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RESUMO 

 

A presente monografia revisa a evolução da literatura financeira econômica 
que antecede a hipótese dos mercados eficientes (HME), elaborada por Eugene F. 
Fama, e o debate ocorrido nas décadas posteriores ao seu artigo. Tendo em vista o 
domínio das ideias de Fama e a forma como estas impactaram na compreensão dos 
investimentos e dos mercados, a presente monografia tem por objetivo apresentar 
uma crítica sobre a HME à luz de teorias recentes, como a da reflexividade e a da 
economia comportamental. Deste modo, os pressupostos da HME são colocados à 
frente dos pressupostos da reflexividade e falibilidade de George Soros, para 
em contraste com os vieses comportamentais identificados pela economia 
comportamental, analisar-se quais se adéquam mais empiricamente à tomada de 
decisão cotidiana. 

 

Palavras-chave: Hipótese dos Mercados Eficientes, Eugene F. Fama, Expectativas 
Racionais, Teoria da Reflexividade, George Soros, Karl Popper, Economia 
Comportamental, Richard Thaler, Daniel Kahneman, Amos Tversky. 
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ABSTRACT 

 

This monograph reviews the evolution of the economic financial literature that 
precedes the efficient markets hypothesis (HME), developed by Eugene F. Fama, and 
the debate that took place in the decades after his article. In view of the domain of 
Fame’s ideas and the way they impacted the understanding of investments and 
markets, this monograph aims to present a critique of HME in the light of recent 
theories, such as reflexivity and behavioral economics. In this way, the assumptions of 
HME are placed ahead of the assumptions of reflexivity and fallibility of George Soros, 
to in contrast to the behavioral biases identified by behavioral economics, analyze 
which ones are more empirically suited to everyday decision making. 

 

Palavras-chave: Efficient Markets Hypothesis, Eugene F. Fama, Rational 
Expectations, Reflexivity Theory, George Soros, Karl Popper, Behavioral Economics, 
Richard Thaler, Daniel Kahneman, Amos Tversky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

SUMÁRIO 

AGRADECIMENTOS ................................................................................................. 3 

RESUMO ................................................................................................................... 4 

ABSTRACT ............................................................................................................... 5 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 7 

1 OS MERCADOS SÃO EFICIENTES? ................................................................ 9 

1.1 PORTFÓLIO SELECTION ........................................................................... 9 

1.2 HIPÓTESE DO MERCADO EFICIENTE – HME ........................................ 12 

1.3 TEORIA DAS EXPECTATIVAS RACIONAIS ............................................ 14 

1.4 RANDOM WALK ....................................................................................... 15 

1.5 ANOMALIAS E A EFICIÊNCIA DE MERCADO ........................................ 17 

1.6 DOES THE STOCK MARKET OVERREACT? .......................................... 19 

1.7 MODELO DE TRÊS FATORES – FAMA E FRENCH ................................ 20 

2 A TEORIA DA REFLEXIVIDADE ..................................................................... 22 

2.1 KARL POPPER E A ORIGEM ................................................................... 22 

2.2 GEORGE SOROS ..................................................................................... 23 

2.3 REFLEXIVIDADE ...................................................................................... 25 
2.3.1 REFLEXIVIDADE NOS MERCADOS FINANCEIROS ............................ 28 
2.3.2 REFLEXIVIDADE NA HISTÓRIA ........................................................... 29 

2.4 PROFECIA AUTORREALIZÁVEL ............................................................ 29 

2.5 A CRÍTICA ................................................................................................. 31 

3 ECONOMIA COMPORTAMENTAL .................................................................. 33 

3.1 RICHARD THALER, DANIEL KAHNEMAN E AMOS TVERSKY .............. 33 

3.2 OS VIESES COMPORTAMENTAIS .......................................................... 35 
3.2.1 EXCESSO DE CONFIANÇA .................................................................. 36 
3.2.2 COMPORTAMENTO DE MANADA ........................................................ 36 
3.2.3 AVERSÃO À PERDA ............................................................................. 39 
3.2.4 EFEITO POSSE ..................................................................................... 40 

3.3 VIESES COM A REFLEXIVIDADE ............................................................ 41 

3.4 VIESES COM A HIPÓTESE DOS MERCADOS EFICIENTES .................. 44 

3.5 CASES: VENCEDORES CONSISTENTES ............................................... 47 
3.5.1 WARREN BUFFETT .............................................................................. 49 
3.5.2 GEORGE SOROS .................................................................................. 49 
3.5.3 JIM SIMONS .......................................................................................... 50 

CONCLUSÃO .......................................................................................................... 52 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 54 
 

 



 

 

7 

INTRODUÇÃO 

 

Na década de 1970 o economista Eugene F. Fama produziu uma das 

publicações mais relevantes e debatidas nos anos seguintes pelos teóricos do 

mercado financeiro. A proposição de Fama, em 1969, foi a de que os mercados são 

eficientes, tendo o seu estudo abordando tal premissa um impacto relevante no mundo 

das finanças. 

Muitos estudos e trabalhos foram realizados para sustentar ou criticar a HME de 

Eugene Fama (1970) nas últimas décadas. No entanto, tem-se que a teoria de Soros 

(2013) não recebeu devida atenção anteriormente à crise do subprime relatada neste 

trabalho em Lewis (2011); e fora na mesma década que a economia comportamental 

encontrou sua ascensão com relevantes publicações como Daniel Kahneman (1991 

e 2012) e Richard Thaler (1985 e 1991). A teoria da reflexividade sustenta sua crença 

na falha humana, indo em direção contrária a HME, enquanto por outro lado, a 

economia comportamental estuda através dos vieses, os vícios e erros da tomada de 

decisão. O estudo dessas duas correntes são um contraponto a racionalidade ilimitada 

que Eugene Fama alega para sua teoria, crítica que antecede George Soros e a 

economia comportamental. 

Neste trabalho, portanto, objetiva-se fazer uma revisão crítica à teoria dos 

mercados eficientes à luz da perspectiva da falibilidade humana na tomada de 

decisão, presente nas teorias econômicas da Reflexividade de Soros e na Economia 

Comportamental. 

Partindo deste prisma, o presente estudo busca analisar se a hipótese dos 

mercados eficientes deve ser rejeitada ou não, sendo o problema de pesquisa 

orientado pelas seguintes questões: Podemos validar a hipótese de que os mercados 

são eficientes após evidências das falhas comportamentais a que todos os indivíduos 

estão sujeitos? Estariam os vieses cognitivos mais próximos dos conceitos de 

reflexividade e falibilidade do que dos pressupostos racionais da HME? A pergunta 

principal trata a validação ou rejeição da hipótese, enquanto a pergunta secundária 

busca interligar os vieses as demais correntes trabalhadas no texto. 
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Para tanto, iniciar-se-á pela revisão dos teóricos financeiros, possibilitando-se o 

posterior contraponto com as novas correntes e literaturas acerca do pensamento 

econômico.  

Desta forma, o primeiro capítulo traz uma revisão do pensamento teórico 

financeiro até a publicação da hipótese dos mercados eficientes e os debates que 

sucederam a tese de Fama (1970). O segundo capítulo aborda a teoria da 

reflexividade e toda sua literatura para apresentar uma crítica a eficiência de mercado. 

No terceiro capítulo, o trabalho apresenta a economia comportamental, os vieses 

cognitivos e resultados de alguns investidores para através de uma comparação dos 

vieses com as outras teorias, buscar responder as dúvidas e reflexões sobre uma 

eficiência, ou não, dos mercados. 
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1 OS MERCADOS SÃO EFICIENTES? 

 

A história econômica mundial é narrada pelos grandes saltos que revolucionaram 

as suas épocas e modificaram o mundo a partir daquele momento. A exemplo, o fim 

do feudalismo, as grandes navegações, a revolução industrial, a era das invenções e 

a era da informática, foram acontecimentos que influenciaram a forma de pensar e 

mensurar a realidade ao entorno. A realidade financeira global possui semelhança.  

O pensamento e os estudos referentes aos mercados financeiros foram de baixa 

profundidade por décadas. Porém, em meados da década de setenta ocorreu uma 

grande revolução financeira, quando o economista Eugene F. Fama1 apresentou a 

sua hipótese de que os mercados são eficientes. As décadas seguintes foram 

marcadas por larga produção acadêmica contra e a favor da sua teoria, com novas 

contribuições e avanços do pensamento econômico em um campo até então pouco 

explorado.  

O debate acerca da teoria de Eugene F. perdura até os tempos atuais, embora 

carregado de novos instrumentais, convergências com certos pontos e ampla divisão 

em outros. Assim, cumpre apresentar os pensamentos teóricos mais relevantes 

existentes especificadamente quanto ao mercado financeiro até a publicação da tese 

de Fama, bem como os que lhe foram posteriores. 

 
 

1.1 PORTFÓLIO SELECTION  

 

Toda literatura referente ao mundo financeiro e os seus participantes, nas 

décadas antecessoras a metade do século passado limitou-se a uma profusão de 

jargões. Os grandes investidores eram tratados como possuidores de algum dom e 

 
1 A produção de Eugene Fama (1970) foi um marco ao pensamento teórico financeiro. No entanto, cabe destacar 

que é apoiada por uma literatura antecedente exposta neste trabalho na Seção 1.1. Onde aprofunda-se a 

contribuição de Harry Markowitz. 
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talento. Os seus retornos, sucessos e habilidades provinham de algo inato, de difícil 

compreensão. Este mundo estava distante do conhecimento popular.  

Não é raro encontrar autores e grandes pensadores que relataram seus 

sucessos ou insucessos nos investimentos ao longo dos séculos. Não obstante, o que 

lhes faltava eram modelos concretos para estudo. Há textos da época, todavia, como 

o de John Burr Williams, que ainda contêm tópicos muito atuais. Não se pode deixar 

de mencionar, ainda, que o primeiro grande tratado surgiria na mesma época com 

Benjamin Graham2. 

Porém, pode-se afirmar que o pontapé inicial foi dado por Harry Markowitz, um 

aluno da Universidade de Chicago que tinha como inspiração a teoria da indução de 

David Hume e os estudos de incerteza desenvolvidos por John Von Neumann e Oskar 

Morgenstern. Nas palavras de Markowitz: “estes são os ombros sobre os quais eu 

estive” (WEBER, 2009, p. 434). 

A tese de doutorado de Harry Markowitz foi uma profunda revisão da escassa 

literatura financeira3 para fornecer, em 1952, a sucinta publicação no Journal of 

Finance com o artigo Portfolio Selection. 

A sua teoria moderna do portfólio teve como premissa que todos os investidores 

são avessos ao risco, ou seja, querem retornos altos e resultados garantidos. Assim, 

para Markowitz (1952) a montagem de um portfólio de investimentos deve ter por 

objetivo encontrar a melhor combinação de ativos obtendo o retorno desejado e com 

o menor risco possível. Mas como se atinge esse objetivo? Segundo o autor, através 

de ativos descorrelacionados, a fim de que o portfólio suporte os diferentes cenários 

prováveis. 

O trabalho abriu portas da academia para o mercado financeiro e despertou o 

interesse pelo estudo dos retornos provenientes nos mercados de ações. Em suma, 

o inovador artigo apresentava matematicamente como a adição de novas ações com 

baixa correlação com as demais do portfólio gerava como resultado a diminuição do 

risco e a elevação do retorno potencial do portfólio como um todo. 

Como apontado por Andrew Lo (2022, p. 33): 

 
2  Livro O investidor inteligente, 1949. 
3  O artigo Portfólio Selection possui 11 páginas, 4 gráficos e conta com três livros como referência. 
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O principal insight de Markowitz é que a combinação resultante de 
diversas ações originaria um conjunto especial de portfólio que ele 
chamou de eficiente. Esse conjunto eficiente, ou fronteira eficiente, 
dominaria todos os outros investimentos em ações individuais. 

Tomando como ponto de partida a otimização do portfólio de Markowitz, William 

Sharpe adentrou o debate e andou outro degrau na direção da eficiência dos 

mercados. Para este autor, embora a publicação de Markowitz tenha sido amplamente 

revolucionária, após uma década o mundo dos investimentos havia mudado pouco. 

Diante disto, Sharpe apresentou o modelo de precificação de ativos financeiros, 

conhecido pela sigla em inglês CAPM – Capital Asset Pricing Model.  

Em seu artigo, Sharpe (1964) trabalhou a noção do termo Beta, uma medida 

da volatilidade e do risco sistemático de um título ou portfólio em comparação com o 

mercado como todo. O objetivo de William Sharpe foi pesquisar qual parte do risco de 

um título mobiliário pode ser eliminado e qual parte não pode. Por este trabalho, 

Sharpe recebeu o Prêmio Nobel de Economia conjuntamente a Harry Markowitz, no 

ano de 1990.  

Atualmente, há consenso entre acadêmicos e operadores de mercado no 

sentido de que deve existir um prêmio de retorno aos investidores por correrem mais 

risco. Desta premissa, compreende-se que ações e títulos com risco superior devem 

prover retornos potenciais maiores para que exista interesse dos investidores por 

adquirirem tais ações e títulos. Caso contrário, partindo do pressuposto de que somos 

avessos aos riscos, ativos de elevado risco não teriam liquidez. A equivalência de 

retorno potencial é uma correção do mercado para embutir nos preços este risco, 

maximizando o retorno esperado. 

No entanto, assim como a diversificação de ativos encontra limite na 

consequência para redução do risco, o modelo de precificação também. Porém, o 

grande passo que William Sharpe deu foi o fato de iniciar a explicação da origem dos 

retornos. Previamente ao modelo, a atenção estava no retorno obtido pelos 

participantes do mercado sem fazer avaliação do risco embutido nas determinadas 

operações. Indo além, Sharpe avaliou, com base em Markowitz, que se todos os 

investidores adotarem exatamente um mesmo portfólio ideal, então esse portfólio ideal 

só pode ser o portfólio de todos os ativos. Ou seja, o portfólio ideal na fronteira 

eficiente de Markowitz seria o portfólio de mercado.  
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A conclusão tornou-se um marco tanto na academia quanto no mundo dos 

investimentos e introduziu a ideia de investimentos passivos que seriam popularizados 

com Eugene F. Fama ao afirmar que os mercados são eficientes. 

 

1.2 HIPÓTESE DO MERCADO EFICIENTE – HME 

 

Harry Markowitz e William Sharpe abriram portas para a literatura e debate 

acadêmico em um meio outrora habitado por mitos e chavões antigos. Neste contexto, 

de profusão acadêmica, na década de 1970, o economista Eugene F. Fama produziu 

uma das publicações mais relevantes e debatidas nos anos seguintes pelos teóricos 

do mercado financeiro.  

A proposição de Fama, em 1970, de que os mercados são eficientes e o seu 

estudo abordando tal premissa teve um impacto imensurável no mundo das finanças. 

A noção fundamentalista pura de capitalismo como um sistema econômico de 

decisões descentralizadas com alocação eficiente de capital interliga-se com a 

hipótese dos mercados eficientes, vulgo HME, de Eugene Fama. Para o autor, o 

mercado acionário atenderia essa proposição e dessa forma cumpriria sua utilidade 

social. 

Em sua definição clássica, Fama (1970) resumiu mercado financeiro eficiente 

como aquele no qual o preço dos ativos negociados sempre reflete inteiramente as 

informações disponíveis sobre eles. Logo, o preço de uma ação ou título público 

deveria corresponder ao preço correto e intrínseco daquele determinado ativo. 

O resultado prático dessa fundamentação acadêmica é que a validação da 

hipótese teria como principal implicação a noção de que os investidores comuns, 

profissionais ou institucionais, não podem esperar obter resultados superiores ao 

mercado de forma consistente ao longo dos anos – isto seria, inclusive, um 

desperdício financeiro no que tange aos custos de transação. 

Desta feita, aprofundando e expandindo a ideia introduzida por William Sharpe, 

a melhor alocação para recursos seria um investimento passivo nos índices de 

preferência destes investidores. A lógica econômica básica por trás da hipótese é a 

de que, se determinada empresa com preço baixo atualmente apresenta um aumento 
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promissor de lucros, as pessoas comprariam ações desta empresa, elevando o seu 

preço até o valor descontado desses lucros promissores. 

Um fator essencial da hipótese é a sua fundamentação teórica nas expectativas 

racionais e as bases para o modelo apresentadas em seu primeiro artigo (FAMA, 

1970), contemplando três pilares: 

 

1. Os investidores são assumidos como racionais e, por consequência, 

avaliam e precificam os ativos de forma racional. Por racionais pressupõem-

se que não erram de forma sistemática; 

 

2. Investidores não racionais possuem suas negociações reconhecidas como 

aleatórias e teriam efeito nulo nos preços visto que elas se cancelariam; e 

 

3. À medida que esses investidores irracionais o são de maneira similar entre 

si, a presença de uma maioria de arbitradores racionais, no mesmo 

mercado, elimina sua influência nos preços. 

 

A concepção de racionalidade dos indivíduos para a precificação dos ativos 

acionários significa que estes os precificam pelo seu valor fundamental, ou seja, o 

valor presente dos seus fluxos de caixa futuros descontados pelo seu risco. A visão 

de risco retorno contempla o trabalho previamente descrito de Harry Markowitz (1952), 

no qual cada ativo possui um retorno esperado pelo investidor que o adquire e o 

respectivo retorno de cada ativo está conectado ao seu risco potencial, como visto 

também em William Sharpe (1964). 

Com base nisso, Markowitz (1952) elaborou a teoria moderna do portfólio 

medindo três pontos principais: retornos esperados, risco (desvio padrão) e correlação 

dos ativos selecionados. Mensurando o retorno esperado pelo seu risco potencial, 

assim como abordou Harry Markowitz, Fama ponderou que os ativos teriam seus 

“preços justos” e a manutenção em torno do patamar representaria uma eficiência de 

mercado. 

A esse respeito, Fama apresentou três tipos de eficiência. Para o autor, a forma 

fraca refere-se a um mercado que incorpora, integralmente, a informação contida em 

preços passados não permitindo a antecipação dos preços futuros por analistas 
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técnicos ou analistas gráficos. A semiforte estabelece que os preços dos títulos se 

ajustam quase imediatamente às informações significativas, como o anúncio de 

lucros, desdobramentos de ações ou as informações divulgadas em relatórios anuais, 

utilizadas por analistas fundamentalistas. Por fim, a forma forte abrange aqueles que 

consideram todas as informações disponíveis, incluindo aquelas conhecidas apenas 

por pessoas de dentro do mercado ou por profissionais4. 

A hipótese dos mercados eficientes representou uma revolução no pensamento 

econômico e os anos posteriores foram marcados por estudos que procuravam 

investigar os fundamentos e argumentos apresentados por Eugene Fama. Alguns 

estudos mostraram que a hipótese forte não passou por testes, visto que insiders, 

executivos e conselheiros tinham condições de comprar e vender posições em tempo 

suficiente para obter lucros elevados. No entanto, os testes não foram suficientes para 

invalidar a HME, pois a classe analisada mesmo com lucros pontuais não conseguiria 

superar o mercado consistentemente. 

Os estudos e o amplo debate acadêmico levaram o autor a escrever, vinte anos 

após a sua primeira publicação, um novo artigo, o qual será posteriormente abordado. 

Uma nova definição, pelas palavras de Eugene Fama, da hipótese dos mercados 

eficientes seria: “simples afirmação de que ela implica em uma situação em que os 

preços dos títulos revelam inteiramente todas as informações disponíveis” (FAMA, 

Eugene, p.1575). Fama buscou abandonar os três tipos de evidência e priorizou o 

problema da previsibilidade de preços e retornos futuros. Procurou-se centralizar o 

debate e pautar o essencial: seriam os preços racionais no presente e previsíveis no 

futuro? 

 

1.3 TEORIA DAS EXPECTATIVAS RACIONAIS 

 

Abordadas por autores prévios, as expectativas racionais pressupõem que os 

agentes agem de acordo com as suas expectativas, maximizando as suas utilidades 

 
4  Registra-se que não existe alguém ou determinado grupo de investidores que consiga acesso 

privilegiado a informações que não acabem sendo incorporadas imediatamente nos preços de 

mercado ao virem à tona, ou seja, não é possível extrair benefícios de insider trading (utilização de 

informações privilegiadas e sigilosas, a fim de obter vantagens indevidas no mercado financeiro). 
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e evitando erros sistemáticos. Com o tempo e sucesso das ideias de Fama, a teoria 

conectou-se ao fundamento de mercados eficientes, um casamento perfeito. 

A teoria desenvolvida por Robert Lucas, a partir de leituras de John Muth, diz 

que as pessoas agem pautadas por três elementos: racionalidade, informação 

disponível e experiência adquirida. 

A revolução das expectativas racionais da década de 70 mostrou que as 

expectativas influenciam sobremaneira os resultados das políticas econômicas, ao 

enfatizar que as expectativas do público são formadas em função de todas as 

informações disponíveis.  

Tais termos, quando aplicados no contexto de modelos econômicos e trazidos 

para a temática deste trabalho, evidenciam-se como a hipótese de que as 

expectativas são as predições implicadas no próprio modelo, contingente à 

informação que os agentes econômicos presumem tenham. O arcabouço teórico 

pressupõe que os agentes absorvem todas as informações públicas disponíveis e 

agem racionalmente com posse delas. Ademais, segundo essa modelo, com o tempo 

a experiência adquirida pelo agente incorpora-se ao processo decisório. 

 

1.4  RANDOM WALK 

 

A obra de Burton Gordon Malkiel, economista e escritor, é uma ode à eficiência 

de mercado. O autor, em seu artigo revisional (MALKIEL, 2003), abordou a evolução 

da HME e as críticas que a acompanharam nos trinta anos que se passaram. A 

contribuição de Malkiel para o pensamento é notável e ganha destaque em sua 

explanação sobre o conceito de passeio aleatório, posteriormente explorado em seu 

livro (MALKIEL, 2021). 

O termo refere-se a uma sequência onde os passos ou rumos futuros não 

podem ser previstos com base no histórico do passado. Ou seja, quando o termo se 

aplica para a HME e o mercado de ações, estamos alegando que mudanças de preços 

no curto prazo são imprevisíveis. Não haveria um prêmio de retorno não perceptível 

para ser capturado. 
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A ideia caminha alinhada ao pensamento de eficiência e racionalidade, pois 

toda a mudança de preço a curto prazo deve-se às novas informações públicas e 

eventos sendo incorporados. As premissas do arcabouço das expectativas racionais 

garantem que a sequência dos retornos passados não terá consequências sobre a 

distribuição de retornos futuros, o que não é o mesmo que afirmar que a informação 

passada tem valor nulo na formação desses retornos. Decorre que a hipótese de 

eficiência informacional nos leva ao entendimento de que os retornos previamente 

observados não possuem padrões de regularidade e, portanto, não apresentarão 

anomalias. 

Dessa forma, Malkiel procurou em seus artigos e livros focalizar no 

desempenho médio dos fundos de investimentos com relação aos índices de 

mercado. O objetivo foi mensurar se a média da indústria de investimento vem 

obtendo retorno consistente, inviabilizando a HME. Como percebesse no quadro 

abaixo, o resultado histórico anualizado do índice performou melhor que a média de 

todos os fundos ativos do mercado. Indo de encontro aos pressupostos da hipótese 

dos mercados eficientes pela defesa de investimentos passivos. 

FUNDOS MÚTUOS VERSUS ÍNDICE DE MERCADO 

Item 25 anos até 31 de dezembro de 2017 (p.p. ano) 

Índice S&P 500 9,69% 

Fundo de ações médio 8,55% 

Vantagem do índice 1,14% 

Fonte: Lipper e Vanguard 

Elaboração: Própria 

Tabela 1 – Fundos mútuos versus índice de mercado 

Todavia, embora defensor da corrente de eficiência, Malkiel (2021) abordou no 

seu livro a teoria do castelo no ar, enunciada por John Maynard Keynes, em 1936. 

Keynes mostrou-se um notório investidor e afirmava, em defesa de Malkiel, que 

ninguém sabe ao certo o que influenciará as perspectivas de rendimento futuro e os 

pagamentos de dividendos. Sendo assim, entendia que a grande parte das pessoas 

está preocupada em fazer previsões irreais e errôneas. 

Porém, Keynes foi além, distanciando-se do entendimento da HME e 

aproximando-se do que viria a ser a economia comportamental, cuja ascensão 

ocorreu décadas à frente. John Maynard Keynes aplicou princípios psicológicos em 
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vez da avaliação financeira para estudar os mercados de ações e mensurar a sua 

teoria dos castelos no ar: “não é sensato pagar 25 por um investimento no qual você 

acredita que o rendimento potencial justifica um valor de 30 se você também acredita 

que o mercado o avaliará em 20 daqui a três meses”5 (MALKIEL, 2021, p. 26). 

Ademais, Burton Malkiel também explorou as grandes crises e bolhas 

financeiras, afirmando serem consequência de dois fatores: fraudes ou 

comportamento de manada.  

O FIM DAS NIFTY FIFTY 

Título Índice Preço/lucro em 1972 Índice Preço/lucro em 1980 

Sony 92 17 

Polaroid 90 16 

McDonald's 83 9 

Int. Flavors 81 12 

Walt Disney 76 11 

Hewlett-Packard 65 18 

Fonte de dados: Livro Um passeio aleatório por Wall Street, Burton G. Malkiel 

Elaboração: Própria 

Tabela 2 – O fim das Nifty Fifty 

Não obstante tenha abordado conceitos que veremos nos capítulos à frente, 

em pensadores divergentes, Burton Malkiel mantêm-se adepto à teoria da eficiência 

de mercado, assim concluindo em seu livro: “continuo acreditando que um fundo 

indexado do mercado de ações total de base ampla deveria ser o núcleo do portfólio 

de todas as pessoas” (MALKIEL, 2021, p.263). 

 

1.5 ANOMALIAS E A EFICIÊNCIA DE MERCADO 

 

 Schwert (2002) trouxe em seu excelente artigo uma série de análises do que 

configura testes válidos da hipótese dos mercados eficientes e anomalias identificadas 

que não estariam contempladas pelos pressupostos de Fama (1970).  

 
5  Frase extraída do livro de Burton Malkiel (2021), mas de autoria de John Maynard Keynes, no livro 

Teoria geral do emprego, do juro e da moeda.  
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 Muito poderia ser extraído do texto, mas dada a pertinência ao presente 

trabalho, será dada ênfase a um estudo relevante que dialoga em sentido oposto com 

outro de mesmo tópico apresentado por Malkiel (2021). 

 Schwert (2002) realizou um experimento com IPO’s na bolsa americana. 

Partindo de janeiro de 1960, criou um modelo no qual determinado investidor alocaria 

US$ 1.000 (mil dólares) em uma cesta de mercado, seguindo a proposta de Fama e 

seus adeptos. Por outro lado, investiria US$ 1.000 (mil dólares) em uma cesta 

aleatória de IPO’s, sendo que, ao final de cada mês, as ações do IPO seriam vendidas 

e os recursos captados seriam investidos em uma nova amostra de IPO’s no mês 

seguinte.  

Como percebemos em Schwert (2002), para US$ 1.000 (mil dólares) investidos 

na estratégia de mercado em janeiro de 1960, o investidor teria US$ 74.000 (setenta 

e quatro mil dólares) em dezembro de 2001. Entretanto, a escala torna-se logarítmica, 

pois para cada US$ 1.000 (mil dólares) investidos em janeiro de 1960 na estratégia 

de IPO’s, o investidor teria em posse em dezembro de 2001, incríveis US$ 533x1033. 

Um dos fatores mais relevantes desta análise é o fato de que uma estratégia 

compradora de IPOs é extremamente lucrativa caso ela tenha como método a venda 

após o primeiro mês. Burton G Malkiel apontou em seu livro que todo investidor 

deveria evitar IPOs, o oposto do evidenciado acima por William G. Schwert. Qual o 

motivo disto? O método. 

Malkiel levantou o dado de que, ao medir todos os IPOs da bolsa americana 

cinco anos após sua emissão inicial, descobriu-se que seu desempenho ficou em 

torno de 4 (quatro) pontos percentuais abaixo do mercado a cada ano. O desempenho 

ruim começa, na média, seis meses após a oferta pública.  

A informação mensura puramente os preços. Assim, quando adicionamos o 

fato de que o investidor individual costuma não conseguir alocar integralmente nos 

preços iniciais, em grande parte destinados aos institucionais, perceberemos que o 

resultado ruim em questão é dos investidores institucionais, pois aos comuns a baixa 

performance será maior. 

Uma anomalia dessa intensidade distancia-se da hipótese sustentada por 

Eugene Fama e será mais uma das evidências que será abordada no último capítulo. 
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1.6 DOES THE STOCK MARKET OVERREACT? 

 

 A pergunta central dessa seção é o título de um brilhante artigo publicado por 

Richard Thaler e Werner F. M. de Bondt em 1985. Diante dos textos de Eugene Fama 

(1970), ambos buscaram compreender, assim como Schwert (2002), se os conceitos 

retratados não estavam sob influência de anomalias e fragilidades. 

Os autores partiram do ponto de que em determinados momentos, devido ao 

excesso de volatilidade, os preços dos ativos de risco podem sofrer flutuações mais 

intensas do que, conforme HME, os fundamentos concretos deles supõem. Caso essa 

hipótese fosse verdadeira, haveria uma reação exagerada, o chamado overreaction. 

Tal exagero abriria oportunidade de retorno a curto prazo, violando a HME, e 

enquadraria como outra anomalia, da mesma forma vista em Schwert (2002) com os 

IPO’s. 

Portanto, o artigo buscou analisar se os mercados reagiam de forma exagerada 

para as notícias. Em caso positivo, duas conclusões poderiam ser levantadas: o 

mercado é influenciável e oportunidades decorrem disto. Estas hipóteses levaram ao 

desenvolvimento de explicações baseadas em tipos específicos de comportamento 

dos agentes que povoam os mercados financeiros e que fogem radicalmente da 

hipótese dos mercados eficientes.  

O estudo foi tão notório que Fama (1991) reconheceu a reação excessiva, mas 

contra-argumentou que não seria possível prever e manter consistência com essa 

estratégia. De maneira mais precisa, os agentes tenderiam a superestimar novas 

informações antes de ponderá-las em um contexto temporal.  

Visando validar a hipótese de previsão dos preços das ações De Bondt e Thaler 

(1985) construíram um portfólio composto de “ações perdedoras”, isto é, superadas 

pelo benchmark do mercado e com quedas acentuadas em uma janela semestral. Os 

autores presenciaram este portfólio obter um comportamento melhor que a média das 

ações nas janelas seguintes de observação. As perdas iniciais foram o resultado de 

reações exageradas que se corrigiram, porém, somente após a passagem de um 

razoável período.  
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Sendo assim, analisando as ações ao longo de cinco anos da bolsa de valores 

de Nova York, De Bondt e Thaler (1985) provaram que movimentos extremos nos 

preços das ações serão sistematicamente seguidos por movimentos corretivos na 

direção oposta. O estudo não somente questionou a hipótese de eficiência, como 

também identificou uma visão de regressão à média. 

Portanto, nota-se que o movimento das ações no curto prazo nem sempre se 

interliga aos seus fundamentos. Em uma curta janela temporal, até quando as 

cotações caminham na direção certa, o mercado tende a exacerbar: se o fundamento 

melhorou, a cotação sobe exageradamente; se piorou, a punição é pior do que 

deveria. 

Esse exagero pode ocorrer por questões emocionais, como o medo de ficar de 

fora ou o pavor de ser o último a sair. Não podemos desconsiderar, também, que o 

exagero pode ser puramente aleatório, reforçando a premissa trabalhada na HME. 

Deste trabalho nasceu o fundamento financeiro de momentum effect.  

Ou seja, os ativos possuem seus fundamentos e preços justos, conforme Fama 

(1970), mas também há um fator paralelo de momento, conforme De Bondt e Thaler 

(1985) e Thaler (2019), onde podem estar em trajetória positiva acima do seu preço 

justo ou negativa abaixo dele. 

 

1.7 MODELO DE TRÊS FATORES – FAMA E FRENCH 

 

 As críticas, estudos e contribuições que se sucederam nas décadas após Fama 

(1970) mantiveram este em constante produção acadêmica e execução de testes para 

a sua hipótese. Além da revisão e incremento na HME expostos em 1991, Eugene 

Fama também avançou com seu frequente coautor, Ken French, na assimilação dos 

modelos de CAPM, de Sharpe (1964), para mensuração do risco e compreensão dos 

retornos. 

 O resultado desses trabalhos gerou dois artigos em parceria com French, um 

em 1992 e outro em 1993, retratados neste trabalho nos textos consolidados da 

publicação Fama e French (2021). Como Fama observou: “O CAPM durou, bastante, 

vinte anos. Então, como em todos os modelos, as chamadas anomalias foram 

descobertas” (Andrew Lo 2022, p.108). 
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 A compreensão de anomalias trouxe à tona uma revisão da proposta de relação 

entre o retorno médio e o beta. Fama e French (2021) revisam uma importante 

mensagem: o portfólio de mercado que é o portfólio ideal para todos os investidores, 

aplicando concepção de Markowitz (1952), é o portfólio eficiente na média variância, 

tendo o maior retorno esperado para determinado nível de risco. Dessa forma, a dupla 

sugeriu que depois de conhecida determinada fonte de retorno Alfa, esta passaria a 

ser de informação pública e seria incorporada em Beta. 

 

Fonte: Canvas Capital 

Figura 1 – Origem do retorno 

Retornos estão relacionados ao tamanho de uma empresa, medido pela 

capitalização de mercado, e a relação entre seu preço e seu valor contábil. Para Fama 

e French (2021), as empresas com menor capitalização seriam as mais arriscadas. 

Os autores elucidaram os fatores de risco: Beta, tamanho e valor, podendo incorporar 

também o fator liquidez. 

Revisitando esta trajetória, a literatura financeira adentrou na década de 1950 

mensurando todo retorno obtido aos participantes do mercado. Absolutamente todo 

retorno era Alfa. Markowitz (1952) e Sharpe (1964) evidenciaram que alguns fatores 

eram responsáveis pelo retorno, sendo assim, precisaríamos metrificar o retorno com 

base nos riscos incorridos.  

Por fim, Fama e French (2021) enfatizam que fatores ainda não conhecidos, 

quando vêm à tona, seriam amplamente absorvidos. Noutras palavras, os autores 

expandiram a concepção de que não há excedente de retorno em gestões ativas de 

investimentos, ressaltando os benefícios de estar à mercê dos índices passivos. 



 

 

22 

2 A TEORIA DA REFLEXIVIDADE 

 

Percebe-se que um pilar essencial na fundamentação da hipótese dos 

mercados eficientes é a expectativa de racionalidade nos agentes. Em direção oposta, 

adveio a visão de George Soros, inspirado pela noção de falibilidade e desconfiança 

com a racionalidade dos modelos estudados. 

Respaldado nestes fundamentos e sob inspiração de Karl Popper, Soros 

concedeu um peso superior, em suas análises, para relações sociais e conexões das 

ações humanas nos modelos. O mundo retratado como base para as teorias dos 

acadêmicos financeiros não é o mesmo onde George Soros vive, estuda e investe. 

Diante de tamanha desconexão, o filósofo e investidor criou a teoria que nomeou de 

reflexividade. 

 

2.1 KARL POPPER E A ORIGEM 

 

 Para a compreensão da teoria da reflexividade é necessário, em um primeiro 

momento, passar pela fonte de inspiração de George Soros: Karl Popper. Mas não 

somente por isto. É que a contribuição intelectual contida na filosofia de Karl Popper 

dialoga diretamente com a reflexão que será feita no próximo capítulo quanto à 

hipótese dos mercados eficientes. 

 Quando Karl Popper publicou “A Lógica da Pesquisa Científica” (1934), o autor 

pretendia enfrentar proposições do pensamento econômico e filosófico vigentes à 

época. A concepção amplamente aceita a ser contestada era a de que as ciências 

empíricas se caracterizavam pelo emprego dos chamados “métodos indutivos”. Dessa 

forma, a lógica da pesquisa científica era a lógica indutiva. Considerando o 

falsificacionismo um melhoramento em relação a metodologias passadas, Karl Popper 

propôs em seu livro uma nova abordagem. A proposta iniciava com o questionamento 

e crítica da cumulatividade. Popper apontou para o problema de indução, destacando 

que independentemente de quão numerosas fossem as amostras analisadas, 

qualquer conclusão indutiva com base nelas pode revelar-se falsa.  
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A obra também criticou o empirismo, alertando que não há critério absoluto de 

verdade. Ou seja, Popper não acreditava que uma observação pudesse validar a 

veracidade de uma teoria, bem como julgava impossível verificar a universalidade de 

qualquer teoria. Com isso, propôs que as teorias precisam, por condição, ser 

falseáveis. Assim, a observação vira uma implicação da teoria e abre-se a concepção 

de que a qualquer momento ela pode ser falseada e decair. Popper estabeleceu que 

a ciência apenas pode ser definida por meio de regras metodológicas e construiu um 

importante arcabouço para o pensamento científico na forma que conhecemos. 

Ao abordar os aspectos de lei e acaso, Karl Popper escreveu em “A Lógica da 

Pesquisa Cientifica” (POPPER, 2013, p. 118): 

Por vezes, ouve-se dizer que os movimentos dos planetas obedecem 
a leis estritas, ao passo que o lançamento do dado abre margem para 
o fortuito ou para o acaso. A meu ver, a diferença está no fato de, até 
agora, havermos conseguido condições de predizer com êxito o 
movimento dos planetas, mas não os resultados do lançamento de um 
dado. 

 

A provocação de Popper é um retrato do debate desta monografia. Os 

mercados, como um todo, seguem leis rígidas e precisas como as da física, ou estão 

à deriva do acaso, sendo influenciados ora pelos fundamentos intrínsecos a si, ora 

pelos anseios das massas e ação dos agentes. Na mesma passagem, Karl Popper 

concluiu: “Para deduzir predições, fazem-se necessárias leis e condições iniciais; se 

não há disponibilidade de leis adequadas, ou se não é possível fixar condições iniciais, 

a maneira científica de predizer deixa de vigorar” (POPPER, 2013, p. 118). 

Do exposto acima, seria natural questionar-se a quais leis e quais condições 

iniciais precisamos estabelecer previamente para que o resultado seja um mercado 

eficiente, rígido e claro, assim como nos relatou Eugene Fama. 

 

2.2 GEORGE SOROS 

 

George Soros ficou mundialmente conhecido como o homem que venceu o 

Banco Central da Inglaterra por sua aposta contra a libra esterlina, em 1992, o que 

resultou em um lucro estimado de um bilhão e meio de dólares. Em uma época na 
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qual as taxas de juros das nações europeias utilizavam o marco alemão como âncora 

e o continente rumava na direção de unificar a sua moeda através da Exchange Rate 

Mechanism (ERM), com um sistema que mantinha a moeda de todos os países 

aderentes dentro de uma banda de negociação, Soros observou os problemas que a 

atividade econômica gerada pela queda do Muro de Berlim estava causando no país.  

Diante da súbita elevação de juros pelo Banco Central Alemão, evitando uma 

inflação acentuada, ficou evidente que o Banco Central inglês não conseguiria manter 

o câmbio fixo. Com um elevado investimento contra a libra, o investidor beneficiou-se 

financeiramente e popularmente, ao presenciar no dia 16 de setembro de 1992, o 

Banco Central da Inglaterra abolir a política monetária estabelecida e deixar a libra 

esterlina flutuar. O trauma britânico foi tão grande que o país nunca mais retornou ao 

ERM e futuramente, ao adentrar na Zona do Euro, optou por não acatar a moeda 

única, mantendo a soberania monetária. George Soros clamou para si o mérito de ter 

impedido no futuro que o Reino Unido abandonasse a libra esterlina e manteve-se 

crítico à centralização de poder em Bruxelas. 

Posteriormente, fundou a Open Society Foundation e destinou recursos à 

defesa de uma sociedade aberta através da luta contra o autoritarismo ao redor do 

mundo. O investidor e filantropo alegava que todo seu sucesso teve origem em sua 

estrutura conceitual inspirada em Karl Popper, seu grande influenciador intelectual. 

Isso porque, em “A Lógica da Pesquisa Científica”, Popper (2013), afirmou que 

a verdade empírica não pode ser conhecida com certeza. Na visão de Popper nem 

mesmo as leis científicas podem ser verificadas além de toda a sombra de dúvida. Os 

testes podem apenas falseá-las.  O constructo de Popper destaca que somente um 

teste falho é suficiente para anular a tese. Como diz o autor, um cisne negro serve 

para falsear a tese de que todos os cisnes são brancos. 

O trabalho de Karl Popper na elaboração de um método científico e em sua 

crença na impossibilidade de afirmar verdades absolutas, portanto, foram o embrião 

das ideias de George Soros. Assumir as falhas humanas e atuar pelo falseacionismo 

ao invés da indução é uma abordagem divergente daquela apresentada pela 

racionalidade e modelagem que Fama se inspira. Nas palavras de John Von 

Neumann, matemático húngaro, “a verdade é complicada demais para permitir 

qualquer coisa que não seja a aproximação” (ZUCKERMAN, 2020, p.65). 
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Respaldado pela noção de falibilidade apresentada por Popper (2013), então, 

é que Soros construiu a teoria da reflexividade. Por este espectro conceitual, Soros 

(2013) relatou que, enquanto estudava teoria econômica na faculdade, percebeu uma 

enorme contradição entre a ênfase de Popper (2013) na compreensão imperfeita e a 

teoria da concorrência perfeita em economia, que postulava conhecimento perfeito. 

Essa humildade de Popper quando contraposta ao convicto arcabouço de 

expectativas racionais, mercados eficientes e concorrência perfeita, tornou-se o início 

dos princípios de Soros para a construção de uma teoria respaldada em falibilidade e 

reflexividade.  

Na concepção de mundo pela perspectiva clássica, o conhecimento e a ação 

são verdades constantes, assumem que os fenômenos do mundo constituem 

domínios ontologicamente independentes. Eis aqui a importância da análise de Soros 

e de sua contribuição: expondo a reflexividade como um sistema de feedback entre 

conhecimento e ação, temos uma concepção de mundo oposta em que as pessoas 

adquirem conhecimento, agem sobre o que sabem, mudam o mundo a partir de suas 

ações e, consequentemente, mudam os seus conhecimentos sobre ele. 

Este processo repetido diversas vezes cria uma evolução constante, múltiplas 

verdades e novos fundamentos para as ações. É um mundo muito mais complexo, 

dinâmico e falível do que aquele proposto no modelo clássico do primeiro capítulo. 

Neste mundo econômico complexo com relações de feedback reflexivo entre 

conhecimento e ação, os agentes e os fenômenos do mundo são ontologicamente 

interdependentes e influenciam-se mutuamente, e é com este arcabouço conceitual 

que Soros questiona a hipótese de Fama. 

 

 

2.3 REFLEXIVIDADE 

 

A Teoria da Reflexividade de George Soros (2013) é explicada em termos de 

como as funções causais cognitivas e manipulativas estão conectadas umas às outras 

por um par de loops de feedback, podendo ser negativos ou positivos com relação a 

determinada proposição.  
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Todo agente pensante possui as duas funções: cognitiva e manipulativa. A 

função cognitiva diz respeito ao nosso conhecimento do mundo e ao papel que o 

próprio mundo desempenha na determinação do nosso conhecimento dele. Trata-se 

de como entendemos o mundo e possui causalidade do mundo para a mente. Por sua 

vez, a função manipulativa diz respeito à ação e como as motivações das pessoas, 

dado seu conhecimento do mundo, determinam suas ações. É a ação como meio de 

mudança do mundo e com causalidade da mente para o mundo. 

A explicação de George Soros é conduzida de forma a imaginarmos cada 

função como se operasse isoladamente uma da outra e, em seguida, observarmos 

como essa função é modificada por um ciclo de feedback da outra função. 

No caso da função cognitiva ou de conhecimento, a direção da causalidade é 

do mundo para a mente. Tomado isoladamente, nosso conhecimento do mundo é 

determinado pelo que o mundo é independentemente de nós, como se o que o mundo 

é, fosse totalmente independente de nossas ações. Todavia, em um mundo reflexivo 

a função manipulativa ou de ação interfere na função cognitiva, porque as pessoas 

agem com base no que sabem: a ação muda o que o mundo é e, portanto, muda o 

conhecimento. A ação, portanto, tem um efeito de feedback sobre o conhecimento. 

Por outro lado, na função manipulativa a direção da causalidade é da mente 

para o mundo. Isoladas, as pessoas agem de acordo com o que sabem, como se suas 

motivações ao fazê-lo fossem totalmente independentes de suas ações. Ocorre que 

a função cognitiva tem interferência na função manipulativa, porque agir sobre o 

mundo também produz conhecimento sobre as motivações de alguém para agir, de 

modo que a base para a ação é mudada. Sendo assim, a ação depende não apenas 

de nossas motivações, como também de como nossas motivações mudam à medida 

que aprendemos sobre elas agindo sobre o mundo: 
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Fonte: George Soros (2013) 

Figura 2 – Sistema da reflexividade 

 

Portanto, se são simultâneas, então a variável independente de uma é a 

variável dependente da outra e vice-versa. Possui uma constante retroalimentação 

entre ambas as funções. Com isso, a conclusão leva a uma crítica do pensamento 

econômico no modelo de perfeição dos agentes e racionalidade dos mercados. 

Enquanto Fama alegava que os mercados são eficientes ao representarem o 

preço correto dos ativos, em contrapartida Soros afirmou que os mercados financeiros 

tentam prever um futuro que depende das decisões no presente. Logo, em vez de 

apenas refletir de forma passiva a realidade, os mercados financeiros criam 

ativamente a realidade que eles, depois, acabam refletindo. Há uma ligação de dois 

sentidos entre as decisões presentes e os eventos futuros. Indiretamente, Slater 

(2010) defende a teoria de Soros enquanto narra que os grandes lucros financeiros 

do investidor vieram de compreender momentos históricos em que os mercados 

estavam irreais e que narrativas reflexivas ditavam a realidade. Quando o loop Mente 

→ Mundo apresenta-se com superioridade, oportunidades surgem. 

Nesse contexto, questiona-se se o desastre do sistema financeiro, retratado em 

Lewis (2011), com a bolha do subprime e todos seus efeitos secundários que 

perduraram anos, pode ser uma evidência extra nas críticas de George Soros para a 

HME, o que se busca responder a seguir. 
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2.3.1 REFLEXIVIDADE NOS MERCADOS FINANCEIROS 

 

Na teoria de Soros, os desequilíbrios do mercado levam os agentes a iniciativas 

que ampliam essa situação de desequilíbrio. A despeito da hipótese de mercados 

eficientes, que os agentes têm acesso às informações e tomam suas decisões da 

melhor forma possível a partir delas, a Teoria da Reflexividade aponta que os agentes 

do mercado, por terem conhecimento imperfeito, adicionam suas incertezas, 

expectativas e suposições nos preços. Quando afirmamos que todas as informações 

do mercado e economia estão nos preços dos ativos, questiona-se de qual forma isto 

ocorre, por qual perspectiva e qual interpretação. 

Soros (1998) retratou que os períodos de prosperidade e depressão são 

marcados por um aspecto reflexivo de intensificação da tendência do ciclo. Os 

períodos positivos as economias e mercados geram em primeiro momento uma 

sinalização favorável Mundo → Mente. A partir deste momento, até então guiado pelos 

fundamentos concretos, as pessoas reagem eufóricas com o seu entorno e passam a 

adicionar nos fundamentos uma interpretação Mente→Mundo intensificadora do atual 

ciclo, iniciando um comportamento de manada, o que será visto em detalhes no 

próximo capítulo. 

O mesmo ocorre nos períodos depressivos e recessivos. Os dados negativos 

de uma economia são os fundamentos concretos do início de um ciclo ruim, Mundo 

→ Mente, mas logo intensificado pelo pessimismo dos participantes de mercado que 

pelos seus feedbacks Mente→Mundo podem vir a transformar uma pequena correção 

natural em uma crise profunda. Tal interação das funções cognitivas e manipulativas 

retroalimenta-se constantemente. Não somente os mercados, mas todos os debates 

de nossa sociedade são conduzidos sob esta influência, proposital ou não. A 

reflexividade nos mercados financeiros desponta como dura crítica ao primeiro 

postulado de Fama (1970), onde as informações estão incorporadas, pois 

percebemos que o entendimento delas não é singular e exato, estando à mercê de 

fatores sociais interpretativos.  
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2.3.2 REFLEXIVIDADE NA HISTÓRIA 

 

 A observação se expande para o que Soros chama de reflexividade na história: 

“As pessoas agem com base em uma compreensão imperfeita e sua interação umas 

com as outras é reflexiva” (SOROS, 1998, p. 103). O mesmo comportamento 

percebido nos mercados ocasionando impacto nos preços se dá na interpretação dos 

fatos históricos. Nossa visão de sociedade e valores presentes nos países e no mundo 

é resultado de avanços históricos importantes na construção de direitos, leis e dos 

arranjos de convivência. São dados Mundo → Mente passados de geração por 

geração.  

 Porém, Soros (1998) alertou como tem sido frequente notarmos no debate 

político a função manipulativa de sua teoria agindo Mente → Mundo na tentativa de 

alterar a compreensão dos agentes sobre determinados fatos. Mudar a nossa 

conclusão e opinião sobre o desfecho de acontecimentos históricos pode impactar na 

alteração dos pilares utilizados para medir os fatos do presente. A partir disto, a 

reflexividade na história adentra os mercados financeiros questionando, em mesma 

linha da seção anterior, a proposição de Fama (1970) e Fama e French (2021) sobre 

a incorporação dos preços históricos e conhecimentos passados para os preços 

presentes. Estes são casos de dominância da função manipulativa. 

 

2.4 PROFECIA AUTORREALIZÁVEL 

 

 A dominância do feedback Mente → Mundo é uma representação do que 

Robert K. Merton chamou de profecias autorrealizáveis em seu artigo de 1948. O 

teorema descreve que se uma previsão falsa estiver de acordo com as crenças ou 

expectativas de um indivíduo, ele é induzido a agir buscando confirmar a suposta 

profecia, tornando-a verdadeira. 
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 Como retrata o Teorema de Thomas que abre o artigo: “Se as pessoas definem 

certas situações como reais, elas são reais em suas consequências”6 (MERTON, 

1948, p. 193). 

A profecia autorrealizável é um equilíbrio. Lembre-se que em um equilíbrio de 

Nash as crenças dos jogadores são sempre consistentes e corretas. Assim, a 

observação do comportamento confirma as expectativas dos jogadores, e as 

expectativas induzem a um comportamento consistente com as expectativas. O 

equilíbrio é sustentado por um ciclo de retroalimentação causal, exatamente como a 

teoria da reflexividade sugere. 

Merton (1948) criou este conceito ao analisar boatos sobre a falência de 

bancos. A notícia, inicialmente falsa, gerava perda massiva de clientes e negócios, 

falindo efetivamente o banco. Assim, o boato tornava-se verdadeiro, contudo, era a 

própria causa do efeito previsto. O loop Mente → Mundo, notícia falsa sendo emitida, 

prevalecendo ao Mundo → Mente, a real solidez do banco.  

Mais do que os fundamentos em si, importam as expectativas e interpretações 

sobre eles. Uma sinalização de que a Mente → Mundo pode ser mais poderosa do 

que o Mundo → Mente. Entre algo existir na realidade e existir na opinião: a realidade 

é apenas uma conveniência e mais vale existir na opinião. 

Em “A lógica do cisne negro”, o escritor e investidor Nassim Nicholas Taleb 

apresentou o conceito de falácia narrativa para descrever como histórias distorcidas 

de nosso passado moldam nossas visões de mundo. O autor demonstrou que com o 

passar do tempo vamos modificando em nossas mentes as próprias lembranças e 

recontamos as novas versões da história reforçando a nova verdade. O processo se 

daria de forma natural e não proposital, seguindo a noção de Mente → Mundo sem 

intenção e indo na direção das profecias autorrealizáveis de Merton (1948). 

Taleb (2020) supõem que os humanos se iludem constantemente ao elaborar 

relatos inconsistentes do passado e acreditando que são verdadeiros. O 

comportamento é uma exemplificação da reflexividade agindo no mundo para justificar 

como se dá a regressão de preços descoberta no modelo de De Bondt e Thaler (1985). 

O retorno dos preços dos ativos para patamares recentes pode ser consequência 

 
6  Frase de William Isaac Thomas, sociólogo americano, retirada de Merton (1948). 
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desse culto mental que reforça a regressão à média, descoberta no século passado 

por Sir Francis Galton. 

A conexão de todas essas distintas teorias, que vão da sociologia até a teoria 

financeira, serve para reforçar o peso que a ação humana e a função manipulativa 

apresentam no mundo. Abordagens diferentes chegam à mesma conclusão e 

apresentam o mesmo alerta para a influência que possuímos ao intervir e agir sobre 

o mundo. Este entendimento é relevante para sustentar a crítica reflexiva de Soros à 

hipótese de Fama. 

 

2.5 A CRÍTICA 

 

 Neste capítulo fora pesquisada uma visão antagônica à sugerida no primeiro, 

uma proposta de pensamento distante do que lemos nos livros de economia. A crítica 

fundamental de George Soros, Karl Popper e da reflexividade é quanto ao molde 

matemático que os economistas regimentaram por anos em todo o mundo. A tentativa 

de enquadrar leis matemáticas na economia em semelhança às leis da física, como 

aponta Karl Popper (2013), recorda a abordagem da visão imperialista da ciência 

econômica, mas não encontra sustentação dada a elevada conexão e dependência 

de fatores sociais. Soros denomina o comportamento como um fundamentalismo de 

mercado exagerado, apoiado na crença máxima de que os preços dos ativos refletem 

todas as informações do mercado e da economia.  

A hipótese dos mercados eficientes foi elaborada a partir de postulados 

interligados a esses fatores. Diante disto, a teoria de George Soros (2013) é uma 

resposta para a HME. Enquanto Fama (1970) defende que não existe diferenciação 

entre preço e valor, e com isso, os ativos possuem um preço que é igual ao seu valor 

intrínseco dado pelas informações de mercado do Mundob→ Mente, Soros (2013) 

demonstra que o preço dos ativos está tão conectado ao seu valor intrínseco quanto 

a própria dinâmica de ação Mente → Mundo dos participantes de mercado, havendo 

sim diferença entre o preço e seu valor. 

Conforme Shleifer (2000), a teoria econômica não leva a esperar um mercado 

financeiro eficiente, pelo contrário: desvios significativos e sistemáticos da eficiência 
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são esperados e passíveis de continuidade por longos períodos. O autor entende que 

as finanças comportamentais podem ser definidas resumidamente como o estudo da 

falibilidade humana nos mercados competitivos, reforçando o contraponto de George 

Soros descrito no parágrafo anterior. 

As ideias descritas neste capítulo não tiveram o mesmo impacto que outros 

estudos e trabalhos anteriores de rejeição da hipótese de Eugene Fama. Para muitos, 

o húngaro é mais investidor do que filósofo. No entanto, Soros (2009) alega que as 

exuberâncias e crises que transcorreram entre sua teoria e a publicação de seu artigo 

serviram para reforçar pouco a pouco uma ideia recusada pela academia. Para o autor 

(SOROS, 2021, p. 172):  

as consequências da teoria das expectativas racionais foi impedir os 
economistas de admitir a reflexividade e encorajou o desenvolvimento 
de instrumentos financeiros sintéticos e técnicas de gestão de risco 

que desconsideram a incerteza knightiana.  
 

Ademais, o crescimento da economia comportamental reforça pensamentos 

retratados pela teoria de George Soros. Como veremos à frente, no próximo capítulo, 

o mundo é mais falível e reflexivo do que os autores do primeiro capítulo nos contaram. 
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3 ECONOMIA COMPORTAMENTAL 

 

Todos os modelos teóricos abordados no primeiro capítulo possuem como 

premissa que os investidores são racionais, ou seja, tomam decisões com o objetivo 

de maximizarem a sua riqueza dentro dos parâmetros de sua própria tolerância ao 

risco e não cometem erros sistemáticos. 

A corrente exposta por Fama e seus seguidores reconhecem que ocorrem 

períodos em que os investidores são irracionais, mas seus modelos carregam a noção 

de racionalidade. Já no âmbito das finanças comportamentais, afirma-se que esse 

comportamento é contínuo, e não esporádico ou cíclico. 

Por outro lado, a abordagem reflexiva de George Soros propõe que, para além da 

racionalidade e eficiência, existem pessoas agindo e interferindo o equilíbrio no 

mundo. Feedbacks Mente → Mundo atuam em mesma proporção do que Mundo → 

Mente. 

Em meio a esse embate, é importante perquirir o que diz a economia 

comportamental. 

 

3.1 RICHARD THALER, DANIEL KAHNEMAN E AMOS TVERSKY 

 

No artigo, “Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance”, Andrei 

Schleifer (2000) realiza uma revisão da construção da economia comportamental e 

seu subcampo das finanças comportamentais. Muitos autores colaboraram para 

questionar a ortodoxia financeira acadêmica respaldada pela corrente iniciada por 

Eugene Fama. As contribuições mais expoentes foram as de Daniel Kahneman com 

seu parceiro Amos Tversky e Richard Thaler. Embora Herbert Simon e Robert Shiller 

também mereçam citações. As descobertas e o trabalho dos autores afetaram todas 

as ciências sociais, mas foi na economia, mercados e negócios que o impacto se deu 

em larga escala. 

Em seu livro “Misbehaving”, Richard Thaler relatou o interesse que guiou sua 

vida: “Há quatro décadas, desde o meu tempo de estudante de pós-graduação, venho 
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me ocupando com relatos que contenham alguma das infinitas maneiras pelas quais 

pessoas reais diferem das criaturas ficcionais que habitam os modelos econômicos” 

(THALER, 2019, p.18). A frase encontra-se fatalmente com a visão e inspiração de 

outros dois pensadores relatadas previamente neste trabalho, Karl Popper e George 

Soros. Thaler conclui (THALER, 2019, p.18).:  

Nunca foi minha intenção dizer que há algo de errado com as pessoas; 
nós somos apenas seres humanos – Homo Sapiens. Na verdade, o 
problema está no modelo usado pelos economistas, um modelo que 
substitui o Homo Sapiens por uma criatura ficcional chamada Homo 

economicus. 

 

A busca de Richard Thaler por experimentos com as chamadas pessoas reais, 

o levou a questionar as premissas que regem a concepção das expectativas racionais, 

otimização da escolha e imparcialidade. O fracasso dessas teses em dialogar e 

explicar ações do mundo real é o incentivo central pela jornada que levou Thaler a 

desempenhar uma importante função na construção da economia comportamental 

que conhecemos hoje. 

A contribuição do autor destaca-se em dois pontos centrais que se alinham com 

este trabalho. Primeiro, com seu livro “Misbehaving” (2019), no entendimento de que 

os agentes centrais da economia são os indivíduos que agem de maneira pouco 

lógica, não racional e de difícil previsibilidade. Segundo, com “Nudge” (2019), em 

coautoria ao Cass Sunstein, reforçando a noção clássica outrora dita por Adam Smith 

de que os seres humanos agem e trabalham por incentivos.  

Assim como Thaler, a parceria entre Amos Tversky e Daniel Kahneman 

desempenhou estudos notórios para o conhecimento econômico. A história da dupla, 

que se conheceu quando ambos lecionavam na Universidade Hebraica em Jerusalém, 

foi inspiração para o livro “O Projeto Desfazer do Michael Lewis” (2017).  

O impacto destes relevantes estudos evidenciou que as pessoas tomam 

decisões com base em heurísticas, processos decisórios simplificados e falhos, o que 

são chamados de vieses cognitivos os quais serão aprofundados nos próximos 

tópicos. 

 



 

 

35 

3.2 OS VIESES COMPORTAMENTAIS 

 

Os trabalhos retratados neste capítulo trouxeram à tona falhas e 

comportamentos presentes em todos os indivíduos aprofundando por outro caminho 

a tese de racionalidade limitada, escrita pelo Prêmio Nobel de Economia Herbert 

Alexander Simon. Tais vieses de comportamento desempenham uma função vital 

para o estudo e reflexão sobre todas as ciências sociais, fazendo parte da natureza 

humana. 

Os vieses são em suma um aprendizado do nosso cérebro a partir daquilo que 

repetimos, gatilhos mentais de difícil domínio. Como retratou em sua obra “Rápido e 

Devagar”(2012), Daniel Kahneman ensinou que o cérebro é dividido entre Sistema 1 

e Sistema 2. Nas suas palavras (KAHNEMAN, 2012, p. 29): 

O Sistema 1 opera automática e rapidamente, com pouco ou nenhum 
esforço e nenhuma percepção de controle voluntário. O Sistema 2 
aloca atenção às atividades mentais laboriosas que o requisitam, 
incluindo cálculos complexos. As operações do Sistema 2 são muitas 
vezes associadas com a experiência subjetiva de atividade, escolha e 
concentração. 

 

Neste processo, as decisões do Sistema 2 devem estar mais próximas da 

racionalidade, visto que ocorrem em momentos de concentração obedecendo o 

processo de escolha dos indivíduos. Porém, a repetição transfere a decisão para o 

Sistema 1, responsável pela grande parte de todas as ações que executamos nos 

dias. E é este ato robótico que se distancia dos fundamentos de racionalidade 

defendidos pelos teóricos financeiros.  

Portanto, os vieses são indissociáveis de qualquer análise que julgue ou 

pretenda avaliar o comportamento humano. Quando tais vieses influenciam a tomada 

de decisão de forma a prejudicá-la, precisamos dar destaque a eles.  

Como apontado, o impacto dessa concepção foi enorme nas ciências sociais, 

mas qual será o seu impacto para as finanças? Os autores em destaque deste capítulo 

descobriram em seus trabalhos uma longa lista de falhas comportamentais. Destes, 

foram selecionados para aprofundamento e análise aqueles que se interligam às 

finanças e alteram nossa racionalidade no ato de decidir e pensar investimentos. 
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3.2.1 EXCESSO DE CONFIANÇA 

 

No cotidiano é fácil notar momentos em que o excesso de confiança aparece. 

Trata-se de uma percepção rotineira comprovada pelos pesquisadores da psicologia. 

Este viés cumpre acentuado destaque na avaliação humana. 

Variados autores documentaram que as pessoas se desviam sistematicamente 

da racionalidade ao fazerem julgamentos em meio à incerteza. Entre os mais 

difundidos desses desvios está a tendência ao excesso de confiança sobre crenças e 

habilidades. Adiciona-se também um excesso de otimismo com avaliações do futuro. 

Muitos estudos expostos por Daniel Kahneman evidenciaram o padrão (2012). 

Quando questionados estudantes universitários sobre sua competência como 

motoristas em relação ao motorista médio do grupo, 80 a 90% dos entrevistados 

afirmam serem mais hábeis e prudentes que a média. Em uma amostra aleatória de 

homens instigada a fazer uma autoavaliação sobre a própria habilidade em se 

relacionar bem com os outros,100% dos entrevistados classificaram-se na metade 

superior da população e 25% acreditavam que estavam no 1% superior da população. 

O mesmo ocorreu com habilidades atléticas, em que pelo menos 60% dos 

entrevistados acreditavam estar no grupo superior e apenas 6% dos homens 

entrevistados julgavam-se abaixo da média. 

Daniel Kahneman argumentou durante todo seu trabalho que essa tendência 

ao excesso de confiança é particularmente mais forte entre investidores. Uma 

considerável maioria superestima os próprios conhecimentos, subestima os riscos 

envolvidos e exagera sua capacidade de controlar eventos. 

 

3.2.2 COMPORTAMENTO DE MANADA 

 

Quando pensamos em comportamentos coletivos temos uma tendência a 

pensar positivamente, visto que a média de opiniões podem vir a ser mais corretas do 



 

 

37 

que a de apenas um indivíduo. Essa é a ideia por trás do conceito que ficou conhecido 

como a sabedoria das massas. 

A literatura econômica abordou este viés da forma mais precisa possível pelo 

sistema de preços do livre mercado. Uma variedade de decisões individuais de 

consumidores e produtores leva a economia a produzir os bens e serviços que as 

pessoas querem comprar. Um conjunto de ações individuais espalhadas, que geram 

um sistema efetivo e conciso, de maneira muito mais eficaz do que uma única pessoa 

organizando toda sociedade a partir de um planejamento central. O mesmo ocorre 

com o mercado: uma infinidade de ordens de compra e venda produz preços em telas 

para os mercados de ações, renda fixa, câmbio e commodities, por exemplo. 

Porém, ao contrário do que essa visão nos leva a crer, o chamado “pensamento 

de grupo” é uma anomalia identificada nos estudos comportamentais. Grupos de 

indivíduos tendem a se reforçar mutuamente na crença de que algum ponto de vista 

incorreto é, na verdade, o correto. Um bom exemplo é percebido atualmente em 

grupos políticos polarizados nos extremos da opinião média da população. Tal 

necessidade de retroalimentação e pertencimento a um grupo é uma das maneiras 

em que o comportamento de manada se apresenta. 

Ademais, percebe-se o viés nas situações em que uma opinião consensual 

pressiona o entorno. O exemplo fora evidenciado pelo psicólogo social, Solomon E. 

Asch, um dos pioneiros no estudo de comportamento dos grupos. Durante a década 

de 1950, Asch realizou um notório experimento onde duas cartas eram distribuídas 

para os participantes. 
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Fonte: Solomon E. Asch, Social Psychology (Oxford, 1987) 

Figura 3 – Cartas de Solomon E. Asch 

A carta da esquerda exibia uma linha vertical e aos participantes era 

questionado qual linha na carta da direita tinha o mesmo comprimento daquela da 

primeira. Os participantes eram divididos em grupos e deviam responder um a um em 

voz alta. 

Em alguns experimentos Asch recrutava colaboradores em meio aos 

participantes. Os voluntários eram deixados para responder por último e 

presenciavam os colaboradores errando sistematicamente uma resposta simples. É 

evidente a diferença nas linhas, porém, os colaboradores da pesquisa alternavam-se 

errando na mesma opção, com algumas exceções, até que chegava a vez dos 

voluntários responderem. 

Os resultados foram surpreendentes. Os participantes com frequência davam 

a resposta errada. Com isto, Solomon E. Asch concluiu que a pressão social levava 

os voluntários a escolher a linha errada mesmo sabendo que sua resposta estava 

incorreta. Os efeitos desse comportamento são presenciados com os investimentos, 

crises e bolhas com frequência. 
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3.2.3 AVERSÃO À PERDA 

 

A produção acadêmica dos economistas financeiros focou em construir modelos 

nos quais os indivíduos tomavam decisões baseados nos efeitos prováveis de suas 

escolhas sobre a riqueza final. Transcorremos neste trabalho pela Seleção de portfólio 

de Harry Markowitz, CAPM de William Sharpe e a HME de Eugene Fama. Todos 

partiram do mesmo ponto, qual seja, a racionalidade dos agentes e um método claro 

de risco-retorno para a tomada da decisão. 

Uma das contribuições mais relevantes de Daniel Kahneman e Amos Tversky 

desafia estes pilares. A teoria da perspectiva, elaborada pela dupla de autores, afirma 

que as escolhas das pessoas são motivadas, ao contrário de um cálculo risco-retorno, 

pelos valores que elas atribuem a ganhos e perdas. Assim, a teoria de Kahneman e 

Tversky faz a introdução do viés da aversão à perda, concluindo que o desejo dos 

indivíduos pelos ganhos é inferior ao medo pelas perdas; em outras palavras, o 

prejuízo é mais indesejado do que os ganhos equivalentes são desejáveis.  

Em uma série de estudos notou-se que os participantes não estão dispostos a 

fazer trocas igualitárias. Os entrevistados não estavam dispostos a competir um jogo 

de cara e coroa, onde cara representasse receber 100 dólares e coroa perder 100 

dólares. O jogo tem um valor esperado de zero, em termos matemáticos. No entanto, 

a maior parte dos participantes não aceitava. 

Kahneman e Tversky tentaram o experimento diversas vezes com múltiplos 

voluntários. Os pesquisadores foram alterando a quantia da recompensa enquanto 

mantinham constante o prejuízo potencial. Quanto deve ser ofertado para induzir as 

pessoas a aceitar o jogo? A conclusão fora de que é necessário propor uma 

recompensa positiva de 250 dólares para uma perda de 100 dólares. Sendo assim, os 

autores chegaram no entendimento de que o medo das perdas era 2,5 vezes o desejo 

de ganhar. O viés é responsável por gerar recusas matematicamente vantajosas aos 

indivíduos.  

Como pontuado por Daniel Kahneman, em seu livro “Rápido e Devagar”: “Ele sofre 

de extrema aversão à perda, o que o faz rejeitar todas as oportunidades favoráveis” 

(KAHNEMAN, 2012, p. 359). Não bastasse isto, a dupla descobriu também que diante 
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de situações em que perdas certas estavam envolvidas, os indivíduos passavam a ter 

propensão a fazer apostas. Em um trecho retratado no livro, expõem-se o 

questionamento: 

1) Uma perda certa de 750 dólares. 

2) Uma chance de 75% de perder mil dólares e uma chance de 25% de não perder 

nada. 

O valor matemático esperado para ambas as opções é o mesmo, uma perda de 

750 dólares. Porém, algo próximo de 90% dos entrevistados optam pela segunda 

alternativa. Quando perdas certas estão dispostas, o viés invertesse para uma busca 

por risco, acentuando as anomalias que os seres humanos estão expostos no 

processo de decisão. 

 

3.2.4 EFEITO POSSE 

 

Conectado a aversão à perda, o efeito posse fora estudado conjuntamente pela 

dupla Kahneman e Tversky. Contudo, já havia sido publicado e amplamente analisado 

por Richard Thaler em seu artigo “Toward a positive theory of consumer choice” 

(1960). O economista encontrou muitos exemplos do viés que denominou de efeito 

dotação. 

O relato mais notório trazido nos livros “Misbehaving”, de Richard Thaler, e 

“Rápido e Devagar”, de Daniel Kahneman, é o caso do próprio professor de Thaler na 

Universidade de Chicago. Seu professor Richard Rosett, defensor das expectativas 

racionais, era um nato apreciador e colecionador de vinhos. Thaler percebeu que o 

professor relutava em vender vinhos de sua coleção, mesmo recebendo elevadas 

ofertas de preço. Professor R, como é chamado nos textos, comprava vinhos em 

leilões com o preço teto de US$ 35 (trinta e cinco dólares) por garrafa. Quando os 

preços se encontravam entre US$ 35 e 100 (trinta e cinco e cem dólares), Richard 

Rosett não comprava, mas também não vendia. O caso era um enigma para Thaler, 

pois não aparentava fazer sentido. Se uma garrafa de determinado vinho vale US$ 

35,00 (trinta e cinco dólares) para Rosett, ele deve estar disposto a vender por 

qualquer quantia acima deste preço. 
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A teoria clássica de eficiência de mercado não somente prega tal pressuposto 

como depende dele para que os preços estejam em equilíbrio. Os preços de venda e 

compra minimamente aceitáveis precisam ser idênticos. Thaler notou pelo exemplo 

do Professor R que os intervalos eram muito distantes. Nem mesmo por ofertas de 

US$ 100 (cem dólares) o seu professor aceitava vender os vinhos. 

O enigma dos vinhos foi o primeiro a despertar a atenção, antes que muitos 

outros fossem observados e estudados. Tanto Richard Thaler quanto Kahneman, 

notaram o problema decisório. A teoria da perspectiva, de Daniel Kahneman e Amos 

Tversky, sugere que a predisposição para comprar ou vender a garrafa de vinho 

depende do ponto de referência, conforme destacado anteriormente. Já para Thaler, 

o fator chave está na posse, por isso a nomenclatura. As pessoas valorizaram mais 

ativos e bens que já fazem parte de suas posses do que ativos e bens sob posse de 

outras pessoas. 

 

3.3 VIESES COM A REFLEXIVIDADE 

 

 Em situações com participantes pensantes, os pontos de vista sobre o mundo 

nunca correspondem ao real estado das coisas. As pessoas podem tomar 

conhecimento de fatos individuais, mas, quando se trata de formular teorias ou formar 

uma visão geral, a perspectiva delas costuma ser tendenciosa, incoerente ou ambas. 

Tal reflexão extraída das ideias de George Soros, poderia ser facilmente de algum 

teórico comportamental.  

Os vieses comportamentais abordados na seção anterior demonstram os 

múltiplos vícios e erros aos quais estamos suscetíveis ao tomar decisões, assim como 

na teoria da reflexividade o foco central está na falibilidade humana e em nossa 

capacidade de interferir nos eventos pela função manipulativa. Conforme Soros (1998. 

p. 41): 

De um lado, os participantes buscam compreender a situação de que 
estão participando. Procuram formar um quadro que corresponda à 
realidade. A essa atividade, dou o nome de função cognitiva ou 
passiva. De outro lado, querem exercer algum impacto, moldar a 
realidade de acordo com seus desejos. Chamo a isso de função 
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participativa ou ativa. Quando ambas as funções atuam ao mesmo 
tempo, denomino a situação de reflexiva. 

  

A descrição do investidor encontra lógica nas reações das pessoas submetidas 

aos testes dos teóricos comportamentais, como evidenciado por exemplo nos estudos 

de Solomon E. Asch. 

Na seção 3.2.2, quando questionados, os voluntários admitiam que 

conseguiam distinguir a linha correta, mas terminavam errando para evitar serem o 

elemento divergente do grupo. Outros alegaram que a convicção equivocada dos 

membros do grupo gerava uma dúvida sobre algo que parecia certo e passavam a 

questionar sua escolha inicial. Asch provou que ao participarmos de um grupo 

alteramos nossas ações e julgamentos. 

O viés do comportamento de manada conecta-se diretamente ao que George 

Soros apresenta na reflexividade como feedback Mundo → Mente. A percepção da 

linha correta vem da Mente → Mundo, mas antes do voluntário poder responder ele 

interage com os feedbacks Mundo → Mente dos colaboradores errando 

propositalmente, estes agindo a pedido com a função manipulativa Mente → Mundo. 

O ato planejado do experimento de Solomon Asch visa influenciar o entendimento de 

todos os membros do grupo, mas quais as consequências desta sequência?  

Temos um grupo de indivíduos agindo fora da racionalidade e adquirindo ativos 

em desconformidade com os preços reais, sob influência do comportamento ao seu 

redor. Enquanto na hipótese dos mercados eficientes não conseguimos responder 

sobre a recorrência deste cenário, as premissas da reflexividade nos levam 

exatamente a este momento, alegando que o looping de feedbacks entre Mente → 

Mundo e Mundo → Mente é constante. 

Como vimos ainda no primeiro capítulo, Keynes descreveu o jogo do mercado 

de ações como entrar em um concurso de beleza de um jornal, em que é preciso 

selecionar os seis rostos mais bonitos dentre cem fotografias, sendo que o prêmio vai 

para as pessoas cujas escolhas mais se aproximam das do grupo como um todo.  

O concorrente esperto reconhece que critérios pessoais de belezas são 

irrelevantes, a informação Mundo → Mente que recebe sobre os rostos não deve ser 

considerada. A melhor estratégia é selecionar aqueles rostos de que os outros devem 

gostar, ou seja, agir Mente→Mundo para definir as escolhas. Essa lógica tende a 
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crescer. Afinal, todos os concorrentes podem chegar na mesma ideia. Portanto, a 

melhor estratégia não é escolher os rostos que os concorrentes consideram mais 

bonitos, mas sim prever qual será a opinião média sobre qual será a opinião média. A 

sequência pode se alongar consequentemente e é uma representação do conceito de 

Keynes para a teoria do castelo no ar da determinação de preços. 

Premissas são construídas desconectadas do mundo real e apoiadas 

puramente no que pode vir a ser a realidade. No entanto, o loop mental pode ser longo 

e cada vez mais afastado da realidade. Esse exemplo, escrito por Keynes há quase 

cem anos, é uma retratação perfeita do pensamento de George Soros com a 

reflexividade e encontra aceitação nos estudos dos vieses comportamentais. 

Popper, ainda, alegou que cada indivíduo apresenta um arcabouço próprio de 

racionalidade que explicam tanto a reflexividade quanto os vieses como excesso de 

confiança, aversão à perda e principalmente o efeito posse. Existirá um peso próprio 

para as notícias, preços dos ativos e qual o seu valor intrínseco, de forma a direcionar 

os mercados mais ao lado da racionalidade limitada, ou irracionalidade, do que na 

racionalidade perfeita sugerida pela hipótese de eficiência do mercado. Em suas 

palavras (POPPER, 2013, p. 439): 

há um argumento em favor da filosofia. Em suma, todas as pessoas 
têm a sua filosofia, saibam disso ou não. Dê-se de barato: não é 
grande coisa o que valem tais filosofias. Todavia, a influência que elas 
exercem sobre nosso pensamento e sobre nossos atos é, 
frequentemente, devastadora. Por esse motivo, torna-se preciso 
examinar nossa filosofia com olhar crítico. E esta é, justamente, a sua 
missão. 
 

Como aponta Zuckerman (2020), a crise do subprime em 2008 fora identificada 

por alguns investidores que conseguiram captar retornos da catástrofe. O fato 

relevante é a diferenciação entre eles. Jim Simons, um gestor quantitativo, antecipou 

o colapso através dos indicadores que os seus algoritmos perceberam. Por outro lado, 

Paulson e Soros destacaram-se por prever o mesmo com pesquisas de investimentos 

à moda antiga. O que isto nos diz? Ineficiências de mercado existem, como bem 

apontou Schwert (2002), ocorrem com frequência, por longos períodos e podem ser 

captadas pelos investidores de distintas características. A percepção e entendimento 

das ações humanas, irresponsáveis ou não, aufere mais valor que a racionalidade 

apresentada por Fama (1970). 
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3.4 VIESES COM A HIPÓTESE DOS MERCADOS EFICIENTES 

 

A conexão dos vieses cognitivos e a falibilidade estampada na teoria da 

reflexividade não se repete quando tratamos de Fama (1970). Foi visto como os seres 

humanos estão sujeitos a falhas e erros inerentes ao seu potencial intelectual ou 

conhecimento. São armadilhas do nosso próprio cérebro e, diante disto, surge o 

questionamento quanto à relação dessa evidência com a hipótese dos mercados 

eficientes.  

Quando Eugene Fama conjecturou o grande avanço teórico na década de 

1970, o acadêmico se baseou na racionalidade dos agentes e postulou quatro fatores 

determinantes para a sua hipótese dos mercados eficientes. Em suma, as 

informações do mercado são publicamente disponíveis; os investidores são racionais; 

os preços dos ativos financeiros refletem seu valor naquele momento a partir de todas 

as informações disponíveis; não há diferenciação entre preço e valor; é impossível 

obter, no longo prazo, um desempenho superior ao mercado como um todo. 

Nas seções anteriores percorreu-se os desafios dessa alegação da 

incorporação de informações nos preços, dadas as diferenças interpretativas que a 

reflexividade sugere, mas agora passa-se a observar pela comparação aos vieses 

comportamentais. 

A esse respeito, Daniel Kahneman (2012) aprofundou o termo WYSIATI – 

“What You See Is All That Is”, na tradução “o que você vê é tudo que existe”. A 

expressão reflete bem a tendência de pularmos rapidamente às conclusões a partir 

daquilo que observamos – o conhecido viés de confirmação –, ignorando outros 

fatores potencialmente não revelados e não colocados a princípio.  

O viés de confirmação costuma encontrar proximidade no excesso de confiança 

(seção 3.2.1), dando a impressão de certeza ao investidor decorrente de algumas 

pequenas validações de seu pensamento prévio, não necessariamente corretas. A 

heurística conecta-se também ao comportamento de manada, pois uma notícia 

negativa sobre determinado ativo e consequente desvalorização irão nos levar a 

observar somente esse fato e ignorar fatores concretos que apontem o oposto. 

Quando reforçado pela nossa aversão à perda, podemos ser conduzidos a um efeito 

manada e vender ativos de forma exagerada como De Bondt e Thaler (1985) 
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apontaram. A composição destes vieses agindo conjuntamente não encontra sinergia 

e rejeita o postulado de Fama (1970) para a incorporação das informações nos preços.  

Recentemente, em novo livro, Kahneman, Sibony e Sunstein (2021) 

descobriram o que chamaram de ruído. Ruído é a divergência, variabilidade e 

amplitude de decisões recorrentes tomadas por pessoas para um mesmo tema. 

Quando médicos oferecem diferentes diagnósticos para um mesmo paciente, quando 

analistas mensuram o valor de um seguro ou quando executivos de um estúdio 

estimam o mercado para um filme, estamos tratando de ruídos. Não importa quem 

está com a razão, mas sim o grau de variabilidade dos julgamentos para um mesmo 

caso.  

Viés e ruído são componentes diferentes do erro humano. O primeiro é um 

desvio sistemático e o segundo uma dispersão aleatória. Kahneman, Sibony e 

Sunstein (2021) afirmam que “onde há julgamento, há ruído – e mais do que 

imaginamos.” (KAHNEMAN, SIBONY, SUNSTEIN, 2021, p. 37). 

 Portanto, o ruído soma-se ao conceito de viés trazido na seção anterior para 

refletir-se acerca dos fundamentos trazidos por Fama (1970) ao postular que os 

investidores são racionais. Se dois médicos discordam de um diagnóstico, conforme 

apontam o trio comportamental em seus estudos, um deles está errado e tal erro 

possui relevante impacto no paciente. Ambos os médicos possuem as mesmas 

informações e agem divergentemente. Fama (1970) pressupõe que toda informação 

pública é imediatamente incorporada aos preços dos ativos. Entretanto, como se dá o 

processo de incorporação quando a interpretação de determinada informação pode 

possuir diferentes perspectivas? Novamente, não encontramos conexão entre os 

vieses e a HME. 

Quando Robert Shiller e John Pound pesquisaram investidores individuais 

perguntando-os o que chamou sua atenção para a ação comprada mais 

recentemente, uma resposta popular foi que um contato pessoal, como amigo ou 

parente, havia recomendado. Em seu artigo “Social interaction and stock market 

participation”, os autores Hong, Kubik e Stein (2004) forneceram indícios mais 

sistemáticos da importância dos amigos para influenciar as decisões dos investidores.  

O trio descobriu que famílias sociáveis, aquelas que interagem com seus 

vizinhos e frequentam grupos como Igreja, tendem a investir no mercado bem mais 
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do que famílias não sociáveis. Existe uma tendência maior a movimentar e modificar 

seus ativos, incorrendo em mais custos de transação e não necessariamente melhor 

retorno. A teoria da reflexividade explicaria que temos um exemplo claro de Mente → 

Mundo interagindo na decisão das pessoas, assim como a influência de manada é 

uma representação de um viés comportamental. A HME não consegue justificar e 

explicar o ato. 

O físico Richard Feynman afirmou que “a física seria muito mais difícil se os 

elétrons tivessem sentimentos”. O comentário aponta para o já revisitado neste 

trabalho, no sentido de que prever os mercados não é uma tarefa simples, pois os 

principais atores participantes possuem sentimentos. A incerteza não pode ser 

descartada e a não mensuração deste processo social acarretará a rejeição do 

modelo. 

No relatório “Guide to the Markets”, do banco J. P. Morgan, um dado relevante 

metrificado é qual o retorno anual do S&P e o maior declínio que ocorreu em dado 

momento do ano. Nos últimos quarenta anos, o índice encerrou dez destes anos com 

resultado negativo de retorno, e em absolutamente todos eles em algum período 

estiveram com uma desvalorização acumulada. Destacam-se os anos de 1987 com 

uma queda de -34% no decorrer do ano e valorização de 2% para quem manteve-se 

investido o ano todo. O ano de crise de 2009, queda de -28% em dado período do ano 

e fechamento de 23% de valorização. Por fim, o ano pandêmico de 2020 onde o índice 

chegou a desvalorizar -34% e encerrou o ano subindo 16%.   

As observações desses retornos e desvalorização são um ensinamento para o 

enfrentamento do viés da aversão à perda. Muitos investidores saem dos ativos de 

riscos nestes momentos de estresse e acabam sendo penalizados ao perceberem que 

logo à frente acontece uma regressão. O comportamento explicado pela economia 

comportamental e aproveitado de forma oportunísticas por investidores como George 

Soros, Warren Buffett e Jim Simons, é outra sinalização de rejeição à HME. 

Com o princípio da falseabilidade, Popper estabeleceu o momento da crítica de 

uma teoria como o ponto em que é possível considerá-la científica. As teorias que não 

oferecem possibilidade de serem refutadas por meio da experiência devem ser 

consideradas como mitos, não como ciência. Este trabalho buscou, pela ótica dos 
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vieses e reflexividade, confrontar a hipótese dos mercados eficientes visando refutar 

ou não os seus pressupostos. 

Podemos não perceber, mas utilizamos heurísticas, sofremos influências de 

vieses e agimos de forma previsivelmente irracional, como mostrou Ariely (2008), 

constantemente. Acreditar que os seres humanos otimizam suas escolhas e respeitam 

os modelos propostos pelos financistas da hipótese eficiente, não dialoga com uma 

série de testes empíricos aqui descritos. 

A história dos mercados financeiros é repleta de grandes bolhas e crises 

financeiras, como as tulipas holandesas, a bolha ponto.com e o subprime. Dentre a 

extensa lista, encontraremos bolhas de preços e fraudes financeiras. Quando 

pensamos na HME, iremos encontrar justificativa para as fraudes que incorporaram 

nos preços falsas informações, vez que elas derivam de manipulação e crime. Porém, 

a HME não conseguirá explicar com perfeição bolhas que perduraram por longos 

períodos, com ampla diferenciação entre preço e valor, contrariando um postulado de 

Fama (1970). 

No entanto, temos uma semelhança e resposta para ambos os grupos noutra 

teoria. Tanto as bolhas quanto as fraudes financeiras dependem essencialmente do 

efeito manada, excesso de confiança, retórica popular e irracionalidade coletiva, 

vieses comportamentais atingindo e reagindo na ambição humana e loops Mente → 

Mundo impactando a realidade e modificando a interpretação Mundo → Mente dos 

investidores.  

Dessa forma, percebemos nesta seção, ao confrontar os vieses com a hipótese 

dos mercados eficientes, que uma explica o comportamento humano e a outra o 

desconsidera. 

 

3.5 CASES: VENCEDORES CONSISTENTES 

 

Uma das consequências trazidas na hipótese dos mercados eficientes é a da 

impossibilidade de investidores baterem o mercado, superando o benchmark, de 

forma consistente ao longo dos anos. Pressupõe-se a possibilidade de vencer o índice 

de referência em alguns anos como consequência de uma aleatoriedade, mas jamais 
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de maneira repetida ao longo dos anos, de forma a provar que não existiriam fórmulas 

mágicas, métodos ou ferramentas que extraíssem este alfa. Afinal, o mercado seria 

eficiente e todas as informações estariam embutidas nos preços dos ativos e títulos, 

não sendo factível obter ganhos de escalas recorrentes. 

Percorremos ao longo dos capítulos precedentes visões contrárias a tal 

proposição. Investidores fundamentalistas alegam que os preços dos ativos em 

variados momentos deslocam-se dos seus valores reais, abrindo-se uma 

oportunidade para ganho de capital ao comprar determinado ativo e aguardar a 

convergência dos indicadores. Estes também alegam que os investidores discordam 

constantemente sobre tais premissas, de forma a não haver consenso ao que seria o 

preço justo projetado pelo CAPM.  

Paralelamente, investidores da corrente de George Soros alegam que os 

preços dos ativos não são compostos apenas pelas informações públicas pertinentes 

a eles, mas, principalmente, pela interpretação humana para tais informações. A 

retórica quanto a determinado ativo é tão importante, ou quem sabe mais, do que os 

fundamentos. A reflexividade atua com intensidade no mercado.  

Recentemente, pode-se dizer que houve o fortalecimento e crescimento da 

corrente quantitativa, com investidores pouco preocupados com as notícias e os ativos 

em si. Um grupo que destina todo seu trabalho e tempo para construir e monitorar 

modelos que atuam naquilo que a HME alegava ser inviável: ineficiências rotineiras 

do mercado. 

Eugene Fama e muitos sucessores afirmaram que os custos de arbitragem e 

do overtrading tornaria impossível o lucro sobre pequenos desajustes. A evolução 

tecnológica e a diminuição de custos nos mercados provaram o contrário.  

Cada corrente relatada e a sua respectiva abordagem, geraram nas últimas 

décadas dezenas de investidores que se tornaram o que Fama (1970) chamou de 

vencedores consistentes. Tais cases são em si uma espécie de estudo empírico 

conflitante à hipótese dos mercados eficientes. 
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3.5.1 WARREN BUFFETT  

 

 Quando as ideias de Eugene Fama ganharam notoriedade, uma das principais 

consequências foi o crescimento dos instrumentos e posteriormente dos interessados 

em investimentos passivos. Sendo os mercados eficientes e não havendo retorno 

extra na gestão ativa, o ideal para alcançar máximo retorno e diminuir custos de 

operação seriam os chamados ETFs (Exchange-traded fund)7.  

 Na ponta oposta do investimento passivo em fundos de índice encontram-se os 

investidores fundamentalistas. A personificação deste grupo é o renomado Warren 

Buffett, que dedicou a sua vida ao estudo das empresas, opondo-se ao postulado da 

HME de que não existe diferenciação entre preço e valor.  

 Warren Buffett obteve em média 62% de ganhos investindo seu próprio dinheiro 

de 1951 a 1957, começando com menos de US$ 10 mil. Posteriormente, obteve 

ganhos médios de 24,3% em uma parceria gerenciada de 1957 a 1969. No período 

inteiro de sua carreira, Buffett atingiu um retorno anual líquido de 20,5%. A bolsa 

americana, índice S&P 500, possui um retorno médio de 10,72% para períodos de 

cinco anos e 10,96% para janelas de observação de dez anos. Sem dúvida, Warren 

Buffett inviabiliza a hipótese dos mercados eficientes. Nas suas palavras: “Como 

investidor, você precisa adorar a volatilidade. Você tem de amar as oscilações 

selvagens, porque elas significam que mais coisas ficarão mal precificadas”. 

 

3.5.2 GEORGE SOROS 

 

 Quem é George Soros e a sua contribuição intelectual para o mundo financeiro, 

fora relatada com profundidade no segundo capítulo. Cabe neste tópico reforçar que, 

para o investidor húngaro, o seu grande mérito pessoal para angariar riqueza deu-se 

por compreender situações distantes do equilíbrio melhor que a maioria dos outros 

participantes do mercado.  

 
7  São fundos de investimento negociado em bolsa que espelham algum determinado índice de 

mercado. 
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Soros passou 50 (cinquenta) anos estudando os ciclos e bolhas dos mercados, 

sempre obtendo retornos expressivos, antes de formular sua teoria própria. Em 

Schwager (2022), o notório investidor Stanley Druckenmiller relatou o ensinamento 

que aprendeu com George Soros e que caracteriza bem a forma de pensar do 

investidor. “O importante não é se você tem razão ou não, e sim quanto dinheiro você 

ganha quando tem razão e quanto dinheiro perde quando não tem” (SCHWAGER, 

2022, p. 107). Druckenmiller viria no futuro a aplicar algumas vezes a postura de 

concentração em investimentos de confiança, assim como Soros o fez quando 

desconfiou da capacidade britânica de manter-se no ERM. 

Com a sua concepção reflexiva de ver o mundo e investir, George Soros 

conseguiu enquadrar-se no que Fama (1970) chamou de vencedor consistente. 

Através de seu Fundo Quantum o investidor obteve de 1969 a 2000, retornos anuais 

líquidos de 32% (Zuckerman, 2020). 

 

3.5.3 JIM SIMONS 

 

 Ao contrário dos outros cases retratados, Jim Simons não era um participante 

do mercado. O matemático, professor e acadêmico, é o responsável pela revolução 

quantitativa no mundo das finanças depois de criar a Renaissance Technologies, um 

dos maiores fundos hedge do mundo.  

 A crença de que há padrões no mercado e que estes podem ser identificados 

levou Simons a montar uma seleta equipe de estudiosos para desenvolverem seus 

modelos. O pensamento serviu de inspiração para Jim Simons iniciar a revolução 

quantitativa no mercado financeiro através de seu Fundo Medallion, com um modelo 

capaz de gerar retornos que o colocaram como o maior investidor de todos os tempos. 

Jim Simons atingiu de 1988 a 2018 uma média de retornos anuais de 66,1% 

bruto e após cobrar suas elevadas taxas, resultou aos clientes 39,1% líquido de 

retornos médios. Durante todos os anos em questão o Fundo Medallion acumulou 
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lucros acima de U$$ 104,5 bilhões, tornando Jim Simons um dos maiores investidores 

de todos os tempos. 

 

COMPARAÇÃO DOS RETORNOS 

Investidor Principal Fundo/Veículo Período Retornos Anuais* 

JIM SIMONS Fundo Medallion 1988-2018 39,1% 

GEORGE SOROS Fundo Quantum 1969-2000 32% 

STEVEN COHEN SAC 1992-2003 30% 

PETER LYNCH Fundo Magellan 1977-1990 29% 

WARREN BUFFETT Berkshire Hathaway 1965-2018 20,5% 

RAY DALIO Pure Alpha 1991-2018 12% 

Fonte de dados: O homem que decifrou o mercado, Gregory Zuckerman. 
Elaboração: Própria 

*Todos os retornos são líquidos após o pagamento das taxas. 
 

Tabela 3 – Comparação dos retornos 

O objetivo que levou Jim Simons e sua equipe para estes resultados era muito claro: 
evitar confiar na emoção e intuição. Gregory Zuckerman reflete ao término de seu 
livro que “os ganhos que Simons e seus colegas alcançaram podem sugerir que há 
mais ineficiências no mercado do que a maioria imagina” (ZUCKERMAN, 2020, p. 
298).  
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CONCLUSÃO 

 

A hipótese do mercado eficiente, seja em suas versões forte, semiforte ou fraca, 

basicamente afirma quatro postulados centrais para os mercados financeiros: os 

agentes usam “todas as informações disponíveis” sobre os preços de mercado de 

forma eficiente, não há diferenciação entre preço e valor, os investidores são racionais 

e é impossível obter, no longo prazo, um desempenho superior ao mercado como um 

todo.  

A nova corrente de economistas financeiros comportamentais argumenta que 

isso não ocorre, porque as pessoas estão sujeitas a várias imperfeições psicológicas 

de raciocínio ou heurísticas e vieses que distorcem seu processamento de 

informações e posterior tomada de decisão. 

Paralelamente, a teoria da reflexividade demonstra que nossos pensamentos e 

ações modificam a realidade ao interagir com ela em um feedback Mente → Mundo, 

contrariando um entendimento onde os preços são iguais aos valores intrínsecos, 

dado pela informação Mundo → Mente. 

Portanto, transcorrendo os vieses comportamentais apontados por Kahneman 

(1991) e a teoria da reflexividade de Soros (2013), temos um conflito com a hipótese 

levantada por Fama (1970 e 1991). Sendo assim, o presente trabalho propôs embasar 

a tese de que a eficiência de mercado não se sustenta a partir de uma extensa 

literatura e exemplos de estudos, para posteriormente apresentar casos empíricos de 

vencedores consistentes no mercado financeiro, desafiando a fundamentação teórica 

da hipótese dos mercados eficientes. 

Tanto a hipótese de Eugene Fama, quanto o entendimento falho e enviesados 

dos seres pensantes, apresentam fundamentações teóricas robustas. De Bondt e 

Thaler (1985) apresentaram através da volatilidade aspectos relevantes de 

ineficiência e Soros (2013) os reforçou com o princípio da reflexividade. Diante desse 

conflito de ideias sólidas, a hipótese de teste para rejeição da HME é confrontar os 

vieses comportamentais versus Fama e em seguida analisar os vieses 

comportamentais versus Soros. Buscou-se evidenciar que há conectividade de 

fundamentos entre os vieses apontados pelos financistas comportamentais e a teoria 
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da reflexividade, por outro lado, os pilares da hipótese de eficiência divergem dos 

resultados apontados pela economia comportamental. 

O objetivo deste trabalho foi pautar uma das principais questões estruturais 

para todos profissionais e teóricos financeiros: é possível que os participantes do 

mercado financeiro tenham ferramentas para entregarem alfa, ou seja, um retorno 

consistente acima do benchmark, ajustado por risco. Este trabalho buscou percorrer 

esse profundo e envolvente debate entre Eugene Fama e George Soros, na 

companhia dos pesquisadores comportamentais. 

Conclui-se, ao comparar teorias, que as preferências não são estáveis, as 

correlações mudam dramaticamente, os mercados apresentam idiossincrasias locais 

e conjunturais e os métodos ganhadores de dinheiro vão sendo trocados ao longo do 

tempo. Talvez por isto Eugene Fama tenha revisitado aspectos de sua hipótese duas 

décadas depois, mas a literatura comportamental da década de 2000 em diante criou 

a necessidade de novas revisões. 

O desfecho de todas as leituras leva à compreensão de que é cientificamente 

possível bater o mercado de maneira consistente, embora as nossas limitações da 

natureza humana e nossos vícios, representados pelos vieses, restrinjam essa 

conquista a poucos. O mercado opera diariamente e por longos períodos na 

ineficiência, com fundamentos ignorados e sentimentos aflorados nos seus 

operadores, ao que se discorda do que prega a hipótese dos mercados eficientes.  

Portanto, como demonstrado por George Soros, compreender a ação humana 

e a retórica dos mercados tem se apresentado como tão relevante – ou talvez mais – 

do que a análise e entendimento dos fundamentos, inviabilizando completamente uma 

teoria de plena eficiência. Neste caso, a ciência econômica tende a estar mais próxima 

das humanas do que das exatas. 
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