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Excesso de 
confiança 

Tendência de 

considerar 
nossas decisões 

acima da 
média   
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Como humanos não somos nada racionais, tomamos decisões que são influenciadas por fatores externos. 
Para investimentos, podem nos levar a erros que irão impactar nossos resultados, Daniel mostra os principais 
vieses cognitivos e como conseguimos nos proteger para criar um modelo mais robusto de investimento 
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Diversificação 
12 a 18 ações 

representam 90% 
dos benefícios 

Aprenda a diferenciar 
sorte de habilidade 
Como no Poker, o 

que importa quando 
a sorte tem muita 

influencia é a 
qualidade das 

decisões e não o 
resultado 

Confirmação 
Tendência de 

procurar 

informações 
que provem 

nossos pontos 

Evite notícias 
financeiras 
E evite ficar 
olhando sua 
conta. Tome 

decisões 
baseadas em 

fatos e 
pesquisas, 

não em 
notícias 

Status quo 
Tendência de 
continuar na 

mesma situação 
(familiar e seguro) 

Abrace o 
desconhecido 
Estude ações 

de mercados e 
países diferentes 
e outras classes 

de 
investimentos 

Normalidade 
Tendência de 

achar que 

tudo o que já 
aconteceu é o 

que irá 
acontecer  

Tente olhar 
sempre o 

oposto 
Se questione 
“Como você 
poderia estar 
errado dessa 

vez?” 

Efeito da posse 
Tendência de 
dar mais valor 

para aquilo 
que possuímos 

Não tenha 
apego 

Crie um modelo 
de compra e 

venda para que 
não tenha 

apego 
emocional com 

as ações 

Poder das histórias 
Pessoas pensam 

em histórias e não 

em probabilidades. 
Superestimamos 
eventos de baixa 
probabilidade e 

alto impacto 

Diferencie 
histórias e fatos 
Tome decisões 
com base nas 

probabilidades 
e tenha 

contingência 
para eventos 

de baixa 
probabilidade e 

alto impacto  

Restrição 
Tendência de 

acharmos que temos 
controle sobre nossas 
emoções. Contexto e 
emoções influenciam 
muito suas decisões 

Aprenda a 
perceber suas 

emoções 
Método H.A.L.T. 

Medite 
Não tome decisões 

por impulso e na 
intuição. Deixe o 

seu sistema “lento” 
funcionar 

CRIE UM 
MODELO À 

PROVA DE VIÉS 

Automatize as 
decisões e entenda 

quando está 
atuando com viés 

Seja passivo e não 
tente antecipar o 

mercado, mas 
entenda os viés do 

mercado. 
 

“A coisa certa a se 
fazer deixa de ser a 

coisa certa a se fazer 
quando todo mundo 

está fazendo”  
 

“Mesmo estando consciente dos nossos vieses, devemos saber que conhecimento é diferente de comportamento. A 

solução é desenhar e adotar um processo de investir que é robusto para evitar erros de decisões comportamentais, ” 

 Nassin Taleb 

“Se você não sabe quem você é, Wall Street é um 

lugar muito caro para descobrir” Adam Smith 


