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PÚBLICO: COMUNIDADE GERAL

Prezado voluntário,
Que bom contar com seu apoio e sua disponibilidade.
Muito obrigado!
Fazer a diferença na vida de alguém. É exatamente
isso que o trabalho voluntário proporciona a quem
o realiza. Os voluntários não doam somente o
seu tempo, com generosidade, mas respondem
a um impulso humano fundamental: a vontade
de colaborar, de ajudar, de dividir alegrias, aliviar
sofrimentos e de melhorar a qualidade da vida em
comum.
Este projeto tem como escopo a realização de
oficinas de Educação Financeira para Comunidade
Geral. Está alinhado com estratégia de atuação do
Sicredi: o desenvolvimento local e o interesse pela
comunidade.
Obrigado!

Orientações gerais:
No primeiro módulo do curso, voltado para Comunidade Geral, apresentamos os conceitos
básicos de finanças pessoais. Falamos sobre juros, cartões de crédito, poupança, orçamentos,
entre outros temas. O viés comportamental também está presente naquele curso, especialmente na parte que explica nossa tendência a ceder às tentações de consumo.
Neste curso, vamos bem mais além. Agora nosso propósito é entender um pouco mais da
mente humana, das tendências de comportamento que nos impedem de tomar as melhores
decisões financeiras. E por que devemos entender o que se passa em um lado mais escondido do nosso cérebro? Simples, para evitarmos cair em armadilhas e para termos mais controle sobre o próprio comportamento.
Os comerciantes e publicitários não precisam entender alguns processos do inconsciente humano para armar suas estratégias, não precisam? Pois os consumidores também devem ter
esse conhecimento, se quiserem trocar o impulso pelo planejamento.
Atenção às seguintes orientações:
- Esta aula sugere vídeo introdutório, para “quebrar o gelo” e gerar a discussão de por que é
tão difícil fazer o que parece tão simples.
- Este texto traz informações que podem ser resumidas pelo voluntário, uma vez que o tempo de aula é limitado em uma hora. No entanto, é importante ler todo o material com cuidado e reler quando necessário, para que possa dominar o assunto.
- Algumas palavras serão destacadas ao longo do curso. São conceitos que merecem atenção especial e que servem como guia.
- Caso você não consiga roda o vídeo, não se preocupe. É possível apenas explicar que muitos livros famosos sobre finanças pessoas enfatizam a importância de separarmos uma parte
do salário para nós mesmos – ou seja, de economizarmos para o futuro. A questão que norteia o curso é: por que isso pode ser tão mais difícil que parece?
- O curso é dividido em duas partes: “por que é difícil economizar?” e “podemos fazer melhores escolhas?”. Ambas trazem, ao final, dicas de como levar o conhecimento para a prática.

Plano de Aula (entre 50 e 60 min + 10 min para exercícios)
Introdução (5 minutos)
Parte 1 - Por que é tão difícil
economizar?:

Parte 2 - Podemos fazer melhores
escolhas?:
•

Introdução: (3 minutos)

•

O que o dinheiro representa? (3 minutos)

•

•

Dificuldade em considerar
alternativa (3 minutos)

Os dois sistemas envolvidos nas
decisões: (3 minutos)

•

A tecnologia e o controle
do impulso (3 minutos)

As falhas comuns do sistema
automático: (3 minutos)

•

probabilidade: (3 minutos)

•

Valor: (3 minutos)

•

Como podemos levar isso para a
prática?: (8 minutos)

•

Estudo de caso e discussão: (10 minutos)

•
•

Nossos vizinhos nos fazem
gastar (4 minutos)

•

O excesso de otimismo (4 minutos)

•

Como podemos levar isso
para a prática? (8 minutos)
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Introdução:

(Mostrar vídeo 1)
- O vídeo mostra a importância de economizar apenas como introdução ao tema fundamental da
aula: por que é difícil economizar.
- Este vídeo não tem a intenção de falar sobre juros e é importante ficar claro que a taxa de 1% é
apenas exemplo, um valor que facilita a compreensão, uma vez quer essas taxas são variáveis e
dependem de inúmeros fatores.
- A introdução pode ser resumida na aula. Preste atenção para incluir os conceitos em negrito.
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Por que é tão difícil economizar?
No livro O Homem Mais Rico da Babilônia (do vídeo que
acabamos de assistir), a primeira lição que Bansir aprende
é que ele deveria ser o primeiro a receber. Ou seja, deveria
guardar para si uma parte do que ganhava e com o que
sobrava é que iria pagar as contas – o que é o contrário
do que costumamos fazer. Neste curso nós vamos
entender por que é tão difícil fazer isso.
Hoje temos a possibilidade de transferir
automaticamente um valor fixo por mês
de sua conta corrente para algum
fundo de investimento ou poupança.
Isso certamente facilita a aplicação
dessa lição – depende, acima de
tudo, da atitude de contactar o
banco e fazer o contrato.
Pois bem: você segue o conselho
do homem rico (que, por sinal, é
também a primeira orientação
de muitos especialistas em
finanças) e solicita transferência
automática de dez a vinte por
cento de seus ganhos a um
fundo, sempre no dia seguinte ao
dia do seu pagamento.
Mas agora vem a grande questão:
como irá ajustar suas despesas ao valor
que terá para gastar? No decorrer deste
curso, você terá várias informações que irão
lhe ajudar a gastar com sabedoria. SLIDE 4
E poderá não apenas seguir este e outros conselhos
tranquilamente, como fazer decisões mais conscientes e
administrar melhor seu dinheiro.
Você pode estar pensando que já faz suas escolhas de forma
bastante consciente. E que tantos anos de experiência
como consumidor tenham lhe garantido uma boa noção
de valores. Não leve a mal, mas é bem provável que não.
O que vai descobrir hoje é que sua mente inconsciente
prega várias peças em você. Geralmente é ela que está no
comando das decisões – e não o seu lado lógico e racional,
como parece.
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E se isso é verdade até para escolhas simples, que você consegue justificar com facilidade,
imagine para o dinheiro, que apesar de quantificável é algo bastante abstrato e representa
inúmeras oportunidades.
Ao tornar conscientes suas decisões, sua relação com o dinheiro, preferências e atitudes,
você desenvolve o que chamamos de pensamento crítico. Quem não tem, não sabe que não
tem – afinal o autoquestionamento é a base dessa habilidade.
Ao adquirir a capacidade que permite descobrir aquilo o que está escondido em algum canto
do seu cérebro inconsciente, você passa a ver que não são necessariamente as circunstâncias
que estão lhe impedindo de ter mais dinheiro.
Você pode culpar o valor do salário, os imprevistos recentes, a crise e a inflação, mas a verdade
é que o principal obstáculo para que tenha dinheiro guardado é forma como sua mente está
programada a operar diante de tantas possibilidades. SLIDE 5
Conhecer melhor os fatores comportamentais que entram na equação da sua relação
com dinheiro lhe permitirá pensar de forma lógica antes de agir, evitar cair em sedutoras
armadilhas de consumo e também evitar autossabotagens – atitudes que lhe impedem de
mudar de hábito e levar a cabo seus planos.
Esse curso, portanto, é voltado à compreensão dos padrões de comportamento, o que, de
acordo com estudos citados na cartilha da Série Cidadania Financeira, do Banco Central, torna
o trabalho de desenvolvimento de educação financeira mais bem-sucedido:

“é interessante investir mais recursos e tempo em investigar que tipos
de treinamentos aumentam a habilidade de resistir às tentações,
diminuem vieses comportamentais, etc”

Para isso, vamos começar falando um pouco da nossa relação com dinheiro de uma forma
geral: o que ele representa e como o cérebro responde ao que o historiador Yuval Noah
Harari, autor de Sapiens, chama de “o mais universal e eficiente sistema de confiança mútua
já inventado pela humanidade”.
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O que o dinheiro representa - e por
que isso importa.
Dinheiro não é um objeto, não é algo concreto como muitas das coisas que ele pode comprar.
Dinheiro é um conceito abstrato, uma construção social. Pode representar sonhos, segurança,
tranquilidade, saúde, prazer, status...
Pesquisadores da Universidade de Londres resolveram investigar a reação do cérebro quando
vemos dinheiro sendo queimado e concluíram que, inconscientemente, entendemos que o
que está sendo destruído é ferramentas de sobrevivência. Por isso essa imagem nos causa
um mal-estar tão grande e muitas vezes até revolta.
A partir de neuroimagens, eles constataram que a mesma área do cérebro que é ativada
quando lidamos com ferramentas (qualquer objeto que nos ajuda com o trabalho, como
canetas, utensílios de cozinha, facas e chaves) é ativada com imagens de dinheiro sendo
destruído.
Portanto, sofremos não pela perda do objeto, de forma concreta, mas pela perda do que
ele realmente é: um meio, um utensílio com o potencial de proporcionar as mais variadas
experiências e realizar sonhos.

(a relação
do dinheiro
com sonhos
é também
no Caderno
Cidadania
Financeira
(a relação
do dinheiro
com
sonhos descrita
é também
descritadeno
Caderno
de
do BCB, pg 11).
Cidadania Financeira do BCB, pg 11).
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Apesar de representar a promessa de possibilidades, o dinheiro que ganhamos é visto pelo
cérebro da mesma forma como gratificações imediatas. Assim como substâncias ou hábitos
que viciam – inclusive o ato de comprar –, ativa o sistema de recompensa do cérebro,
que nos faz sentir prazer e querer mais. Essas reações interferem em nossos sentimentos,
pensamentos e comportamentos.
Nossa relação com o dinheiro, portanto, é inevitavelmente emocional – um dos motivos pelo
qual é muito difícil lidar com ele objetivamente.
Jamais conseguiremos excluir o componente emocional da fórmula, mas conhecer os fatores
que interferem em nosso comportamento diante do dinheiro é fundamental para tornar as
decisões monetárias mais conscientes.
Administrar as finanças não é fácil e a explicação para isso não é simples e nem rápida. E
não pode ser resumida a um único fator, conforme você verá na sequência. Eis algumas das
principais razões: SLIDE 7
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1. Dificuldade em considerar alternativas

Você chega a alguém que está prestes a fazer uma compra e faz a seguinte pergunta: “O que você
poderia fazer com o valor desse produto se não o comprasse?”. O mais provável é que a pessoa cite
outro produto da mesma categoria, dizendo algo como: “Se não posso comprar um Toyota, compro
um Honda”.
Foi isso que se revelou em pesquisas de economista comportamental (Dan Ariely). O que isso aponta é
uma dificuldade comum em pensar em alternativas aos nossos desejos. E administrar dinheiro é, acima
de tudo, avaliar as oportunidades e seus custos.
Os estudos também demonstram uma tendência de pensarmos em dinheiro no tempo presente, como
uma solução para as necessidades e desejos de agora. Sofremos, em geral, de uma falta de habilidade
pensar no dinheiro como esse sistema abstrato, que pode ganhar ou perder valor e se transformar em
qualquer coisa neste ou num momento do futuro.
Esquecemos de que se consumirmos algo hoje, no futuro, que pode ser imediato ou distante, teremos
que deixar de consumir outra coisa – o que podemos chamar de “custo de oportunidade”.
Contra um futuro incerto e difícil de visualizar, os desejos e necessidades do presente parecem muito
mais relevantes. Isso torna um tanto difícil a capacidade de adiar recompensa, ou seja, abrir mão de
um prazer agora para ter um maior depois.

Esta escolha feita hoje com relação ao amanhã, conforme o Caderno de
Cidadania Financeira do Banco Central, é chamada “troca intertemporal”. “Você
pode gastar menos dinheiro hoje para ter mais dinheiro amanhã”. (p. 15)

E tanto o agora vale mais que o depois, que em várias situações as pessoas preferem pagar mais caro
para não esperar. Ou deixam de ganhar. Todo mundo deve concordar que ter cem reais agora é melhor
do que ter cem reais mês que vem. Mas qual o melhor negócio: cem reais agora ou cento e dez reais
mês que vem?
Juros certamente são um bônus que incentivam as pessoas a adiar a recompensa. Mas como geralmente
o ganho em um mês, ou em curto prazo, é baixo, é preciso projetar o benefício para o incerto e distante
futuro – algo de que somos capazes, mas que requer muita disciplina e consciência.
Afinal, o cérebro humano evoluiu para lidar com questões muito diferentes dessa. Durante a maior
parte da história da humanidade, não havia dinheiro, contávamos com o apoio de pequenos grupos
para viver nossas curtas vidas e o que mais importava era sanar as necessidades de agora, obter comida
para o dia.
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(Aqui é importante destacar a relação da tecnologia com o controle do impulso. Você irá resumir
em suas palavras, guiado pelos termos em destaque).
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2- A tecnologia e controle do impulso
O fato de não enxergarmos o dinheiro sendo gasto torna ainda mais difícil lembrar que ele é
limitado e envolve escolhas. A tecnologia torna essa relação ainda mais complexa, pois deixa os
limites menos evidentes. E, mais que isso, estende esses limites a custos que não aprendemos a
calcular.
O sistema de crédito e a tecnologia fazem com que fique mais fácil gastar e muito mais difícil
gastar bem.
Com um cartão de crédito na mão, as escolhas já não dependem de um fator simples que
podemos responder prontamente: o quanto eu tenho no momento para gastar. Ao invés de
contar quanto tem na carteira, antes de se fazer uma compra é preciso saber:
- quanto você tem na conta;
- quanto terá dentro de aproximadamente um mês;
- quanto já está comprometido;
- e quanto já foi gasto no crédito nos últimos dias ou meses – caso tenha efetuado compras
parceladas.
Fica muito fácil se perder nas contas.
Conforme destaca a cartilha do Banco Central:

"Estamos sujeitos a um mundo financeiro muito mais complexo que o
das gerações anteriores. No entanto, o nível de educação financeira da
população não acompanhou esse aumento de complexidade. A ausência
de educação financeira, aliada à facilidade de acesso ao crédito, tem
levado muitas pessoas ao endividamento excessivo”.
Sem as restrições impostas por notas físicas e separados por um único clique do objeto de
desejo, colocamos à prova capacidades que, em geral, são difíceis de dominar: a de adiar a
recompensa, como vimos, e de controlar os impulsos.
Pense que o controle dos impulsos depende de uma parte do cérebro que é uma das últimas
a se desenvolver e também uma das mais vulneráveis (córtex pré-frontal). É como se ele fosse
um piloto lúcido e responsável que comanda a sensação momentânea de bem-estar – seja
provocada por dinheiro ou qualquer outro meio.
Em alguns dias, esse piloto dá uma relaxada, faz umas manobras um pouco arriscadas, escolhe
uns caminhos mais sedutores. É natural cedermos aos apelos dos desejos e não restringirmos os
gastos apenas às necessidades.
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Mas para que o nosso responsável piloto não se perca é importante que logo retorne à sua
rota central. Essa rota é o que chamamos de temperança.
Não se trata de uma imposição rígida sobre os desejos e sentidos, mas da arte de temperar,
de compor a vida com pequenas doses de prazer, como pitadas de canela ou de cravo que
devem ser bem comedidas para não estragarem a receita.
Conforme destaque o Banco Central, no Caderno de Cidadania Financeira:

“Nossos recursos devem satisfazer as nossas necessidades, mas na medida
do possível, devemos atender aos nossos desejos. Os desejos não são ruins.
Eles dão prazer e determinam aquilo o que queremos para o nosso futuro”
(p. 16)

Não somos naturalmente dotados da capacidade de autocontrole. A temperança é aprendida
a duras penas no decorrer de anos de interações e experiências. O escritor e político
americano Benjamin Franklin cita a temperança como a primeira de sua lista de virtudes
essenciais. Em seus escritos, ele revela que precisou dedicar-se ao exercício essa habilidade
com a intenção de dominá-la, pois não é algo de que dispomos sem esforço e consciência.
Portanto, somos muito propensos a deslizes e, por isso, meios que facilitam atos impulsivos,
como compras virtuais com cartões pré-cadastrados, costumam ser muito eficazes nesta
tarefa.
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3. Nossos vizinhos nos fazem gastar
Somos seres fundamentalmente sociais. Por isso, a
forma como nos relacionamos com o dinheiro
é, em grande parte, moldada pela cultura
que absorvemos. Ela nos leva a seguir
certos padrões de comportamento sem
questionar.
Enquanto a influência da mídia é
bastante óbvia, a do círculo social
costuma acontecer em nível
inconsciente. De determinadas
cores de carros a nomes de
filho, nossas escolhas são quase
sempre influenciadas pelo
comportamento dos outros,
e muitas envolvem dinheiro.
Isso vale para hábitos positivos
e negativos. Em uma cultura que
estimula o consumo, naturalmente
estamos propensos a gastar mais. Em uma
cultura em que o dinheiro é usado com mais
cautela e que estimula a precaução é natural
seremos mais cautelosos.

Fatores históricos e até climáticos podem ajudar a construir uma cultura mais ou menos
inclinada a economizar e gastar com cautela. E o brasileiro, acho que nem é necessário dizer,
não herdou o costume de poupar – e adora comprar.

“Vivemos em uma sociedade voltada para o consumo. Somos
diariamente bombardeados com propagandas e artifícios criados com
a finalidade de despertar nossas emoções e criar necessidades por
produtos e serviços que, por vezes, nem mesmo precisamos ou queremos
para nós, mas que simplesmente passamos a desejar” (p. 14).

Embora haja nítidas diferenças regionais, hoje, de uma forma geral, é muito mais fácil ser
influenciado pelo vizinho consumista que pelo econômico – pois os produtos são visíveis e
o dinheiro aplicado, não. Antigamente, quando as economias do vizinho eram representadas
por cabeças de gado, éramos mais motivados a economizar.
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4. O excesso de otimismo
A forma como nos relacionamos com o tempo é um dos grandes diferenciais da nossa espécie. A
capacidade exclusivamente humana de imaginar o futuro, de planejar e projetar situações futuras
com base em uma série de informações vindas da experiência passada, nos traz, ao mesmo tempo,
chances de prosperar e incômodo. E para fugir da ansiedade que isso gera, a solução mais simples, e
que adotamos com frequência, é não se preocupar, deixar com que as coisas se ajeitem.
Pensar no futuro como um final de novela ou de comédia romântica é um padrão de mentalidade tão
comum que existe um nome para isso: a falácia do otimismo não realista.
Falácias são raciocínios errados, mas com aparência de verdadeiros. Essa, particularmente, é uma das
grandes responsáveis pela falta de preocupação em economizar para o futuro. Se ele será melhor que
o presente, para que me privar de algo que quero agora para ter depois?
Ao invés de projetarem uma situação com base na média das experiências anteriores, as pessoas se
baseiam em uma versão excessivamente otimista de si mesmo no futuro. É mais ou menos como
comprar uma calça apertada com a certeza de que se vai emagrecer, mesmo que essa previsão já tenha
se mostrado errada outras vezes; ou então se matricular em uma academia no dia primeiro de janeiro,
mesmo tendo em anos anteriores vezes falhado em manter o compromisso.
Fala-se muito da importância de melhorarmos a autoconfiança quando, na verdade, em muitos
momentos somos confiantes demais. E isso afeta profundamente as decisões – inclusive as financeiras.
Às vezes é preciso questionar a capacidade de fazer escolhas. É dessa incerteza que surgem outras
possibilidades, mais conscientes e, talvez, mais inteligentes.
Mas se o excesso de otimismo e de autoconfiança pode ser um obstáculo para as finanças e para o
hábito de poupar, será que podemos concluir que o melhor é sermos pessimistas e inseguros?
Sobre isso, o economista Daniel Kahneman, prêmio Nobel de Economia Kahneman esclarece: o
otimismo gera entusiasmo e permite que as pessoas sejam resilientes ao confrontar dificuldades; traz
foco e motivação. Mas precisa ser dosado com previsões realistas, baseadas em informações – e não
em desejos.
“O ideal é delimitar claramente a distinção entre funções que envolvem a tomada de decisão e as que
promovem ou guiam as ações. As primeiras deveriam ser marcadas por uma visão realista, enquanto as
últimas são beneficiadas pelo senso de otimismo”.
Kahneman and Lovallo (2003)
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Como podemos levar isso tudo para a prática?

Para tornar a lição de Kahneman aplicável, pense em você como uma empresa: se o diretor
for otimista demais, pode representar um desastre para os negócios. É preciso muita cautela
e informações internas, do mercado e de concorrentes para se tomar as decisões que cabem
a esse executivo. Seu trabalho, portanto, requer capacidade de fazer projeções realistas.
Somos diretores na hora de tomar decisões envolvendo dinheiro, seja ao investir, seja ao
consumir.
Já o gerente de vendas de uma empresa tem como função motivar a equipe e precisa de uma
postura otimista para gerar entusiasmo e traçar objetivos mais agressivos.
Somos gerente de vendas quando colocamos em ação nossos projetos, tanto pessoais
quanto profissionais, depois de tomada a decisão cautelosa. Com essa analogia podemos
tornar possível dosar o otimismo com o realismo na hora de fazer dinheiro e de administrá-lo.
Com base na dificuldade que temos de substituir uma gratificação do momento presente por
outra no futuro, Ariely sugere que se faça uma pequena lista de coisas que você gosta muito
para usar como base de comparação. Por exemplo: você gosta de viajar, de cafés especiais, de
sapatos e de jantar em um determinado restaurante. Se essas coisas são importantes a você,
ao comprar outros produtos serviços, faça a conta de quantos cafés você deixará de comprar
ou quanto esse produto representa do valor de uma passagem.
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Assim, podemos resumir:
- Seja como um diretor cauteloso e realista na hora de tomar decisões que envolvem dinheiro;
- Seja um gerente de vendas otimista e entusiasmado ao colocar seus planos em ação;
- Você não precisa reprimir todo e qualquer desejo de consumo. Mas, primeiramente, lembrese de que, apesar de despertar um bem-estar momentâneo, o consumo não traz satisfação
pessoal em longo prazo. O segredo é a temperança: saber temperar momentos de prazer
com autocontrole.
- Tenha em mente quais gastos são importantes para você, excluindo despesas básicas, e use
isso como base de comparação ao gastar em outras coisas;
- Evite usar cartões de créditos para esses gastos. Separe para eles um valor máximo semanal.
- Tenha em mente que muitos dos seus gastos são hábitos e não necessidades. Para abandonar
um hábito, é eficaz trocá-lo por outro. Para essa troca, o escritor e empresários Tim Ferriss
ensina alguns segredos que aprendeu com os grandes nomes do negócio:
1) Comece com metas próximas do seu alcance - como guardar inicialmente 10% do seus
rendimentos ou deixar de sair para jantar às sextas, mas manter aos sábados.
2) Acompanhe seu desempenho. Resultados são grande motivadores. Na área de finanças
pessoais, eles podem ser acompanhados por meio de vários aplicativos que facilitam o
controle orçamentário.
3) Seja consistente. Sem dias e horários fixos para ir à academia, você acaba não indo. Com
dinheiro é a mesma coisa. Portanto, economize um valor fixo, mensalmente e seja específico
na hora de fazer cortes. Não adianta se propor a reduzir gastos de forma vaga: seja específico.
- Além dessas sugestões, é importante ter em mente que mudanças de hábitos são motivadas
por metas claras.

Com relação a isso, siga a orientação do Banco Central e lembrese de estabelecer etapas intermediárias de comemoração.
(Caderno de Cidadania Financeira, p.13)
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PARTE 2: Podemos fazer
melhores escolhas?
(Caro voluntário. A partir de agora vamos focar nos processos
inconscientes que nos levam a fazer decisões que envolvem dinheiro).
Administrar dinheiro requer, necessariamente, fazer decisões – de pequenas compras
aos grandes investimentos. Então vamos entender melhor esse processo, que é bem mais
complexo que parece, para que você possa acertar mais ao avaliar as opções disponíveis.
Na história do Homem Mais Rico da Babilônia, depois de criado o hábito de economizar
uma parte de seus ganhos, o personagem Bansir precisou fazer uma grande decisão: como
investir o valor que havia economizado. Confiou em seus instintos, assim como costumamos
fazer o tempo todo, e acabou fazendo uma aposta errada. Aprendeu mais uma grande lição:
é preciso coletar mais informações antes de fazer um investimento.
Você pode estar pensando que isso é óbvio e que o personagem foi um tanto ingênuo. Mas o
que vamos descobrir agora é que você, provavelmente, também é um bastante ingênuo em
muitas das suas escolhas. Todos somos.
Tanto nas decisões que envolvem uma quantidade maior de dinheiro, como no caso do
personagem do livro, quanto nas pequenas compras, somos reféns de uma mente facilmente
iludida.
Mesmo sabendo que a imagem é estática, você continua vendo o coração se mexer, não é?
Isso porque seu cérebro se baseia em experiências anteriores para concluir que o objeto está
em movimento. Todas as nossas percepções são influenciadas pelas experiências.
Para garantir a agilidade do pensamento, o cérebro baseia-se em um mínimo de informações,
então deduz o restante. Seu paladar, por exemplo, é extremamente influenciado por aquilo
o que você espera sentir, baseado em experiências anteriores, e também por fatores como
preço e embalagem.
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Há experiências que mostram que, mesmo se tratando de vinhos idênticos, aquele vendido
como superior, provindo de uma vinícola tradicional, com um rótulo sofisticado, irá agradar
muito mais ao paladar que aquele oferecido como produto barato.
Com as nossas decisões, algo muito semelhante acontece. Por mais ponderadas e racionais
que elas pareçam, são guiadas pelas expectativas que o cérebro cria com base nas experiências
anteriores. Na maior parte das vezes isso facilita a nossa vida. Mas às vezes nos faz errar feio
nas previsões e nos julgamentos.
E será que é possível evitar essas ilusões? Da mesma forma como você continua enxergando o
coração em movimento, suas escolhas continuarão sendo influenciadas por fatores que estão
longe da sua razão. Mas, como nos ensina o homem rico do livro, quanto mais informações,
menos riscos corremos de fazer apostas erradas e jogar dinheiro fora. Vamos entender
melhor isso?
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Os dois sistemas envolvidos nas decisões:

Sempre que precisamos tomar uma decisão, ou seja, em vários momentos do dia, podemos agir
de duas maneiras: ou automaticamente, como se seguíssemos um roteiro pré-programado,
ou cautelosamente, quando paramos para levar alguns fatores em consideração.
Na maior parte das vezes, acabamos agindo de forma automática, o que não é ruim. É que
uma análise mais cuidadosa das ações requer bastante energia – e o cérebro foi programado
para economizar o máximo de energia possível.
Já imaginou se você precisasse pesar todos os prós e os contras antes de escolher o que
vestir? Ou na hora de escolher o caminho de casa até o trabalho? Ou se, ao cruzar com
alguém, precisasse decidir se vale a pena sorrir ou não e com que tom deveria cumprimentar
um amigo? Viver assim seria muito cansativo. E quando fosse necessário elaborar um
pensamento mais complexo, não restaria mais energia mental para isso.
Geralmente, quanto mais intuitivas ou automáticas são essas ações do dia a dia, mais rápidas
e menos desgastantes elas se tornam. Aquilo o que fazemos “sem pensar”, guiados pelo que
chamamos de “piloto automático”, o ocorre de três formas:
1: É automatizado pela repetição
2: Já está programado no cérebro – como retirar a mão de uma superfície quente ou correr
de um perigo
3: Baseia-se em experiências anteriores – e é aqui que cometemos muitos erros enquanto
consumidores.
Essas escolhas automáticas fazem parte de um sistema mais primitivo do cérebro, que
dividimos com outras espécies. É o que Daniel Kahneman, aquele economista vencedor do
Nobel em Economia, chama de Sistema Um. É ele que comanda a maior parte da nossa vida.
Já o sistema Dois permite a análise dos fatos e informações de uma maneira consciente. É
o que muitos chamam de “lado racional” ou analítico e que deve, segundo a orientação do
Banco Central, ser acionado para trazer equilíbrio entre razão e emoção em nossas escolhas.
Ele envolve uma parte mais nova do cérebro, que nos seres humanos é mais desenvolvida
e, por isso, podemos dizer que é nosso diferencial. Nos permite, entre outras coisas, fazer
planos para o futuro, justificar uma escolha, tomar decisões complexas e desconfiar de
informações falsas.
Esse sistema não comanda todos os nossos passos, mas é fundamental que seja recrutado
em todas as decisões que envolvem dinheiro e que, nessas horas, saiba agir da forma mais
sensata possível – o que não significa que esteja livre da influência das emoções.
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As falhas comuns do sistema automático
1- Probabilidade

Vamos aprender um pouco mais sobre as falhas do nosso sistema automático (heurísticas)
para que possamos identificá-las e evitá-las.
As decisões e escolhas que fazemos rápida e automaticamente, envolvendo o Sistema Um,
são como atalhos que a mente pega para economizar energia. Atalhos que geralmente levam
aos lugares certos, mas muitas vezes –especialmente quando lidamos como sistemas multifatoriais como dinheiro – levam a enganos e ilusões.
Um tipo comum de engano é a projetar, sem grandes ponderações, as chances de algo acontecer ou não. Isso frequentemente gera erros de probabilidade, ou seja, nos leva a achar que
algo é muito mais provável ou muito menos provável de acontecer do que de fato é.
Costumamos “errar para mais”, ou superestimar uma probabilidade, quando uma imagem do
fato nos vêm mais rapidamente à memória – ou por ter sido mais recente, ou por estar mais
em evidência. A mídia ajuda a construir essas impressões ao noticiar repetidamente eventos
raros, mas interessantes. Por exemplo, você nunca verá os perdedores de jogos de azar dando entrevista. Mas logo lhe vem à memória a imagem de um feliz ganhador. Então sua mente
automaticamente considera a chance de ganho como muito mais provável que realmente é.
Se você conhece alguém que perdeu dinheiro fazendo um determinado investimento, é muito provável que evite fazer o mesmo, porque o caso é o primeiro que lhe vem à memória.
O mesmo vale para o contrário. Casos individuais costumam ter um peso maior que uma
análise global da situação quando cortamos caminho na tomada da decisão. E isso resulta
em muitos enganos e dinheiro mal gasto ou mal investido.
Deixar seu sistema Dois – aquele modo analítico e lento de tomada de decisão – tomar a
frente de decisões que envolvem gastos e investimentos significa fazer uma análise objetiva
de informações para evitar os atalhos da mente.
Antes de investir em um negócio, comprar um carro ou mesmo fechar um contrato com alguma prestadora de serviços, não siga seu instinto. Ao invés de se basear em experiências
anteriores ou casos individuais, analise o mercado, levante dados do Procon com relação a
reclamações e busque estatísticas e opiniões de especialistas.
Segundo o Caderno de Cidadania Financeira do Banco Central, é importante reconhecer as
as estratégias de marketing e vendas e como elas tiram proveito das nossas tendências de
tomar decisões impulsivas.

“Ao tomar conhecimento do que o marketing e o comércio fazem, você está
mais capaz de resistir às tentações de consumo e das
armadilhas que aparecem” (p. 41).
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2- Valor
Prever a probabilidade de algo acontecer é fácil em comparação a outra habilidade relacionada às decisões que envolvem dinheiro: o julgamento de valor.
Você já pensou tudo o que está em jogo na hora de avaliar o preço de algum produto ou serviço? Qualidade, credibilidade, originalidade, aparência, estilo, utilidade, idade, tendências...
São muitas variáveis, sendo algumas totalmente subjetivas. E para complicar ainda mais, outras – conforme você verá agora – são inconscientes.

Ancoragem:
O valor que damos a algo é sempre baseado em algum outro valor padrão que temos em
mente na hora de fechar um negócio. Algumas vezes temos consciência desse número, outras não.
Vamos exemplificar com uma situação que irá parecer familiar: você está acostumado a pagar 2 reais pela latinha de refrigerante no mercado perto da sua casa. Quando chega na ala
de embarque do aeroporto, leva um susto: o mesmo produto, lá, custa 8 reais. Fica revoltado
– e com razão. Afinal, você tinha como referência um valor quatro vezes menor. O valor de 2
reais servia de âncora.
Bem, no caso exemplificado, a ancoragem lhe impediu de fazer um mal negócio, certo? Mas
a mesma tendência se manifesta em situações opostas. Quer ver? Você chega em Paris e
leva outro susto quando vai tomar um cafezinho: te pedem 3 euros – quatro vezes mais que
pagava no Brasil. Então começa a ver várias cafeterias cobrando de 4 a 5 euros pelo mesmo
café (15 a 20 reais). Em pouco tempo, você ajusta o valor ancorado e volta ao primeiro local,
pagando com gosto o valor que antes havia recusado.
E não pense que essa ancoragem acontece apenas com produtos de pequeno valor. Carros,
casas, salários, investimentos, enfim, tudo o que envolve valor é influenciado por um número
âncora. O que acontece nessa hora é que preços são considerados altos ou baixos sempre
com relação a outros preços. E essa relatividade pode ser muito enganadora.
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É mais ou menos como o que você vê nessa figura.
Parece que o círculo do meio é menor na figura à direita, não é? Pois se trata de mais uma peça
que nosso cérebro nos prega, ao compará-lo com os outros à sua volta. Em comparação com
as que estão mais próximas, ele parece menor. Mas os dois círculos escuros são exatamente
do mesmo tamanho.
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Muitos comerciantes, cientes dessa tendência, fazem manipulações para vender produtos.
Uma forma é estabelecer preços altos e então anunciar uma redução. Em geral, nos interessamos muito pelo preço que um produto tinha originalmente – e usamos aquele número
como âncora para julgar o valor.
Promoções nos fazem acreditar que estamos sendo muito espertos, a ponto de, muito frequentemente, consumirmos coisas das quais não precisávamos nem estávamos planejando
comprar.

Valor intermediário:
Outra estratégia comum do mercado é colocar o produto que se quer vender próximo a
outros bem mais caros e a alguns mais baratos. Além da ancoragem, o que acontece nesses
casos, é que, nossa intuição nos diz que, para evitar um mau negócio, não devemos escolher
o mais barato nem o mais caro. O mais comum, segundo as pesquisas, é que os itens com
valor intermediário sejam os mais escolhidos.
Estabelecer o valor das coisas, portanto, é sempre uma questão de comparação. Para fazer
decisões sensatas é necessário estar consciente sobre qual a sua base, ou sua âncora – seja
preço, seja qualquer outro tipo de valor. Muitas vezes, essa âncora pode ter sido estrategicamente colocada ali para você.
É isso que fazem os vendedores de imóveis, que começam com um valor bem mais alto que
o esperado, para ajustar as expectativas dos clientes antes de fazer um negócio.
Conforme destaca o Banco Central, em seu caderno de educação financeira:

“os vendedores, em geral, recebem treinamento para serem vendedores profissionais. (...) E os consumidores, recebem algum tipo de
treinamento para se tornar consumidores conscientes de suas escolhas ou, em outras palavras, consumidores profissionais? Normalmente não” (p. 37).
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Como podemos levar isso tudo para a prática?

Se você pensava que suas decisões financeiras eram totalmente baseadas em fatos e
informações, livres da influência das emoções, agora já deu para ter uma ideia de que não é
bem assim.
Aceitar sua irracionalidade é o primeiro passo para evitar armadilhas cognitivas, pois você
pode identificar o atalho que sua mente está criando e optar por pegar um caminho mais
longo, ou aparentemente menos óbvio. De uma forma mais prática, isso significa que, para
fazer decisões mais inteligentes envolvendo dinheiro (e assim fazer sobrar mais para projetos
futuros), você precisa:
Identificar o valor que está servindo de âncora na hora de julgar o preço de alguma coisa e,
então, mudar o produto de contexto, imaginá-lo em outra loja, em outra situação e comparálo com outros produtos de que gosta.
Refletir se o fato de estar em destaque ou com um valor atraente não te levou a criar uma
necessidade que até então você não tinha.
Reconhecer quando está se baseando no preço original do produto para julgar o valor e
lembrar-se de que, muitas vezes, há boas opções ainda mais baratas de produtos que não
sofreram redução de preços.
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- Ter um olhar amplo, baseado em estatísticas e não em casos individuais. Isso pode
representar a diferença entre um péssimo e um grande negócio.
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Estudo de caso

Você é um (a) corretor (a) de imóveis e faz algumas perguntas ao seu cliente para descobrir
qual a faixa de preço seria compatível com o poder aquisitivo da família. Então planeja
apresentar três imóveis de valores diferentes a ele. Escolha o plano que leva em consideração
o comportamento comum das pessoas diante de preços e explique por que agiria dessa
forma.
1- Mostrar primeiramente a casa mais barata, pois é a que o cliente tem mais chances de
comprar. Caso começassem da mais cara, ele poderia desanimar e desistir do negócio.
2- Começar pela mais cara – acima do valor que você percebeu que ele teria em mente. Assim
o cliente terá um valor mais alto como âncora e tenderá a considerar as casas seguintes como
bons negócios.
3 - Começar pela intermediária, pois é a que provavelmente o cliente irá se interessar. Depois
poderão olhar a mais barata e você avisa que ela acabou de ter o preço ajustado. A mais cara,
por ser o melhor negócio, deixa por último.

Feedback
Acertou se escolheu a 2! Essa é uma tática muito usada entre bons negociantes e tende a
trazer ótimos resultados, pois leva em consideração a heurística comum no julgamento de
valor, a da ancoragem.
Se fosse apresentado primeiramente à casa mais barata, o consumidor teria o preço mais
baixo como referência e tenderia a achar os outros muito altos.
Portanto, depois de mostrar a casa mais cara, você pode planejar uma visita a uma casa
com valor médio, informando que o preço acabou de ser reduzido.
Em seguida, pode apresentar a casa mais barata, dizendo que, infelizmente, ainda na semana
anterior ela sofreu um aumento no preço. De acordo com estudos de comportamento do
consumidor, o cliente tenderá a se interessar pela segunda, mesmo tendo uma opção mais
barata.
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