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comportamento, não é controlado 

por análises puramente racionais. 

Está intimamente ligado com a for-

ma como fomos educados, com as 

consequências concorrentes a curto, 

médio e longo prazo, com a com-

petência para resolução de prob-

lemas, autocontrole, etc. Isso signifi-

ca que, enquanto para uns poupar 

pode ser uma necessidade ou uma 

satisfação, para outros é um 

verdadeiro desafio.   

   A economia comportamen-

tal vem acrescentar outros dados 

à análise matemática ou estatísti-

ca que pautam o comportamento 

de comprar ou poupar. Configura-

se como um processo pelo qual a 

pessoa pode aprender a identificar 

seu padrão comportamental relacio-

nado às finanças, e a programar es-

tratégias mais adequadas ao seu or-

çamento pessoal e suas limitações 

comportamentais. Entende-se que 

sucesso financeiro não é apenas 

uma questão de ter o conhecimento 

para fazer planilhas ou estabelecer 

um orçamento organizado. É identi-

ficar as condições que levam a pes-

soa a agir de forma a sabotar sua 

própria meta.  
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numa única forma de agir. 

   Assim, percebeu-se que a 

economia - em seu modo de estudar 

o tema - permanecia restrita dentro 

do conceito de homem racional, maxi-

mizando a utilidade de seus ganhos 

numa equação fria, que limitava a 

efetiva contribuição de seu conheci-

mento diante da complexa relação 

entre gastar, ganhar e poupar. 

   Nesta perspectiva, a ciência 

econômica e a psicologia se uniram 

para explicar o sucesso de uns e o 

fracasso de outros quando o assunto 

é finanças pessoais, caracterizando a 

psicologia econômica ou economia 

comportamental. Esta avalia as 

diferentes condições que afetam o 

comportamento do homem em sua 

relação com o consumo, escolhas e 

tomadas de decisões financeiras, ex-

trapolando o conceito de comporta-

mento “racional” até então discutido 

nas ciências econômicas. 

 O comportamento de poupar 

e de gastar, como qualquer outro  

    Alcançar o sucesso, ter 

dinheiro e uma carreira profissional 

de destaque é o objetivo de muitos. 

E nesse contexto, observa-se o 

crescimento de produtos e profis-

s iona is especia l izados na 

abordagem dos temas: como en-

riquecer, como se dar bem nos 

negócios, como se educar finan-

ceiramente, como ser bem suce-

dido. Mas, existiria uma receita para 

tais conquistas?   

   As estatísticas mostram que 

mesmo após o contato com mate-

riais informativos que descrevem os 

passos necessários para tornar-se 

bem sucedido financeiramente, e 

conhecendo de cor a “receita de 

bolo” traduzida em livros de auto-

ajuda, grande parte das pessoas 

falham na obtenção dos resultados 

esperados. Isto porque, há uma 

multiplicidade de fatores que se in-

terferem mutuamente e impossibilita 

a aplicação de fórmulas que en-

globem as mais diferentes pessoas 
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