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Realidade Brasileira

26 milhões de aposentados em 2018

18 milhões recebem até um salário mínimo

8 milhões mais de um salário mínimo
Fonte: IBGE 

Uma dura realidade: sustento dos aposentados no Brasil



Vamos deixar 3 pontos claros desde o início:

• 1) A reforma da previdência foi feita para evitar que o país quebre

• 2) Ela não tem o objetivo de assegurar a independência financeira das classes C, B e A

• 3) Sua independência financeira depende de você. Você viverá as consequências. 
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Um momento decisivo

• Hoje 1:3 bebês viverá mais do que 100 anos 
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Pirâmide etária – evolução recente

• O aumento da % de seniors na população torna o sistema de 
repartição incapaz de atender as necessidades da sociedade

1980 2015 2040
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Hoje, cerca de 100 pessoas com idades entre 15 e 64 anos contribuem para a aposentadoria de 12 com mais de 65 anos. O IBGE estima que 2040 

serão 26!



Em 1960, 
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Um momento decisivo

• A taxa de fecundidade caiu drasticamente, levando as famílias a 
encolherem
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Em 2016, 

a taxa foi de 

1,7
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Uma impropriedade histórica...

Longevidade no Brasil
Em 1960 a expectativa ao nascer era de 55 anos. Em 2015 

a expectativa de vida ao nascer é de 75 anos. 
 em 55 anos tivemos um aumento de 20 anos na expectativa de vida.

Para o Centro Internacional de Longevidade:
 o envelhecimento no Brasil acontece na contramão da história...

 nas nações desenvolvidas a longevidade veio depois do enriquecimento do país. 
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Fase de Acumulação
Longo Prazo
Aposentadoria
Educação
Sustento

Curto Prazo
Moradia
Saúde
Carro

Fonte: Diese-2010
Reilly, Frank K. and Brown, Keith C.,
Investment Analysis and Porfolio Management. South-Western

Ciclo de vida do investidor (como % da renda acumulada)

Fase de Consolidação
Longo Prazo
Aposentadoria

Curto Prazo
Educação
Férias
Sustento

Fase de Gastos
Longo Prazo
Heranças Múltiplas

Curto Prazo
Manutenção do 
Estilo de Vida
Filantropia

Idade

25 35 45 55 65 75

- Retorno - Risco

Riqueza

+ Retorno + Risco

Gastos

85
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QUEM POUPA MAIS – COMPARATIVO INTERNACIONAL



10

O nível de endividamento das famílias brasileiras já compromete 

34,8% da sua renda anual [...] Em 2017, o valor dos empréstimos 

contraídos correspondia a 26,7% da renda das famílias. 

O aumento do nível do endividamento , está associado ao próprio 

desenvolvimento do mercado de crédito. O outro efeito desse 

crescimento foi o aumento da inadimplência.

Crédito para consumo: um mau hábito financeiro



Razão alegada para a baixa poupança está fora do nosso controle
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- Outros 18%

Mente do brasileiro de 40 a 49 anos 

Fonte: Oxford Institute of Ageing

 Qual a principal razão para a baixa capacidade de poupar?

– Não ganho o suficiente para poupar 45%

– Poupança é para quem é rico 22%

– Tenho dificuldade de controlar meus gastos 15%



A desculpa verdadeira?

2016



Planilha de Orçamento Familiar
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http://www.b3.com.br > educacional > iniciantes > mercado de ações > planilha de orçamento pessoal

O acompanhamento 

daquilo que recebemos 

e gastamos é 

fundamental para um 

bom planejamento 

financeiro. 

A Planilha de 

Orçamento Familiar é 

uma importante aliada 

nesta tarefa!

file:///C:/Documents and Settings/t604237/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.Outlook/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.Outlook/VK0WEWFA/Exercício_Despesas Pessoais_Planilha Bovespa_v2.xls
file:///C:/Documents and Settings/t604237/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.Outlook/Local Settings/Temporary Internet Files/Content.Outlook/VK0WEWFA/Exercício_Despesas Pessoais_Planilha Bovespa_v2.xls


Erros comuns na hora de investir

•Heurística: atalhos e “regras de bolso” 
para simplificar a tomada de decisão.

•Representatividade

•Saliência e ilusão de controle

•Movimentos de manada



Representatividade

•Ao longo do processo evolutivo, tivemos vantagem em identificar padrões/tendências 

(estações, migrações, etc) . 

•Tendemos a inferir padrões, temporais e espaciais, com base na observação do ambiente!

•Probabilidade futura estimada = f (similaridade a  eventos recentes)

• Prever o futuro com base no presente/passado

• Cara ou coroa ?

• Qual será o resultado do próximo lançamento?

• Ex: Fluxo para modalidades distintas de investimentos após divulgação de rentabilidades

• Ativo bom ontem = ativo bom hoje

• Implicação para investimentos: compra na alta, vende na baixa e reluta em rebalancear 

•O que define a performance de um investimento é sua perspectiva futura!





Na euforia, todos esquecem que tem aversão a perdas



Na euforia, todos esquecem que tem aversão a perdas

“Ao pensar em seus investimentos você pensa mais na

possível alta ou baixa?”:

-Muito mais tempo na alta 39%

-Mais tempo na alta 35%

-O mesmo para ambos 19%

-Mais tempo na baixa 6%

-Muito mais tempo na baixa 1%

Fonte: morningstar



Só que, mais cedo ou mais tarde….



A Representatividade também influencia atitudes

• Estudo da Universidade de Nova York

• 2 grupos

• 1° Exercício: ordenar palavra e formar frases

• Grupo 1: frases de tom agressivo

• Grupo 2: frases de tom agradável

• 2° Exercício: aguardar 10 minutos para ser atendido

• Grupo 1: 100% interrompeu após 4 a 5 minutos

• Grupo 2: 82% aguardou 10 minutos

• O estudo foi repetido 20 vezes com pessoas distintas de 

variados graus de escolaridade e nível social



A estratégia de corer atrás do rabo, sempre dá errado!

• Fundo de pensão com 4 perfis

• Ultraconservador, Conservador, Moderado & Agressivo

• Possibilidade de alterar de perfil trimestralmente

• Período de análise: 6 anos (24 janelas de alteração de perfil)

• Grupo 1: Escolheu um perfil e o manteve sem alteração

• Grupo 2: Alterou o perfil para aquele que mais rendeu 

no trimestre passado

• Resultado: quem alterou o perfil para aquele que mais 

rendeu no trimestre passado teve rendimento menor do 

que qualquer um que escolheu um perfil e o manteve 

• Conclusão: escolha seu perfil com base em uma análise 

de objetivo, prazo e propensão ao risco

• Disciplina e paciência são virtudes lucrativas



Resultados dependem da alocação de ativos.

Ganha importância em um mercado

como o brasileiro onde o foco está

no curtíssimo prazo



Comportamento do Ibovespa desde janeiro 1999

10 Maiores altas 15,96%

20 Maiores altas 9,83%

30 Maiores altas 4,41%

40 Maiores altas -0,37%

Retorno anualizado 27,87%

Ibovespa Janeiro 99 a Abril 2008

CDI 16,80%

IPCA 6,81%

Jan/99 a Set/ 2019

19,10%

12,65%

8,48%

2,81%

-4,98%

11,91%

5,16%
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Comportamento do Ibovespa a longo prazo



Manual de sobrevivência do investidor

• Tenha consciência da existência desses fatores comportamentais

• Saiba como identifica-los

• Resista…

• …ainda que isso gere transtornos e estresse

• Há grande potencial de ganho ao longo do tempo se conseguirmos controla-los



Manual de sobrevivência do investidor

Portanto… 

- Defina os objetivos de seus investimentos 

- Identifique seu horizonte de investimentos

- Avalie sua propensão ao risco

- Acompanhe de perto seus investimentos



Obrigado!

aquiles.mosca@br.bnpparibas.com

É isso.


