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PREFÁCIO

É muito importante perceber como são tomadas as decisões nas empresas.  
Os erros cometidos pelos gestores traduzem-se na destruição de riqueza na 
economia, na diminuição do bem-estar dos cidadãos, na perda de postos de 
trabalho.

Mas, apesar da sua óbvia importância, as decisões dos gestores ainda não 
são bem entendidas. A maioria dos estudos em Finanças simplesmente ignora  
o papel da personalidade dos gestores nas decisões tomadas. E vários auto-
res comparam mesmo a empresa a uma “caixa negra”, uma metáfora que é 
usada para representar o mistério que rodeia o que se passa no interior da 
organização.

Este livro pretende ajudar a abrir a tal “caixa negra”. Pois bem, se se abrir 
a “caixa negra”, o que se irá encontrar então? A resposta sugerida neste livro 
é simples: dentro da “caixa negra” estão pessoas. E pessoas de carne e osso, 
pessoas como nós. Com personalidades diferentes, com percursos e expe-
riências de vida diversos, com crenças e conhecimentos variados. Veremos 
que estes factores, que constituem a psicologia dos gestores, são essenciais 
para compreender as decisões tomadas nas empresas.

A ideia deste livro surgiu no âmbito da disciplina de Finanças Comporta-
mentais que comecei a leccionar no Master in Finance da Faculdade de Eco-
nomia do Porto há alguns anos atrás. Nessa medida, merece ser referido aqui 
o importante papel desempenhado pelos meus alunos na motivação para 
levar a cabo a escrita da obra.

O meu desejo é que o livro sirva como mais um incentivo para o desen-
volvimento de umas “Novas Finanças”, que sejam mais realistas e mais capa-
zes de atingir aquele que é, afinal, o principal objectivo da Ciência: com-
preender a realidade à nossa volta.
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