
Ativos alternativos e a 
teoria do mais tolo

Entre os jogadores de 
pôquer (eu não sou) 
há um jargão que diz: 
“se você participa de 
uma rodada e não 
sabe quem é o burro da 
mesa, levante-se e saia, 
porque o burro é você”

Como no pôquer, segun-
do os especialistas, no 
jogo do mercado de 

ativos financeiros, os ganhos 
são assimétricos. Poucos 
jogadores lucram generosa-
mente; os demais suportam 
as perdas. É a crença na 
teoria do mais tolo, ampla-
mente corrente nas bolsas 
de valores. O objetivo deste 
artigo é provocar reflexão 
sobre o uso de criptomoedas 
para aquisição imobiliária.

A teoria acima citada, por 
óbvio, não é oficial. Não há 
quem a subscreva. Mas é re-
flexo da realidade. Segundo 
ela, é possível comprar-se um 
ativo supervalorizado por-
que sempre haverá alguém 
mais tolo disposto a pagar 
mais por ele. Quase sempre 
é verdade. O problema apa-
rece quando não se consegue 
encontrar quem o compre 
antes que o preço caia. 

Ou seja, não há ninguém 
mais tolo que o comprador. 
Se alguém tem algum ati-
vo e não encontra quem o 
compre, o prejuízo está ga-
rantido, alerta a professora 
Vicki Bogan, da Universidade 
Cornell, NY, USA. Ativos su-
pervalorizados evidenciam 
bolhas financeiras, conhe-
cidas como “explosões de 
irracionalidade”. 

A primeira grande bolha 
especulativa da história 
mundial ficou conhecida 
como “mania das tulipas”, na 
Holanda do século 17, onde 
houve euforia coletiva para 
compra de tulipas exóticas. 
Os bulbos dessas flores atin-
giram preços tão elevados 
que muitos venderam até 
seus imóveis residenciais 
para comprá-los. 

Criou-se até um mercado 
futuro de bulbos não colhi-
dos. A escalada dos preços 
chegou ao fim, em 1637. O 
preço despencou, e a eco-
nomia holandesa foi ao caos. 

Outros exemplos se segui-
ram, como o crash da bolsa 

de valores de Nova York, em 
1929, e a mais recente, de 
todos nós conhecida: a crise 
financeira mundial de 2008. 

Nesta, os imóveis, nos 
EUA, eram refinanciados 
duas ou mais vezes sucessi-
vas, sempre por valor maior 
que o anterior, que cobria a 
dívida do mutuário e ainda 
lhe sobrava algum dinheiro. 
O crédito era cedido com 
base em “avaliações” irreais. 
As prestações, óbvio, eram 
cada vez maiores. Os últi-
mos tolos, sem ter a quem 
repassar os imóveis cujas 
prestações não podiam pa-
gar, os devolviam ao banco. 
A quebradeira foi geral!

Pois bem! As primeiras 
moedas na história mundial 
eram metálicas e valiam de 
acordo com o seu peso, mas 
traziam intrínsecas dificulda-
des, como a portabilidade e 
a divisibilidade. A solução foi 
a transformação da moeda 
em papel lastreada em ouro. 
Esse modelo prevaleceu até 
os anos 1970. No entanto, 
Charles de Gaulle, presiden-
te francês, requisitou a troca 
dos dólares em poder da 
França por ouro dos cofres 
americanos, causando gran-
de crise nos EUA naqueles 
anos. 

Foi então que o presiden-
te Nixon/EUA, em 1971, 
decidiu descartar o padrão 
ouro como garantia do dólar. 
As atuais moedas têm seu 
lastro na riqueza de cada 
país. A emissão de moedas 
sem a equivalente produção 
de riquezas somente causa 
inflação. Satoshi Nakamoto, 
considerando o resgate aos 
bancos falidos em 2008, nos 
EUA, que desvalorizou a 
moeda americana, decidiu, 
com base na tecnologia 
Blockchain, criar a primeira 
moeda digital criptografada 
do mundo, “à prova de infla-
ção”, a Bitcoin. 

Entretanto a “infalível” 
moeda virtual desvalorizou-
se em mais de 50%, em 2022. 
Outra moeda, a Ethereum, 
caiu 69%. Não foram en-
contrados mais tolos para 
comprá-las!
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D - Crédito Pré-aprovado 
O Magalu, plataforma multicanal que está digitalizando o varejo 
brasileiro, vai oferecer crédito pré-aprovado para mais de 10 mi-
lhões de clientes. A ação acontece em meio a um cenário de grande 
escassez de crédito para o consumidor final – uma consequência do 
aumento da inflação e das taxas de juros. A campanha tem como 
alvo clientes da empresa que se adequam aos critérios de concessão 
de crédito estabelecidos pelo próprio Magalu e pela financeira do 
grupo, a LuizaCred. Cerca de 5 milhões de clientes com esse perfil 
já receberam material de comunicação dirigida, que inclui um vídeo 
protagonizado por Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de 
Administração do Magalu. 

E - Espírito Público 
Estão abertas até o dia 10 de agosto as inscrições para o maior 
prêmio dedicado aos profissionais públicos do Brasil. Em sua quinta 
edição, o ‘Prêmio Espírito Público 2022’ oferece prêmios de R$10 
mil (categoria Pessoas que Transformam) e R$15 mil (categoria 
Projetos que Transformam). Além do prêmio em dinheiro, os ven-
cedores participarão de uma cerimônia de premiação e também de 
uma imersão de aprendizagem com especialistas em gestão pública. 
Com o objetivo de identificar, reconhecer e valorizar profissionais 
dedicados à qualidade dos serviços públicos no país, o prêmio já 
contemplou 75 pessoas e três instituições em todas as regiões do país 
desde a sua primeira edição. Inscrições e mais informações: (www.
premioespiritopublico.org.br). 

F - Gestão Humanizada
A Qualicorp, plataforma de escolhas de planos de saúde, é uma das 
empresas apoiadoras do espetáculo “Vozes Negras – A Força do 
Canto Feminino”, a primeira série de teatro musical do Brasil. A 
temporada vai até o dia 7 de agosto, no Teatro Sérgio Cardoso, em 
São Paulo. O apoio cultural faz parte do compromisso da empresa 
com a diversidade e a inclusão. Desde outubro de 2020, a empresa 
consolidou suas diretrizes sobre o tema no programa Qualiplural, 
que visa proporcionar um ambiente seguro, respeitoso e acessível a 
todos os seus colaboradores. Com foco em uma gestão humanizada, 
as ações de inclusão levaram a um aumento no quadro de pessoas 
negras e pardas, que representam hoje 33% do número de funcio-
nários da Quali (www.qualicorp.com.br). 

A - Comunidade Neuroatópica 
A quarta edição do Autismo Tech, evento organizado pela ‘aTip’, 
inicia as inscrições para profissionais da comunidade neuroatípi-
ca, que queiram empreender ou que simplesmente buscam uma 
oportunidade para desenvolver seu talento e acessar o mercado de 
trabalho. Pelo segundo ano consecutivo a MetLife é uma das apoia-
doras deste projeto, que tem a meta de reunir cerca de 100 pessoas 
em um Hackathon, que acontece entre os dias 14 e 24 de setembro, 
período em que empresas apoiadoras e convidados se juntam em prol 
do desenvolvimento de projetos inovadores para a empregabilidade 
e o protagonismo da comunidade autista.  Mais informações estão 
disponíveis no site: (www.autismotech.com). 

B - Praia Paulistana
Com o tempo ensolarado da capital paulista, o Parque Ibirapuera 
bateu recorde de visitantes que procuravam aproveitar momentos de 
lazer ou praticar atividades físicas. Ao todo, durante o último fim de 
semana, o Ibirapuera recebeu um total de 291.389 mil visitantes. Com 
opções de lazer que agradam pessoas de diferentes gostos e estilos, 
até então, o número mais alto já registrado no local foi em fevereiro 
de 2022, quando recebeu cerca de 138 mil visitantes. O Ibirapuera 
funciona todos os dias, das 5h às 23h e respeita todos os protocolos 
de segurança do Plano São Paulo. Quem esteve no Ibirapuera pode 
aproveitar o evento Samsung Best of Blues & Rock, sessões no 
Planetário, a exposição de Tim Burton, na Oca, a 11ª Mostra 3M de 
Arte, além de mostras de arte espalhadas pelos diferentes espaços 
culturais (www.urbiaparques.com.br).

C - Operador de Máquinas
Na edição de 2022 de ‘O Desafio Mundial de Operadores’ o objetivo da 
Sotreq é novamente demonstrar a excelência do trabalho desenvolvido 
no Brasil e chegar à final da competição. Para isso, está convidando 
operadores de máquinas que atuam no país, permitindo-os mostrar 
suas incríveis habilidades de um jeito dinâmico e divertido. O objetivo 
é reconhecer operadores dentro do território de atuação da Sotreq 
(regiões sudeste, centro-oeste, norte e nordeste) que trabalhem com 
equipamentos de qualquer fabricante. O critério para a inscrição é que 
a pessoa tenha mais de 21 anos. Inscrições: acessar o site (https://de-
safiosotreq.com.br/),  onde a empresa disponibiliza todos os detalhes 
para ingressar na competição. As inscrições estão disponíveis até o dia 
7 de agosto. 

G - Matrícula Antecipada 
O processo de inscrição para o Programa de Matrícula Antecipada aos in-
teressados em ingressar na rede pública de ensino, no ano letivo de 2023, 
pode ser feito nos postos do Poupatempo, no Estado de São Paulo, mediante 
agendamento; ou diretamente nas escolas estaduais e diretorias de ensino. 
O prazo para inscrição vai até o dia 5 de agosto. Para realizar o serviço nas 
unidades do Poupatempo, é preciso agendar pelo portal (www.poupatem-
po.sp.gov.br) ou em totens de autoatendimento e escolher a unidade. No 
dia e horário marcados, basta comparecer ao posto escolhido com o RG 
ou a Certidão de Nascimento e o comprovante de endereço do estudante. 

H - Álbum da Copa
A editora italiana Panini informou que o álbum de figurinhas da Copa 
do Mundo de 2022 será lançado no dia 15 de agosto. No entanto, a pré-
venda da edição já está disponível no site oficial da empresa. De acordo 
com informações da fabricante, o álbum terá 670 figurinhas, sendo 50 
especiais e 80 raras. Na pré-venda, o livro de capa dura é comercializado 
por R$ 44,90, enquanto o tradicional custa R$ 12. Os pacotinhos, no 
entanto, custarão R$ 4,00. O Mundial está agendado para começar em 
21 de novembro, com o duelo entre Senegal e Holanda, pelo grupo ‘A’. 
A seleção brasileira, por sua vez, caiu na chave ‘G’ da Copa do Mundo, 
que também possui Sérvia, Suíça e Camarões. Os comandados de Tite 
estrearão no torneio em 24 de novembro, diante dos sérvios (ANSA).

I - Empresas Inovadoras
O jornal Valor Econômico, em parceria com a Strategy &, consultoria 
estratégica da PwC, vai premiar as empresas mais inovadoras do país 
na 8ª edição doPrêmio Valor Inovação Brasil, que acontece de forma 
online no próximo dia 26 (terça-feira) . A cerimônia de premiação vai 
destacar as empresas que mais valorizam a inovação em suas estratégias 
de negócio em 25 setores econômicos em uma transmissão ao vivo no 
site do evento (https://www.premioinovacao2022.com.br) e nas redes 
sociais do Valor. O tema da pesquisa deste ano é “5G e a revolução nos 
modelos de negócio”, uma vez que a chegada da tecnologia ao país tem 
estimativas de grande impacto econômico a longo prazo.

J - Mídia e Entretenimento
Após dois anos ausente em razão da pandemia, o Set Expo retorna ao 
calendário de eventos da cidade de São Paulo. O maior encontro do setor 
de mídia e entretenimento da América Latina volta este ano em formato 
presencial, feira e congresso, e acontece de 22 a 25 de agosto, no Expo 
Center Norte. A visitação à feira - gratuita para os profissionais do setor 
- é uma excelente oportunidade de networking. Não apenas para realizar 
negócios, mas também para ficar por dentro das tendências e novidades. 
O evento recebe profissionais de todos os ramos de atividades ligadas 
ao audiovisual, como, por exemplo, emissoras de televisão, operadoras 
e produtoras. E, também, de todos os níveis, como executivos, técnicos, 
engenheiros de som e imagem. Mais informações e inscrições, acesse: 
(https://www.set.org.br/events/setexpo/feira/).

www.netjen.com.br
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Após os escândalos financeiros 
dos últimos anos, a Secretaria para 
Economia do Vaticano publicou on-
tem (19) mais uma grande mudança 
na orientação para os investimentos 
da Igreja Católica. A partir de 1º de 
setembro, entra em vigor uma nova 
política que veta atividades finan-
ceiras “com natureza especulativa”.

Segundo o documento, “pretende-
se fazer com que os investimentos 
sejam focados para contribuir em 
tornar o mundo mais justo e susten-
tável; protejam os valores reais do 
patrimônio líquido da Santa Sé; este-
jam alinhados com os ensinamentos 
da Igreja Católica, com específicas 
exclusões de investimentos finan-
ceiros que contradizem os princípios 
fundamentais, como a santidade da 
vida ou a dignidade humana ou o 
bem comum”.

Em tal sentido, “é importante 
que sejam destinados a atividades 
financeiras de natureza produtiva, 
excluindo as [atividades] de nature-
za especulativa, e sobretudo sejam 
guiados pela escolha de investir em 
um lugar melhor que o outro, em um 
setor produtivo melhor que qualquer 
outro, e isso é sempre uma escolha 

Documento exige fim de especulações 
com dinheiro da Igreja.

Esses e outros dados 
foram divulgados on-
tem (19) e fazem par-

te de uma pesquisa realizada 
pelo Instituto Locomotiva e 
pela empresa Unico, startup 
que desenvolve formas de 
identificação digital.

Para o estudo, o Instituto 
Locomotiva ouviu, entre os 
meses de abril e maio 1.561 
adultos das classes A à D e 
com acesso à internet. Os 
entrevistados são de todas as 
regiões do país, e a margem 
de erro dos dados é de 2,5 
pontos percentuais.

Segundo as respostas, 98% 
da população afirmam já ter 
enfrentado alguma dificulda-
de para confirmar a própria 
identidade, 94% declaram 
já ter perdido tempo e 84% 
relatam ter sofrido prejuízos 
financeiros.

A necessidade de confirmar sua identidade presencialmente foi 
mais frequente em serviços bancários e financeiros.
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Receita alerta 
sobre golpes 
aplicados via 
internet

A Receita Federal divulgou um alerta 
sobre golpes que têm sido aplicados via 
internet, nos quais o nome da Receita 
e de suas alfândegas têm sido usados 
em anúncios de vendas de produtos a 
preços muito abaixo do mercado. Em 
nota, o fisco informa que os esteliona-
tários responsáveis por esses golpes de 
e-commerce usam de anúncios pagos 
para enganar os consumidores.

No conteúdo de falsas propagandas, 
os criminosos “usam de forma ilícita o 
nome das unidades da Receita Fede-
ral responsáveis pelas atividades de 
controle aduaneiro” (as alfândegas), 
na tentativa de simular veracidade na 
aplicação do golpe, informa. A Receita 
esclarece que nem ela nem as alfân-
degas comercializam qualquer tipo de 
mercadoria.

“Essas unidades são responsáveis por 
gerir e executar atividades de controle 
aduaneiro, de atendimento e orienta-
ção ao cidadão e as relativas ao combate 
aos ilícitos tributários e aduaneiros, 
inclusive à contrafação, à pirataria, 
ao tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, ao tráfico internacional 
de armas de fogo e munições e à la-
vagem e ocultação de bens, direitos e 
valores, observadas as competências 
específicas de outros órgãos” (ABr).

Pesquisa mede impacto da burocracia 
para comprovar identidade

Seis em cada dez brasileiros já perderam um dia de trabalho para comparecer a um local em que era 
preciso confirmar sua identidade, e também é essa a proporção dos que faltaram a alguma aula para 
resolver esse tipo de burocracia

na hora de conseguir um 
emprego ou obter auxílio do 
Estado. Segundo a pesquisa, 
três em cada dez pessoas já 
perderam alguma oportuni-
dade de trabalho porque não 
tinham documento compro-
vando a qualificação, e um 
terço dos entrevistados não 
conseguiu se cadastrar em 
programas sociais porque 
faltava algum documento. 

Os entrevistados consi-
deraram que os serviços 
públicos oferecem mais 
burocracia nesse sentido, 
já que 71% afirmam ter 
perdido tempo ou dinheiro 
desnecessariamente nesses 
locais, mas o setor privado 
fica apenas dois pontos 
percentuais atrás, se for 
considerada a margem de 
erro, com percentual de 
64% (ABr).

A necessidade de confir-
mar sua identidade presen-
cialmente foi mais frequente 
em serviços bancários e 
financeiros, o que ocorreu 
no caso de 93% dos entre-
vistados. Mesmo quando 
são considerados apenas os 

últimos 12 meses, 69% das 
pessoas afirmaram que pre-
cisaram comparecer a essas 
instituições para comprovar 
que eram elas mesmas. 

Problemas burocráticos 
relacionados à identificação 
também causaram prejuízos 

Vaticano divulga nova 
política de investimentos

moral e cultural”. A nova política foi 
debatida no Conselho para Economia 
e com especialistas do setor e foi 
enviada aos chefes de dicastérios 
(ministérios do Vaticano) da Cúria 
Romana.

Ainda conforme o Vaticano, as 
novas regras foram aprovadas de 
“maneira experimental” por cinco 
anos - quando serão analisadas no-
vamente. Essa é mais uma mudança 
determinada pelo papa Francisco 
para tentar encerrar com os escân-
dalos de uso do dinheiro da Igreja 
Católica (ANSA).
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