
Otimismo Exagerado e Excesso de Confiança

Esse  artigo  é  para  falar  sobre  previsões,  certezas,  e  de  pessoas  que  sofrem  de  otimismo
exagerado e excesso de confiança. Vivemos em um mundo de fácil acesso as informações o que
aumenta  a  sensação de confiança,  somos influenciados  a  todo momento e  essas  emoções
afetam  nossas  decisões  sobre  investimentos.  Começo  esse  artigo  com  três  notícias  para
observarmos como previsões e informações podem mudar.

"A usina Fukushima 1 deveria suportar terremotos e tsunamis", diz o engenheiro Aquilino Senra
Martinez,  da  UFRJ  (Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro).  "Ela  ficou  em  pé  com  um
terremoto muito intenso, de escala Richter 8,9, mas não suportou o tsunami na sequência",
completa.
Fonte: Folha de São Paulo, domingo, 13 de março de 2011.

“O ano de 2017 será muito melhor para as ações do setor de consumo na Bolsa, aponta um
relatório da Citi corretora divulgado hoje...” As três empresas de alimentos tiveram os preços-
alvos elevados para R$ 15 (+9%), R$ 7 (+7%) e R$ 70 (+2%). JBS e BRF têm recomendação de
compra, enquanto a Marfrig manteve a indicação neutra.  
Fonte: Money Times - Gustavo Kahil - 21/12/2016 - 11:21

BRF (BRFS3): três recomendações - Recomendaram: Lerosa, Elite e Coinvalores.
A equipe de análise da Coinvalores mantém uma visão otimista para as operações da BRF.
“Recomendamos a compra de seus ativos para investidores com foco no longo prazo, uma vez
que  a  maturação  de  seus  projetos  e  eventuais  aquisições  devem  levar  tempo  para  se
traduzirem em resultado operacional”. 
Fonte: Exame.com – Por Anderson Figo – 26/12/2016, 05h00

Engenheiros e cientistas japoneses pagaram um alto preço, fruto do excesso de confiança.
Investidores influenciados pelo otimismo exagerado de alguns, se não perderam dinheiro, estão
amargando um bom prejuízo. Desconfie daqueles que estão repletos de certezas, desconfie até
do seu excesso  de  confiança,  em se  tratando  de  investimentos  toda cautela  é  preciso.  Os
maiores  prejuízos  financeiros  aconteceram  devido  ao  otimismo  exagerado  e  excesso  de
confiança.
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