinte é a de acumulação, com a base de riqueza em média já 

construída os passos seguintes são de uma maior poupança dos ganhos que são 

resultado de uma crescente na renda mensal. Porém, é também nessa fase da vida 

quando a construção da família, da casa própria, manutenção dos estudos e até 

educação dos filhos acontece. A próxima fase é a de manutenção que tem o objetivo 

de preservar o dinheiro já investido. As pessoas quando chegam nessa fase estão 

muito próximas da aposentadoria ou até já aposentadas, com a confiança perante ao 

risco menor porque não tem mais a perspectiva de recuperação caso haja perdas e 

tem não mais a intenção de manter os investimentos no longo prazo. A intenção nesta 

etapa é a manutenção do poder de compra do indivíduo. Por último a fase de 

distribuição que como já é chamada, é quando o investidor pensa em como repassar 

sua riqueza acumulada para outras pessoas ou entidades. Corriqueiramente muitas 

pessoas já planejam como essa distribuição será feita na fase de manutenção. Esse 

planejamento é necessário pelos grandes encargos e tributações que existem nessa 

transferência de capital, portanto pessoas com uma grande riqueza acumulada se 

preocupam bastante com essa fase. 
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Embora essas fases se difiram entre si e sejam cronologicamente ligadas, 

muitas vezes investidores voltam de uma fase a outra, pelo fato de que há mudanças 

inesperadas na vida de cada um. Como por exemplo a insatisfação de um indivíduo 

com o seu trabalho atual acarretando em uma troca inviável financeiramente ou até 

mesmo uma doença inesperada na família ou no próprio investidor. Essas mudanças 

na sequência das fases da vida acontecem com maior frequência nas duas primeiras 

etapas, onde a pessoa retorna da fase de acumulação para a de fundação, 

começando seus investimentos novamente do zero. 
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5 PERFIL DO INVESTIDOR NO MERCADO FINANCEIRO 

No dia 10 de dezembro de 2009 a Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA) anunciou que a partir de janeiro de 

2010 às instituições bancárias deveriam se comprometer a desenvolver metodologias 

para a definição de perfis que buscam uma melhor adequação dos investimentos de 

cada indivíduo. O início desse perfil se deu obrigatório para investimentos em fundos 

de ações, multimercados e de renda fixa classificados como de crédito privado. 

Porém, em novembro de 2013 a CVM tornou obrigatório o uso do API (Análise de 

perfil do investidor) para qualquer investimento, então atualmente o perfil do investidor 

é obrigatório para todos os bancos e corretoras, antes de qualquer alocação do 

investidor. A utilização do API é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

que tem plenos poderes para punir quem não cumprir com as regras do mercado 

financeiro. Para determinar o nível de risco que o indivíduo suporta na sua carteira de 

investimentos, evitando que a pessoa comprometa seus recursos em investimentos 

com riscos mais elevados do que seu perfil admite. Essa é uma forma de adequar o 

estilo do investidor ao investimento mais apropriado para ele. Uma das grandes 

razões para a obrigatoriedade do perfil foi a eclosão da crise de 2008 que tornou o 

debate psicológico econômico mais forte, especialmente pelo fato de aspectos 

emocionais terem tanto impacto em formação de bolhas nos mercados financeiros 

como no crash que se seguiu a esta. Além da obrigatoriedade do API também a partir 

desta época se tornou mandatário as certificações para ser um intermediário 

(Corretoras e distribuidoras). Os assessores de investimento precisam 

necessariamente ter no mínimo dois certificados que são o CPA 20 (da Anbima) que 

é necessário para o assessor poder conversar formalmente com os investidores sobre 

quase todos os investimentos menos os do mercado acionário (Ações, derivativos, 

fundos imobiliários e ETF's) que são os de maior risco no mercado. Outro certificado 

mandatório é o PQO (da B3) que a partir dele o assessor poderá conversar sobre o 

mercado acionário e operar na bolsa de valores brasileira. 
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5.1 INSTRUÇÕES DA CVM 

Para a definição desse perfil do investidor, cada instituição financeira elaborou 

um questionário que busca responder qual o comportamento perante os riscos, qual 

o objetivo dos investimentos, qual a liquidez necessária e qual o conhecimento do 

mercado de cada indivíduo. Segundo a instrução CVM n° 539, de 13 de novembro de 

2013, às instituições bancárias e corretoras de valores deveriam verificar os seguintes 

pontos: 

1) o período em que o cliente deseja manter o investimento; 

2) as preferências declaradas do cliente quanto à assunção de riscos; 

3) as finalidades do investimento; 

4) o valor das receitas regulares declaradas pelo cliente, o valor e os ativos 

que compõem o patrimônio do cliente; 

5) a necessidade futura de recursos declarada pelo cliente; 

6) os tipos de produtos, serviços e operações com os quais o cliente tem 

familiaridade; 

7) a natureza, o volume e a frequência das operações já realizadas pelo cliente 

no mercado de valores mobiliários, bem como o período em que tais 

operações foram realizadas; e 

8) a formação acadêmica e a experiência profissional do cliente. 

A seguir, é apresentado um exemplo de como essa análise de perfil é realizada numa 

corretora com o intuito de melhor compreensão de como são definidos os perfis dos 

agentes para a formulação de uma carteira eficiente para cada perfil de objetivos e 

riscos. 

5.2 EXEMPLOS DE ALOCAÇÃO E PERFIL DO INVESTIDOR ATUAL 

Verificando os pontos anteriores com o que é praticado no mercado, e de 

acordo com o questionário de perfil do investidor da corretora Guide Investimentos, as 

perguntas tentam trazer uma simplicidade e clareza para um melhor entendimento dos 
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possíveis investidores. Respondendo ao primeiro ponto a Corretora pergunta: "Por 

quanto tempo você deseja manter seus investimentos?", com as respostas disponíveis 

sendo: "Até um ano"; "De um a três anos" ou "Acima de três anos". Para responder 

sobre à assunção de riscos é perguntado: "Qual das alternativas abaixo melhor define 

sua disposição em assumir riscos ao investir no mercado financeiro?", onde as 

respostas possíveis são: "Não pretendo assumir riscos, quero preservar meu capital."; 

"estou disposto a assumir riscos moderados em busca de uma rentabilidade melhor." 

ou "estou disposto a assumir riscos agressivos em busca de maiores rentabilidades". 

Sobre a finalidade do investimento, o questionamento é abrangente: "Qual sua 

principal finalidade ao investir com a Guide?", podendo responder "Preservar meu 

capital ao longo do tempo."; "aumentar gradativamente meu capital ao longo do 

tempo." ou "aumentar substancialmente meu capital em curto prazo de tempo." 

As questões 4 e 8 da instrução da CVM não são abordadas no questionário 

estudado, porém o investidor tem que respondê-las em uma ficha cadastral que 

também é usada para definir o perfil do investidor. O quinto ponto proposto pela CVM 

é respondido no próprio questionário com a pergunta: "Quantos % desses 

investimentos você pode precisar em um ano?", existindo como alternativas de 

respostas: "Acima de 75%"; "de 26% a 74%" ou "Até 25%". Para ter as informações 

pedidas no item 6, a corretora pergunta "Qual a familiaridade com os tipos de 

investimentos a seguir?" e então coloca os quatro grupos de investimentos Renda fixa 

e Tesouro Direto estando no mesmo grupo, fundos de investimentos, ações e por 

último derivativos, e para cada um deles o investidor pode dizer se não conhece a 

classe de investimentos, se conhece superficialmente, tem um conhecimento 

intermediário ou profundo. 

E então para responder o sétimo ponto instruído pela CVM, no questionário da 

Guide Investimentos há a pergunta: Considerando as operações de compra ou venda, 

qual é a frequência e o volume operado, nos últimos 24 meses, pelo investidor pelos 

mesmos grupos citados acima. Com as opções de resposta sendo "nunca operei"; 

baixa, média e alta, sendo também obrigatório responder o valor (volume) que são 

zero, até R$ 100mil, entre R$ 100mil e R$ 500mil e acima de R$ 500mil. A partir das 

respostas acima é possível identificar a existência de cinco perfis para investimento 

que são segundo o Asset Allocation da Guide Investimentos: 
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1) O ultraconservador que é um perfil indicado para investidores sem 

tolerância ao risco e que buscam a preservação do capital e a proteção 

contra a inflação. 

2) O conservador que é indicado para investidores com baixa tolerância ao 

risco e que almejam um retorno financeiro levemente acima do Certificado 

de Depósito Interbancário (CDI, que é frequentemente usado para análises 

de retorno sendo sempre a taxa livre de risco), sem oscilações relevantes. 

3) O moderado que como o próprio nome diz é indicado para investidores com 

tolerância moderada ao risco e que aceitem pequenas oscilações com o 

objetivo de obter rentabilidade acima do CDI. 

4) O perfil arrojado que seria para investidores com elevada tolerância ao risco 

e que procuram uma rentabilidade significativamente acima do CDI. 

5) O último perfil, é chamado de agressivo, onde os investidores teriam uma 

baixíssima aversão ao risco, vislumbram um horizonte de longo prazo, 

aceitam grandes oscilações e tem como objetivo maximizar o retorno de 

suas carteiras. 

De acordo com o questionário e com o Asset Allocation foi deduzido que a 

alocação dos indivíduos dentro de cada perfil varia de acordo com as respostas 

escolhidas, caso o indivíduo escolha sempre as últimas opções, claramente estaria 

no grupo dos investidores agressivos. Porém, caso o investidor responda a última 

opção a maioria das perguntas, mas em algumas escolha outra alternativa que não 

seja primeira (mais conservadora) assume-se que ele está no perfil arrojado e assim 

respectivamente até o perfil ultra conservador com as respostas sendo sempre as 

primeiras opções. 

De acordo com a alocação de recursos da Guide Investimentos a montagem 

de uma carteira em cada perfil parte de três premissas: 

1) A definição de alocação neutra; 

2) O estudo econômico atual para uma distribuição tática; e 

3) Por último uma diversificação capaz de minimizar o risco sistemático. 

Para a construção de uma alocação neutra é definido uma volatilidade máxima 

que se baseia nos cenários de pior estresse econômico, para descobrir a maior perda 
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financeira aceitável de cada perfil. Após assumida essa volatilidade, é calculado o 

objetivo de rentabilidade mínima adequado ao nível de perda máxima estabelecido, 

que se defini através de um estudo histórico de uma série de papéis, como por 

exemplo, o retorno histórico do CDI, da taxa Selic, do ibovespa, IFIX, índice de fundos, 

entre outros. 

Uma outra variável importante para a distribuição de produtos em uma carteira 

é o horizonte de resgate dos recursos, quanto maior liquidez necessária menor a 

volatilidade e rentabilidade na carteira. Partindo da definição de uma carteira neutra, 

estudos do cenário econômico são feitos através de análises políticas e 

acompanhamentos de mercados que se resumem nos números das maiores bolsas 

internacionais, na variação das moedas estrangeiras, no resultados das taxas 

brasileiras (CDI, IMA-B, IPCA, IRF-M... ) e também no andamento dos preços das 

commodities. Feita essa análise são definidas as alocações táticas que variam 

mensalmente, sempre em busca de uma melhor rentabilidade financeira para o 

cliente, mas respeitando o nível máximo de perda assumido anteriormente. 

Com a distribuição neutra e tática definidas é necessária uma diversificação de 

produtos dentro de uma mesma classe de investimentos, para minimizar o risco 

sistemático que acontece quando uma economia é afetada de uma forma geral, por 

exemplo quando há um colapso no sistema financeiro de capitais, uma grande 

variação na taxa de juros ou na taxa de câmbio. Esse risco é na maioria das vezes 

imprevisível, então a diversificação se torna necessária para diminuir os efeitos 

provindos de crises e grandes acontecimentos não previstos. 

Outro questionário de perfil do investidor analisado foi o da CM Capital, que é 

uma corretora que atua em diversos países pelo mundo. Chamado de API Suitability 

o questionário de perfil do investidor não se diferencia muito do apresentado 

anteriormente, mas tem o dobro de perguntas buscando informações mais precisas 

como por exemplo: 

1) Quais ativos de investimento compõem o patrimônio do investidor, caso ele 

já invista; 

2) Qual o acompanhamento do mercado financeiro, buscando saber se o 

investidor acompanha as notícias relacionadas ao tema ou não se preocupa 

com isso; 

3) Se possui dependentes; e 
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4) A idade do investidor. 

Essas questões a mais perguntadas no questionário servem para reforçar 

alguns pontos, a experiência do investidor no mercado financeiro respondido nas 

perguntas 1 e 2, quanto de liquidez ele precisa respondido em outras questões mas 

reforçado também na questão 3 e a idade do investidor relacionado com o perfil 

situacional que será demonstrado em seguida. Outro ponto interessante desse API é 

a fórmula de encaixar os indivíduos nos grupos conservador, moderado e agressivo. 

São 18 questões, tendo 4 alternativas cada e sempre a primeira alternativa valendo 

1, a segunda 2, a terceira 3, e a quarta 4. No final faz-se o somatório e se o investidor 

ficar entre 18 e 36 é considerado conservador, de 37 a 53 será moderado e acima de 

54 pontos se torna agressivo. As possíveis respostas sempre partem de um princípio 

onde as primeiras alternativas são sempre para indivíduos que não conhecem o 

mercado, precisam de uma alta liquidez, pessoas relativamente mais velhas, com 

renda mensal mais baixa e com uma intenção de investimento de curto prazo. As 

opções 3 e 4 já são para pessoas de uma alta renda, que procuram uma 

diversificação, já conhecem os investimentos, são um pouco mais jovens e não 

precisam dessa liquidez imediata. 

O último exemplo analisado foi o da XP Investimentos que hoje é a maior 

corretora no Brasil, o preenchimento do API é o mais curto dentro as corretoras 

analisadas com apenas 9 questões que buscam da mesma forma responder às 

questões mandatárias da CVM. Pelo que foi visto a XP é a que menos busca 

informações do cliente focando primordialmente no essencial para se definir o perfil 

de acordo com a CVM que são os pontos trazidos anteriormente: Período de 

investimento, preferências, liquidez necessária, formação e o conhecimento dos 

investimentos. Em caso de curiosidade para a visualização dos perfis, os três 

questionários trazidos são perguntados aos clientes assim que é feito o cadastro para 

abrir a conta nas empresas anteriores. 
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6 REFLEXÕES S O B R E A IDENTIFICAÇÃO DOS PERFIS 

As finanças tradicionais focam muito mais nos aspectos de otimização de 

resultados e minimização de riscos, procurando sempre encontrar a melhor carteira 

de ativos perante cada risco. Na época em que Markowitz construiu a teoria do 

Portfolio Selection (1950) percebeu-se diferentes aversões ao risco de cada 

investidor, alguns mais arrojados visando sempre aumentar o retorno esperado e 

outros procurando sempre a segurança de não degradar o patrimônio já conquistado. 

Não houve uma divisão de perfis por indivíduo na época, mas havia a ciência de que 

cada pessoa enxergava o risco de certa forma, se comportando de maneira diferente 

na escolha da carteira de ativos. Em suma a teoria de Markowitz (1950) considera que 

é possível escolher as carteiras mais eficientes para cada nível de risco e retorno, 

através da diversificação, porém não diz qual das carteiras existentes deve ser a 

escolhida. Deixando a escolha a critério do investidor, que escolherá qual o satisfaz 

melhor dependendo dos níveis de aversão ao risco. E essa afirmação também é 

correta para as teorias posteriores de Sharpe (1963) e Fama (1970). 

A partir de então, com a ascensão das finanças comportamentais começou-se 

a focar mais nos indivíduos e nas possíveis decisões de cada um. Com isso, os perfis 

de investimento deixaram de ser apenas níveis de risco que cada um estaria disposto 

a correr, para uma série de variáveis que defini cada perfil, como por exemplo a 

análise de Maggin (2007) apud Christine Kuwer (2010) que demonstra perfis sendo 

resultado da fase da vida de cada indivíduo (perfis situacionais). E também foi 

demonstrado que as informações ainda não são perfeitas e disponíveis para todos. 

Além disso, cada pessoa interpreta e assimila as informações disponíveis de formas 

diferentes, o que reforça a necessidade de análise mais cautelosa das preferencia e 

do perfil para que não haja arrependimento do investidor. 

Após as finanças comportamentais se firmarem nas ciências econômicas e a 

partir de grandes crises como a de 2008 nos Estados Unidos, foi necessário a 

implementação dos perfis de investidores atuais que não analisam só o risco das 

carteiras mas sim diversos fatores como as preferências do investidores independente 

de risco, a liquidez necessária para o indivíduo, o espaço de tempo em que o 

investidor pretende permanecer com seus investimentos, o quanto a pessoa conhece 

do mercado financeiro e acessa as informações disponíveis para as futuras aplicações 
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entre outras questões. A Teoria dos Prospectos mostra que os indivíduos podem ter 

propensões que dificultam a tomada de decisão racional (seguidora das teorias 

tradicionais), e esses comportamentos, agregados, podem potencializar ou provocar 

crises, como a mais recente de 2008. A teoria também demonstra a complexidade de 

se estabelecer o perfil do investidor, enfatizando ainda mais a importância de se 

aprofundar esse debate incorporando ideais da Economia Comportamental como por 

exemplo a aversão à perda e uma padronização para o questionário do perfil do 

investidor. 

De acordo com o que foi desenvolvido na monografia, os perfis de investidor 

atuais pretendem diminuir crises especulativas e não deixar as pessoas leigas perante 

intermediários como corretoras e bancos. Porém apesar de existir a norma da CVM 

de como montar o questionário e de quais informações obter, a construção de API é 

feita pelas próprias corretoras de modo a encaixar os investidores nos perfis montados 

por elas mesmas, existindo aí um possível conflito de interesses, no qual os 

investimentos mais arriscados geram mais dinheiro às corretoras e os mais 

conservadores não. Uma alternativa a esse conflito seria a construção de um 

questionário feito pela própria CVM, que anularia qualquer dúvida ou incerteza perante 

a montagem do questionário e a possíveis conflitos de interesse entre corretoras e 

investidores. 

Atualmente com a instrução da CVM n° 539, de 13 de novembro de 2013, a 

montagem do questionário deve seguir alguns aspectos e perguntar certas questões, 

mas fica ainda muito vago e a critério das corretoras e bancos decidir como perguntar. 

Além disso, a CVM não indica como encaixar cada pessoa em cada grupo de risco, 

também existindo aí uma lacuna relevante para de fato saber qual perfil seria para 

cada pessoa. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde 2013 se tornou obrigatório às instituições financeiras definir um perfil de 

investidor para todos e quaisquer indivíduos que se propusessem a realizar 

investimentos no Brasil. Porém a definição desses mesmos perfis ficou a critério das 

próprias corretoras e distribuidoras para elaboração e alocação dos indivíduos, 

seguindo algumas instruções da CVM. 

O objetivo geral proposto pela pesquisa foi o de analisar os modelos das 

finanças tradicionais e comportamentais que estudavam os riscos e como o 

questionário para definir os perfis de investidor é realizado atualmente. As finanças 

tradicionais de mercado eficientes atuaram para desenvolver mecanismos para 

diminuir os riscos incidentes nos investimentos, mas não houve tanta preocupação 

nas análises de perfis dos investidores. Entretanto, já havia naquela época ciência de 

que existiam diferentes aversões aos riscos de cada indivíduo. Após alguns anos, com 

o desenvolvimento das finanças comportamentais, os estudos para entender as 

decisões individuais dos investidores aumentaram e foram criados diversos grupos de 

investidores, como por exemplo os conservadores, moderados e agressivos. 

Atualmente os perfis são de autoria própria das empresas distribuidoras de 

investimento no Brasil, o que pode se imaginar uma existência de conflitos de 

interesses na criação dos questionários. Porém, a CVM que é o órgão regulador das 

instituições financeiras, deferiu algumas informações sendo essenciais para a 

validação do perfil do investidor, citadas na instrução n° 539, de 13 de novembro de 

2013. Resultando em um esboço a ser seguido pelas instituições. 

Em síntese, com base nos resultados analisados, há uma certa falta de rigidez 

na construção dos questionários e também na alocação dos investidores nos perfis 

adequados. Todas às empresas analisadas seguem as instruções da CVM, porém 

mesmo assim os questionários são diferentes, podendo resultar em perfis diferentes 

para um mesmo investidor. 

Sugere-se, para pesquisas futuras, ampliar a amostra da pesquisa, e realizar 

maiores testes para aprofundamento das afirmações anteriormente realizadas. 
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