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A carne é fraca
Nos últimos anos, o 

ramo das fi nanças 

comportamentais, ou 

behavioral fi nance, em 

inglês, tem ganhado 

evidência no cenário 

econômico

O Prêmio Nobel de Ci-
ências Econômicas de 
2017 foi concedido 

a Richard Thaler, “por suas 
contribuições à economia com-
portamental”. Segundo um dos 
membros do comitê do Prêmio, 
“ele tornou a economia mais 
humana”. As recentes mu-
danças no quadro econômico 
brasileiro, com os juros mais 
baixos já vistos no país, e a 
expressiva valorização da bolsa 
nos últimos anos, chegando à 
sua máxima histórica, refor-
çam a importância do tema 
para o investidor brasileiro.

Um excelente case de como 
o investidor pode se boicotar 
na busca por maiores retornos 
é o de Peter Lynch, que fi cou 
famoso pelo seu impressionan-
te track record de mais de 29% 
ao ano quando esteve à frente 
do Fundo Magellan, da gestora 
americana Fidelity, entre 1977 
e 1990. Os princípios da fi loso-
fi a de investimentos de Lynch 
são bastante simples e são 
compartilhados por alguns dos 
maiores e mais famosos inves-
tidores globais, como Warren 
Buffet e Florian Bartunek. 

Estes profi ssionais não se 
propõem à infeliz tarefa de 
adivinhar o timing exato de 
compra ou venda dos ativos 
de sua carteira. Apenas inves-
tem em boas empresas, cujos 
negócios lhes são familiares, 
compreendem bem e enten-
dem possuir boas chances de 
superar os desafi os e crises 
que inevitavelmente virão, se 
sobressaindo com relação aos 
concorrentes, se fortalecendo 
e crescendo no processo.

Por mais simples que pare-
ça, esta disciplina não é tão 
comum para a maioria das 
pessoas. Prova disso é o fato 
de que a maioria dos inves-
tidores do fundo Magellan, 
durante a gestão de Lynch, 
na verdade perdeu dinheiro. 
Parece improvável que tantos 
investidores de um fundo 
que rendeu impressionantes 
29% ao ano durante mais de 
uma década tenham perdido 
dinheiro com suas aplicações 
neste produto. Mas foi o que 
aconteceu.

O motivo para este resultado 
aparentemente paradoxal está 

à margem de qualquer controle 
dos gestores profissionais, 
por melhor que sejam: o com-
portamento dos investidores. 
Movidos por sentimentos per-
feitamente naturais a todas as 
pessoas, os investidores deste 
fundo acabavam cedendo ao 
otimismo exagerado infl uen-
ciado pela euforia dos resulta-
dos positivos dos períodos de 
valorização do fundo, entrando 
“na alta”; da mesma forma 
como cediam rapidamente ao 
medo irracional em períodos 
de correção de mercado, quan-
do as cotas se desvalorizavam, 
saindo “na baixa”.

As emoções vivenciadas 
pelas pessoas em seus inves-
timentos passam por diversas 
fases, sempre alternando-se 
em altos e baixos. O tamanho 
desse ciclo pode variar em 
tempo, podendo levar anos, 
meses ou até mesmo algumas 
poucas semanas. Dependendo 
da intensidade, essas emoções 
podem prejudicar a raciona-
lidade do investidor, levando 
a decisões equivocadas que 
podem resultar na redução 
dos retornos ou até mesmo a 
perdas fi nanceiras.

Essas decisões equivocadas 
por parte dos investidores 
estão na raiz do case do fundo 
Magellan, administrado por 
Peter Lynch. Movidos por estes 
sentimentos, eles investiam 
nas épocas de otimismo e eufo-
ria, mas retiravam seu recurso 
nos primeiros momentos de 
desconforto, motivados pelo 
medo ou desespero. 

Para evitar se trair, o investi-
dor deve primeiro conhecer o 
produto ou ativo no qual está 
aplicando. 

A decisão deve ser funda-
mentada por uma escolha ra-
cional com relação à qualidade 
e confi abilidade do investimen-
to, que passa necessariamente 
por uma análise aprofundada 
e objetiva do ativo, e não por 
sentimentos momentâneos e 
irracionais, ou pela tentativa 
de se acertar “o ponto certo” 
de entrada ou de saída.

Em momentos de retomada 
da economia brasileira, onde os 
preços dos ativos fi nanceiros 
já responderam de maneira 
signifi cativa à uma expecta-
tiva de crescimento no ciclo 
econômico, é fundamental 
que os investidores estejam 
conscientes dessas armadilhas 
às quais estão sujeitos. 

Agir movido pela emoção é 
trair seus objetivos fi nanceiros.
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O ministro do TSE, Og Fernan-
des, votou na terça-feira (3) para 
manter a cassação do mandato 
da senadora Selma Arruda (Po-
demos-MT) por abuso de poder 
econômico nas eleições do ano 
passado. Após o voto do ministro, 
que é relator do caso, a sessão 
foi suspensa e será retomada na 
próxima terça-feira (10). Faltam 
os votos de seis ministros. Ao fi nal 
do julgamento, se a cassação for 
aprovada, novas eleições para o 
cargo deverão ser convocadas 
pela Justiça Eleitoral. 

Em abril, o TRE de Mato 
Grosso cassou o mandato da 
senadora, eleita pelo PSL, pela 
suposta omissão de R$ 1,2 
milhão na prestação de contas 
da campanha do ano passado. 
A decisão também atingiu o 
suplente, Gilberto Possamai, 
mas ambos puderam recorrer 
ao TSE. Ao iniciar o julgamento 
do recurso protocolado pela de-
fesa de Selma Arruda, o relator 
entendeu que a parlamentar 
e seu suplente cometeram ir-
regularidades apontadas pelo 
TRE-MT antes e depois do 
período ofi cial de campanha.

Og Fernandes citou recebi-

Senadora Selma Arruda (Podemos-MT).

PSL confi rma 
suspensão de 1 ano 
a Eduardo Bolsonaro

Após polêmica que levou à saída 
de Jair Bolsonaro do PSL, o parti-
do confi rmou na terça-feira(3) a 
suspensão do deputado Eduardo 
Bolsonaro e outros 17 parlamen-
tares que tentaram afastar o pre-
sidente da legenda, Luciano Bivar. 
O fi lho do mandatário brasileiro 
fi cará um ano impedido de exercer 
atividades partidárias. 

A sigla dissolveu o diretório 
estadual de São Paulo, que era co-
mandado por Eduardo. Com isso, 
ele perderá a liderança do PSL na 
Câmara e todas as cadeiras que 
ocupa nas comissões temáticas. 
Apesar da suspensão, Eduardo 
só manterá a presidência da 
Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional até o fi m do 
ano porque foi eleito presidente.

Além de Eduardo, os depu-
tados Bibo Nunes (RS), Alê 
Silva (MG) e Daniel Silveira 
(RJ) também foram suspensos 
por 1 ano. Entre os punidos com 
suspensões que variam de 3 a 10 
meses, estão Carlos Jordy (RJ), 
Carla Zambelli (SP), Bia Kicis 
(DF), Filipe Barros (PR), Márcio 
Labre (RJ), Sanderson (RS), 
Vitor Hugo (GO), General Girão 
(RN), Junio Amaral (MG) e Luiz 
Philippe de Órleans e Bragança 
(SP) -  (ANSA).

O ministro da Justiça, Ser-
gio Moro, voltou a defender, 
ontem (4), a prisão de réus 
condenados em segunda 
instância. Ao participar de 
uma audiência pública sobre 
o tema na CCJ do Senado, 
Moro citou exemplos recen-
tes de criminosos postos em 
liberdade a partir do entendi-
mento do STF de que a prisão 
só pode ocorrer quando não 
houver mais possibilidade de 
recursos.

Na sua avaliação, o ideal se-
ria que o Congresso aprovasse 
“logo” a prisão após conde-
nação em segunda instância. 
“Na perspectiva da Justiça e 
da segurança pública, quanto 
antes, melhor, porque se re-
media um problema que gera 
impunidade”. Ainda segundo 
Moro, é absolutamente com-
patível com a presunção da 
inocência que uma condena-
ção em segunda instância pos-
sa ser, de imediato, executada. 

Nesse sentido, ele citou 
países como Estados Unidos e 
França, “berços históricos da 

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro.

O veto chegou a ser derru-
bado pelos deputados, 
mas foi mantido no Se-

nado, por uma margem estreita.
Para ser derrubado, um veto 

precisa ter maioria absoluta em 
ambas as Casas – 41 votos no 
Senado e 257 votos na Câmara. 

Entre os deputados, foram 
277 votos pela derrubada do 
veto, mas no Senado foram 
apenas 39, mantendo assim o 
veto presidencial.

A propaganda partidária 
na TV e no rádio foi extinta 
em 2017. Eram propagandas 
veiculadas semestralmente 
pelos partidos, fora do período 
eleitoral. De acordo com parla-
mentares favoráveis ao veto, a 
medida custaria R$ 460 milhões 
por ano aos cofres públicos.

Partidos como o Novo, autor 
do destaque, Podemos e Rede 
se posicionaram a favor do 
veto. Já os partidos maiores, 
muitos do chamado “centrão”, 
foram derrotados. O destaque 
seguinte propunha a manu-
tenção do veto sobre o uso do 
fundo eleitoral para pagamento 
de multas eleitorais. Além dis-

Sessão foi encerrada antes do previsto, após obstrução de partidos.

Câmara 
instala 

comissão 
para prisão 
em segunda 

instância
A Câmara dos Deputa-

dos instalou, ontem (4), a 
Comissão Especial para a 
analisar a proposta que trata 
da prisão de condenados em 
segunda instância. O deputa-
do Marcelo Ramos (PL-AM) 
foi designado presidente do 
colegiado, e a relatoria fi cará 
a cargo do deputado Fábio 
Trad (PSD-MS).

A PEC teve a admissibili-
dade aprovada pela CCJ da 
Câmara em 20 de novembro e 
altera os artigos 102 e 105 da 
Constituição para estabelecer 
o trânsito em julgado da ação 
penal após o julgamento em 
segunda instância, extinguin-
do os recursos aos tribunais 
superiores. Para recorrer a 
esses tribunais, os interessa-
dos deverão iniciar outra ação.

A PEC não mexe no Artigo 
5º da carta magna, que diz 
que ninguém será considera-
do culpado até o trânsito em 
julgado da sentença penal. Ela 
encerra trânsito em julgado 
da ação penal na segunda ins-
tância, que na Justiça comum 
são os tribunais de Justiça 
em cada estado e, na Justiça 
Federal, são os cinco tribunais 
regionais federais (TRF), 
extinguindo os recursos aos 
tribunais superiores (ABr).

Ao comentar sobre a deci-
são do TSE, que reconheceu 
a viabilidade de assinaturas 
eletrônicas para criação de 
partidos políticos, o presi-
dente Bolsonaro disse que 
pretende agilizar o processo 
de obtenção de registro do 
partido por meio de certifi-
cados digitais. A mudança 
pode ter impacto na criação 
do Aliança pelo Brasil, o novo 
partido do presidente.

“Eu vou tomar conhecimento 
como é que fi ca a tal da modu-
lação, se é muito complexo ou 
não essa coleta de assinatura 
digital pela biometria. Tem que 
saber como é que funciona isso. 
Se não for muito complexo acho 
que a gente forma um partido 
em menos de um mês”, afi rmou. 

Apesar da decisão do TSE, 
não há prazo para que a Justiça 
Eleitoral possa criar aplicativos 

e programas de computador 
para efetivar a decisão, que ain-
da precisará ser regulamentada 
para passar a ter validade. Se-
gundo a presidente do tribunal, 
Rosa Weber, as soluções não 
estarão prontas para as eleições 
municipais de 2020.

Para que possa disputar as 
eleições municipais no ano que 
vem, o partido de Bolsonaro 
precisa estar homologado no 
TSE até o fi nal de março, com 
cerca de 500 mil assinaturas, 
em pelo menos nove estados 
do país, validadas pela Justiça. 
Na avaliação do presidente, sem 
uma ferramenta digital, difi cil-
mente a legenda conseguirá 
cumprir este prazo. “Se for no 
braço, a gente não vai conseguir 
formar o partido. Isso é certeza. 
Não depende apenas de colher 
assinatura, mas da conferência 
depois”, disse (ABr).

Bolsonaro: “Se não for muito complexo acho que a gente forma 

um partido em menos de um mês”.
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Antonio Cruz/ABr

Congresso mantém veto a propaganda 
partidária na TV e no rádio

O Congresso Nacional manteve, na noite de terça-feira (3), o veto presidencial à recriação da propaganda 
partidária semestral na televisão e no rádio

so, o destaque, apresentado 
pela Rede, também defendia 
a manutenção de outro veto 
presidencial – o que impedia 
mudanças nas condições de 

inelegibilidade, no contexto da 
Lei da Ficha Limpa.

Vários partidos então – como 
PT, PL, PSD, Republicanos, 
PSDB, PSB, PDT, DEM, Solida-

riedade e PCdoB – obstruíram 
a votação, obrigando o presi-
dente do Congresso, senador 
Davi Alcolumbre, a encerrar a 
sessão (ABr).

Moro defende aprovação imediata 
da prisão em segunda instância

presunção da inocência”, como 
exemplos a serem seguidos em 
relação à execução das penas. 
“Estados Unidos e França, 
com duas tradições jurídicas 
diferentes, em ambos os países 
a execução se dá, como regra, 
após a condenação em primeira 
instância. Nem é em segunda 
instância”, disse.

A Câmara e o Senado têm 
propostas diferentes para dis-
ciplinar a questão. Para Moro 

os dois instrumentos não são 
excludentes e qualquer um 
que seja adotado é válido. “O 
ministro que votou e formou 
maioria, Dias Toffoli, ressaltou 
em seu voto, que a modifi cação 
da lei seria sufi ciente. Então, 
acho que há um espaço para 
modifi car via lei. Agora, se 
pode fazer os dois, via lei ou 
Constituição, não existe neces-
sidade de fazer opção. Os dois 
são válidos”, defendeu (ABr).

Bolsonaro pretende 
agilizar obtenção de 

registro do novo partido

Relator no TSE vota para cassar 
mandato da senadora Selma

mentos e despesas “por dentro 
e por fora” que não constaram 
na contabilidade de campanha. 
Além disso, o ministro enten-
deu que houve propaganda 
e gastos fora do período elei-
toral. Segundo o ministro, a 
cronologia dos pagamentos e 
de peças publicitárias mostra 
que a senadora tinha conhe-
cimento das irregularidades. 
“Tudo carrega vantagens que 
os concorrentes difi cilmente 
conseguirão superar, salvo se 
também optarem pela ante-

cipação de campanha”, disse.
Durante o julgamento, o ad-

vogado Gustavo Bonini Guedes, 
representante da senadora, 
afi rmou que a parlamentar não 
praticou caixa dois e abuso de 
poder econômico. “A senador 
Selma Arruda foi eleita com 
base nas plataformas de com-
bate à corrupção, que sempre 
defendeu como juíza em Mato 
Grosso, determinando a prisão 
de presidente da Assembleia 
Legislativa e ex-governador”, 
disse a defesa (ABr).


