Introdução
Os investidores iniciantes acreditam que têm todo o
controle sobre suas decisões no mercado ﬁnanceiro e às
vezes costumam pensar que têm controle inclusive sobre o
próprio mercado, mas a verdade é que nós não temos
controle sobre o que acontece lá e pior ainda: não temos
controle das nossas decisões como investidores.
As nossas decisões são regidas por padrões cerebrais que
desenvolvemos durante a nossa vida, são o que eu chamo
de vieses mentais.
Então quando você acha que está tomando uma decisão
racionalmente, quem está tomando essa decisão na
verdade são os seus vieses mentais.
Eu aprendi nesses mais de 20 anos investindo, que o que
diferencia o investidor iniciante, do investidor experiente
são 2 elementos:
1. Técnicas avançadas como as que eu ensino na
Comunidade InvestClub e na Mentoria Start Milionário.
Factory Investing, Value Investing, Trend Following
entre outras.
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2. Controle emocional para aplicar qualquer estratégia
sem se perder pela inﬂuência dos vieses mentais. Eu
também abordo isso nos meus produtos mas decidi
entregar parte disso como um presente neste ebook
para você.

NINGUÉM ESTÁ LIVRE
DOS VIESES MENTAIS!
Isso mesmo, todos nós estamos sob inﬂuência desses
padrões cerebrais, desde o investidor iniciante ao mais
avançado. O caminho então é entender quais são os seus e
estar consciente disso quando for tomar decisões e
baseado nisso tomar decisões mais racionais e inteligentes
do ponto de vista de risco e retorno.
A partir de agora eu vou te mostrar quais são
os 18 vieses mentais mais comuns e te ajudar a ter
consciência de quais são os vieses que comandam as suas
decisões. Me conta depois no Instagram com quais deles
você se identiﬁcou.
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1. Viés de aversão a perda
Para mim esse é um dos mais importantes e mais
frequentes.
Quem tem esse viés tende a não encerrar as posições que
estão no prejuízo e encerrar rapidamente as posições que
estão no lucro.
Racionalmente nós devemos zerar os prejuízos o mais
rápido possível e deixar os lucros rolarem “até o inﬁnito.”
Se você parar para pensar esse é a base do próprio
mercado ﬁnanceiro, porque quando você entra em uma
operação o máximo a perder é o que você investiu naquele
ativo, mas os lucros não tem limites.
Como o caso da Berkshire Hathaway por exemplo: Quem
comprou ações da empresa em 1996 por cerca de U$20
dólares viu seu capital se multiplicar em mais de 17 vezes
com a ação chegando a U$350 dólares em março de 2022.
O grande erro de quem tem aversão a perda é ﬁcar
esperando o ativo que está no prejuízo ﬁcar no “zero a zero”
ou voltar a dar lucro para encerrar a posição e em muitos
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casos isso não vai acontecer. É melhor aceitar a perda logo
e realizar esse prejuízo!
Isso vai ser mais fácil quando você tiver um método claro
que te diz porque comprar, porque manter e porque vender
uma ativo.
Se você não vê futuro naquela ação, não tem porque se
manter nela. Lembre-se: Uma ação é avaliada pelos lucros
futuros trazidos ao valor presente por uma taxa de risco
ajustada ao negócio, assim você entende claramente o valor
justo de um ativo, eu falo disso profundamente na série
Comprar ou Vender dentro do InvestClub.

2. Viés de efeito dote
Já viu aquela pessoa que se apega o algo que não
necessariamente é o melhor, mas não aceita deixar aquilo
de jeito nenhum?
Pode ser um carro antigo, uma casa em um lugar ruim, uma
namorada inﬁel, uma camiseta velha, um móvel antigo…
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Esse é o efeito dote. Ele me leva a valorizar mais os ativos
que eu já tenho na minha carteira do que aqueles que eu
não tenho e a tomar decisões baseadas no afeto e não na
racionalidade.
Por exemplo: Se eu tenho Itaú na minha carteira de
investimentos, eu tendo a valorizar, manter e analisar
melhor as ações do Itaú ao invés das ações do Banco do
Brasil que eu não tenho, mas que poderia ser uma boa
escolha.
Eu preciso confessar que esse é um dos vieses emocionais
que me guiam e volta e meia preciso me policiar para não
ser dominado por ele.
Meu conselho é que você sempre busque agir com
neutralidade igual tanto sobre os ativos que você possui
quanto os que você não possui.
Se você percebe que está com algum efeito dote, ligue a luz
e haja com racionalidade ou pelo menos assuma que você
está sofrendo com esse efeito.
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3. Viés de aﬁnidade
Eu sou um grande consumidor dos produtos da Havaianas,
e sempre que eu vou comprar uma sandália eu acabo
optando por essa marca, que eu já sou consumidor e que eu
já conheço bem, mesmo que exista outra marca com um
preço e uma qualidade melhor.
Esse é o viés de aﬁnidade que eu também chamo de
familiaridade.
A gente tende a investir naquilo em que a gente conhece
melhor ou já ouviu falar mais, mesmo que aquilo não seja a
melhor opção.
E eu diria que aqui temos um “sub-viés” da aﬁnidade que é
o viés caseiro.
Os investidores Brasileiros tendem a investir 100% em
ativos do seu próprio país, porém seria muito simples e
vantajoso diversiﬁcar a sua carteira de investimentos entre
ações Brasileiras e ações nos Estados Unidos. Isso pode
melhorar consideravelmente o risco e o retorno da sua
estratégia.
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Mas por que as pessoas não fazem isso? Simplesmente
pelo viés de aﬁnidade caseiro.
Se aventure no desconhecido e estude novas
possibilidades, porque é ali que estão escondidas as
melhores oportunidades!
Se você tem esse viés a minha dica é: quando ouvir um
nome estranho ou desconhecido, ou algo que seu cérebro
repele, pesquise e se envolva mais.

4. Viés de ancoragem
Esse talvez seja um dos mais perigosos.
Você viu um determinado ativo no mercado cotado por
R$10, talvez você tenha comprado ou talvez não, mas
depois de um tempo algo aconteceu e levou esse ativo a
R$5.
Nesse momento uma voz fala a sua mente: “Vai voltar, vai
voltar para R$10, essa é a hora de aportar.”
Essa é a voz da ancoragem!
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E a verdade é que essa voz não tem nada a ver com a
realidade, ela pode estar certa ou não, mas jamais deve
basear uma decisão no mercado.
Quem usa muito isso são os próprios sites de notícias
quando citam as máximas históricas por exemplo.

Isso também acontece nas estratégias de marketing
quando alguma publicidade diz: DESCONTO DE 50%, ERA
R$1000 E AGORA É R$500. Na maioria das vezes isso é
intencional para ancorar o preço na sua cabeça.

5. Viés de resultado
Para te explicar esse viés eu vou te dar um exemplo no
futebol.

9

O Kaká foi eleito o melhor do mundo quando jogava no
Milan em 2007 e em 2009 foi contratado pelo Real Madrid
por 65 milhões de Euros.
O problema é que ele acabou na rendendo no Real Madrid
tanto quanto ele rendia antes, o resultado não foi o
esperado.
Isso aconteceu porque eles contrataram o Kaká baseado no
resultado passado e não no resultado futuro que ele
poderia dar, e esse é o viés de resultado.
Lembre-se: lucros passados não são garantia de lucros
futuros.
Os ativos não tem NENHUMA obrigação de repetir o que
aconteceu no passado.
Quem tem esse viés normalmente passa horas olhando
para os gráﬁcos dos últimos 3 anos, 5 anos, e pensa: “Esse
ativo já multiplicou o capital em mais de 100 vezes, vou
investir nele porque provavelmente vai continuar subindo.”
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Por favor, NÃO É ASSIM QUE SE ANALISA O
CRESCIMENTO DE UM ATIVO NO MERCADO
FINANCEIRO!
É muito comum ouvir isso dos fãs de Bitcoin, que muitas
vezes sem estudo só se apoiam no argumento do lucro
passado da criptomoeda. E infelizmente acreditando nessa
história muitas pessoas viram seu patrimônio derreter no
inverno cripto de 2022.

6. Viés de contabilidade mental
Nesse viés a nossa mente faz a gente acreditar que temos
“bolsos diferentes”.
Isso te deixa mais consumista no cartão de crédito e menos
consumista no dinheiro vivo por exemplo, ou te faz querer
correr mais ou menos risco a depender das suas metas.
Esse viés também te faz correr mais risco do que deveria
quando você teve lucros recentemente.
No livro 10 maneiras de fracassar nos negócios do Donald
Keough, que foi chefe de operações da Coca-Cola por mais
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de 20 anos, ele relata que percebeu como os membros da
empresa estava gastando deliberadamente e sem
racionalidade, e para resolver isso ele criou um princípio de
que tudo fosse pago em dinheiro vivo.
Então entenda, todo dinheiro que você gasta, recebe ou
investe, desde “a fézinha da loteria”, da sua carteira de
ações, do cofre que você faz para o seu ﬁlho, da sua
previdência… É um dinheiro só.
Dinheiro é dinheiro!

7. Viés da picada de cobra
Se você é pai ou mãe já deve ter ouvido essa frase: “Deixa
ele se machucar que aí aprende, nunca mais faz de novo...”
Esse é o viés da picada de cobra que pode ser muito
perigoso no mercado. Ele leva quem teve um prejuízo
recente a reduzir suas posições e até mesmo se distanciar
do mercado.
É muito comum ver isso ao ﬁnal de uma crise no mercado,
foi assim no Crash de 2008, foi assim no Corona Crash. Os
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investidores se frustraram com suas perdas e então
demoram a retornar para a Bolsa.
Para quem ganha com as tendências isso é um prato cheio
para ganhar dinheiro, mas isso é conversa para outra hora.
Em algumas estratégias você vai perder às vezes 5 vezes
para alcançar um lucro que vai compensar todas aquelas
perdas, mas se você for dominado pela picada de cobra, vai
abandonar a estratégia na primeira perda e nunca vai
chegar ao resultado.
Não se deixe ser levado pelos seus prejuízos!

8. Viés de ilusão de controle
Muitos investidores caem no engano de que eles têm
alguma chance de controlar o mercado, e eu preciso deixar
bem claro que você não tem nenhum controle sobre o
mercado.
É por isso que quando alguém me pergunta: “Tio, quanto eu
vou conseguir de rentabilidade no ano?” eu simplesmente
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respondo: “Não tenho a minima ideia, mas eu sei qual risco
eu quero correr.”
Isso porque os investidores proﬁssionais focam em
controlar o risco e os amadores acham que podem controlar
o retorno.
E o nosso risco está diretamente ligado a quanto eu
posso ter de retorno.
Esse viés também faz com que alguém que está tendo uma
grande sequência de lucros, comece a se arriscar mais e ir
caminhando para um grande prejuízo.
É como se fosse uma picada de cobra ao contrário: quem
tem prejuízo trava e faz a besteira de sair do mercado no
melhor momento e quem tem lucros faz a besteira de
assumir mais risco do que deveria.
O ideal aqui é se manter neutro e continuar assumindo risco
na medida certa.
Lembre-se: a gente não controla o mercado, a gente
governa o mercado. Isso signiﬁca que devemos conhecer
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os movimentos que o mercado faz e controlar a nossa
exposição a esses movimentos.

9. Viés de disponibilidade
O que é mais fácil para você: Comprar um produto que você
já conhece, que já ouve falar, e que tem mais de 50 vídeos e
artigos sobre ele na internet ou comprar um produto que
pouca gente está falando?
O viés de disponibilidade nos leva a investir naquilo que
tem mais informação disponível, ou seja, naquilo que está
sendo mais falado.
O grande problema disso é que normalmente o que está na
modinha na mídia, é a pior decisão de investimentos,
porque todo mundo já está tentando preciﬁcar aquele ativo.
Mais uma vez, as grandes oportunidades muitas vezes
estão naqueles ativos “escondidos”, muitas vezes um nome
difícil, pouco falado e pouco pesquisado.

15

Para resumir: se você só investe naquilo que todos estão
falando, você está fazendo tudo errado.

10. Viés de atributo próprio
O investidor tende a dar muito mais valor para a sua
habilidade quando as coisas dão certo e ele tende colocar a
culpa nos outros quando as coisas dão errado.
É daí que vem a expressão: Existem muitos gênios no
mercado de alta!
Esse é um sarcasmo para mostrar que as pessoas não
conseguem aceitar que os lucros dela vem da alta do
mercado, ela simplesmente acredita que alcançou aquilo
100% pela sua própria habilidade.
Isso faz com que esse investidor com o passar do tempo, vá
perdendo a sua humildade, desobedecendo seus métodos e
princípios, e cometendo o erro de concentrar os seus
investimentos em pouquíssimos ativos que ele acredita
quando na verdade o que ele deveria fazer é aumentar ou
manter uma diversiﬁcação inteligente.
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A diversiﬁcação entre outras coisas serve para proteger a
sua carteira caso você erre e leva a rentabilidade dos seus
investimentos para mais perto da média.
Falta de humildade é uma das grandes armadilhas que
pode derrubar um investidor.
Lembre-se: você tem que ser técnico, racional e neutro.

11. Viés de recência
Basicamente esse viés faz você valorizar muito mais as
informações de curto prazo do que as informações de
médio e longo prazo.
Ele te faz confundir tendência com valuation, isso é, o valor
que a empresa pode gerar para o futuro.
Caindo nessa armadilha os investidores iniciantes acabam
confundindo que a tendência do passado vai se esticar apra
o futuro.
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12. Viés de dissonância cognitiva
Esse para mim é um dos mais comuns e um dos mais
perigosos.
Eu e você temos o costume de pesquisar e valorizar
informações que reforcem as nossas crenças e rejeitar
tudo aquilo que confronte o que a gente acredita.
Essa armadilha acaba nos deixando cegos e eternos
apaixonados, ignorando as realidades e oportunidades do
mercado.
Vou te dar um exemplo: no início da pandemia em 2020 eu
era contra o isolamento muito duro, e a minha esposa era
completamente a favor. Eu ignorava tudo aquilo que falava
de isolamento e quarentena e dizia “isso não é tão
importante”, enquanto a minha esposa fazia o mesmo sobre
o afrouxamento do isolamento.
Trazendo isso para o mercado ﬁnanceiro, vimos muitos
apaixonados pela Bolsa de Valores ignorando o movimento
das criptomoedas e criticando cegamente, e também vimos
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os fãs de cripto ignorando o poder e a solidez do mercado
acionário.
Seja neutro e ganhe dinheiro independente disso!

13. Viés de controle próprio
É muito difícil para gente abrir mão de um prazer agora por
um prazer maior lá na frente.
Mas em geral, esse é o melhor a se fazer.
É por isso que eu vou deixar de comer nutella e passar a
comer alface por exemplo.
No mercado ﬁnanceiro isso se reﬂete da seguinte forma: Os
investidores estão loucos para gastar o fruto dos seus
investimentos, isso é, os dividendos e proventos, enquanto
o melhor a se fazer seria reinvestir esses lucros, o que vai
aumentar a sua bola de neve lá na frente e gerar um
retorno muito maior.
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Para se proteger desse viés, uma das formas é investir em
ações e ETFs que não pagam dividendos, mas reinvestem
isso na própria cota, assim você ganha na valorização do
ativo, mas não tem aquele dinheiro caindo na sua conta e te
deixando louco para gastar.

14. Viés de conﬁrmação
Eu pessoalmente caio muito nessa armadilha…
O viés de conﬁrmação me faz pesquisar por artigos e
conteúdos que conﬁrmem as minhas crenças e os meus
desejos.
Eu por exemplo acredito que o melhor e menos arriscados a
se fazer é investir em ações, então quando começa uma
crise no mercado eu começo a pesquisar mais conteúdos
que conﬁrmem que ações são o melhor a se investir.
Você pode usar esse viés a seu favor para continuar
aportando mesmo em momentos de crise, mas tem que ter
muito cuidado para não ﬁcar cego e deixar de ver o que
você não quer ver.
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15. Viés de retrospectiva
Esse viés me lembra um caso engraçado que aconteceu
com o meu irmão Stefanno.
Em 2016 o Stefanno comprou ações da Tesla, a empresa de
carros elétricos do Elon Musk, e eu falei para ele: “Toma
cuidado Stefanno, essa empresa é arriscada, é um negócio
perigoso…”
O que aconteceu? Eu errei! Em 2020 as ações deram um
retorno de 10 vezes, porém, poucos meses depois tiveram
uma queda de mais de 80%. E eu continuo acreditando que
ela é um investimento ruim!
Essa é uma maturidade que a gente precisa ter: nem
sempre porque uma ação subiu ela passa a ser um bom
investimento. Essa é uma grande armadilha.
Isso mostra que o viés de retrospectiva nos faz repetir as
previsões que ﬁzemos no passado que deram certo e
abandonar aquelas que deram errado, o que é perigoso
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pois pode nos fazer ignorar grandes oportunidades,
simplesmente por uma decisão emocional.

16. Viés de representatividade
Essa armadilha nos leva a pegar um evento raro e tornar
ele como verdade e fato comum no mercado.
Para isso você precisa entender que muitas coisas no
mercado ﬁnanceiro são possíveis mas poucas coisas são
prováveis.
É possível ﬁcar rico em um ano com análise técnica? É
possível, mas não é provável!
É possível ter uma rentabilidade de 100% no ano? É
possível, eu já vi isso acontecer, mas não é provável, não é
comum. Enquanto que algo como 10% ao ano já é mais
realista!
O conselho é: não tome por base eventos raros como
verdade.
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Em 2011 a Beyoncé apareceu de surpresa em uma escola
pública nos Estados Unidos e dançou com os alunos. Quem
tem viés mental de representatividade, foi para escola no
outro dia esperando encontrar a Lady Gaga, enquanto
quem já dominou isso foi preparado para um dia de aula
comum como qualquer outro.

17. Viés de excesso de conﬁança
Todo mundo acha que é um motorista acima da média, mas
analisando matematicamente, se isso fosse verdade,
elevaria a média e então não seria possível ter tantos
motoristas assim acima da média.
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No mercado ﬁnanceiro é a mesma coisa, todos os acham
que são bons, que são incríveis, que são os novos Warren
Buffett’s e acabam deixando esse excesso de conﬁança
inﬂuenciando nas suas escolhas.
Eu já te aviso, o melhor para os iniciantes é tentar se manter
dentro da média, porque é pouco provável que eles vão
superar os lucros de média, e a tentativa de fazer isso sem
estudo vai na verdade te fazer ﬁcar abaixo da média.
E a melhor forma de fazer isso é investir em ETFs que
repliquem essa média, como o IVVB11 que replica a média
dos investidores nos EUA ou o BOVA11 que replica a
média do Brasil.
Por isso eu digo, iniciante só compra IVVB11 e enquanto
isso, você estuda para deixar de ser iniciante e então
aprender a comprar ações individualmente e buscar por
resultados acima da média.
Mais uma vez: tenha humildade e saiba onde você está!
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18. Viés de paradoxo de escolha
É comum a gente acreditar que quanto mais opções temos,
melhor, mas a verdade é que nós fazemos escolhas
melhores quando temos menos opções para decidir.
Isso porque muitas opções acabam gerando ansiedade e
confusão muitas nos levando a decisões ruins.
Na estratégia de Factory Investing por exemplo eu posso
decidir por exemplo que quero escolher apenas entre ações
com lucro consecutivo nos últimos 5 anos, isso vai reduzir
um universo de 400 empresas da Bolsa Brasileira para
menos de 100.
Então lembre-se: normalmente menos alternativas de
investimentos geram melhores escolhas.

Identiﬁcou seus vieses?
Espero que essa leitura tenha te ajudado a identiﬁcar os
seus padrões cerebrais e que agora você possa tomar
decisões muito mais racionais na hora de investir.
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Eu ﬁquei curioso para saber quais são os seus vieses
mentais, então vou pedir para me mandar uma mensagem
lá no Instagram me contando isso e aproveita para me dizer
o que achou deste ebook.
Para me mandar essa mensagem é só clicar neste link:
https://www.instagram.com/tiohuli/
Inclusive, caso você ainda não esteja me seguindo por lá,
aproveita e faz isso porque todos dias eu posto novos
conteúdos para te ajudar a investir com ganhos acima da
média.
Um grande abraço, nos vemos em breve.
É só o começo!
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