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Sobre o OM Inquisitio et Explicatio 
O Outspoken Market surgiu em 2016. A ideia inicial, que se manteve e se expandiu com 
o tempo, era ter algo como “o mercado sincero”, em uma tradução literal. A proposta é 
falar sempre abertamente, sem enrolação e sem relativização, sobre o que acontece no 
mundo. A verdade não é relativa e não existe esta coisa de minha ou sua verdade. Existe 
a verdade. E ela precisa ser dita. 
 
Geralmente esta parte pode trazer um pouco de confusão. Com este vídeo espero trazer 
mais clareza a vocês sobre o processo de manutenção e monitoramento de modelos de 
machine learning. A prática – vida real – é bem diferente dos livros e das teorias. Não por 
isto eles deixam de ser importantes, pelo contrário. Porém ter utilidade tem a sua parcela 
de necessidade. 
 
Durante estes anos eu conversava com vocês pela newsletter do OM. Mas sempre quis 
fazer algo ainda mais dedicado e com significado. Chegou a hora de dar um passo a mais 
e apresentar a vocês o OM Inquisitio et Explicatio. 
 
OM de Outspoken Market. Inquisitio et Explicatio é o latim para “Pesquisa e 
Desenvolvimento”. Não será apenas mais um relatório de inteligência de mercado. Será 
o nosso espaço para pesquisa e desenvolvimento de ideias e apresentação de fatos. 
Sobre qualquer assunto que seja relevante para as nossas vidas. Somos seres complexos 
e generalista. Não podemos viver pensando apenas em um assunto. 
 
O Outspoken Market está formando a nova geração quantitativa. Para você que está 
comigo desde sempre, vamos juntos nesta nova etapa da jornada. Para você que está 
chegando agora, seja bem-vindo para conquistar um novo mundo. As análises serão 
feitas utilizando sempre a linguagem R ou Python, dependendo do propósito e objetivo 
em questão. E conte comigo sempre que precisar. 
 
Um abraço e muito obrigado por fazer parte deste projeto. 

 
Leandro Guerra – Outspoken Market  
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A dopamina 
Esta é uma edição menos técnica no campo das finanças quantitativas, mas igualmente 
importante quando unimos as ciências biológicas e bioquímicas com aquilo que fazemos. 
Meu objetivo é discorrer com vocês sobre a dopamina e seus efeitos enquanto fazemos 
algum trading. E seus princípios podem ser ampliados para qualquer outra coisa. 

 

O que é a dopamina? 

 
 

A dopamina é um importante neurotransmissor da família das catecolaminas, com 
função de controle sobre: movimento, a chamada memória de trabalho, sensação de 
prazer, recompensa, produção de prolactina, mecanismos de regulação do sono, algumas 
faculdades cognitivas e atenção. 
 
A produção de dopamina é principalmente de responsabilidade dos chamados neurônios 
da área dopaminérgica e, em menor grau, da porção medular das glândulas supra-renais 
(ou supra-renais). A área dopaminérgica inclui vários locais do cérebro, incluindo a parte 
compacta da substância negra e a área tegmental ventral do mesencéfalo. Níveis 
anormais de dopamina são responsáveis por várias condições patológicas. Uma dessas 
condições patológicas é a conhecida doença de Parkinson. 
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Algumas das funções importantes da dopamina 

A dopamina desempenha inúmeras funções, tanto ao nível do sistema nervoso central 
como ao nível do sistema nervoso periférico. Em relação ao sistema nervoso central, a 
dopamina é um neurotransmissor que participa de: 
 

• Controle de movimento 
• O mecanismo de secreção do hormônio prolactina 
• Verificando a capacidade de memória 
• Os mecanismos de recompensa e prazer 
• O controle das habilidades de atenção 
• Controle de alguns aspectos do comportamento e algumas funções cognitivas 
• O mecanismo do sono 
• Controle de humor 
• Os mecanismos subjacentes ao aprendizado e tantos outros 

 
E aqui quero dar especial atenção ao mecanismo de recompensa e prazer. 
 

Recompensa e prazer 

A dopamina é um mediador de prazer e recompensa. De fato, de acordo com estudos 
confiáveis, o cérebro do ser humano libera dopamina quando “experimenta” 
circunstâncias ou atividades prazerosas, como uma refeição de boa comida ou uma 
atividade sexual satisfatória. Ou um trading. Os neurônios da área dopaminérgica mais 
envolvidos nos mecanismos de recompensa e prazer são os do núcleo accumbens e do 
córtex pré-frontal. 
 
Vivenciar situações de dor e desconforto não é algo apreciado, mas sentir prazer e 
satisfação é praticamente unânime. E, é essa sensação de prazer que faz alguém 
motivado a comer uma sobremesa depois do almoço, encontrar os amigos e, até  sentir-
se bem indo à academia em plena manhã de domingo. Isso acontece por causa do 
chamado sistema de recompensa cerebral como visto acima. 
             
  É um sistema evolutivamente antigo, presente em diversas espécies, sobretudo em 
mamíferos; bem ilustrado em situações em que o animal precisava de motivações 
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concretas para buscar alimento ou sexo, ações consideradas recompensadoras e que 
garantiriam a sobrevivência da espécie. Podemos ver o detalhe na imagem abaixo: 
 

 
https://www.sipps.it/pdf/2019napoli/04_IISessione/04_Burgio.pdf 

 
Preste bastante atenção ao diagrama da página 14 do pdf listado acima. Ele trata 
especialmente de alguns detalhes relacionados ao uso do smartphone. 
 
Os estimuladores de dopamina podem ser divididos em dois tipos: os naturais 
exemplificados acima e os artificiais, que proporcionam uma liberação de dopamina a 
partir de algo não natural, como uma substância sintética ou o mecanismo pelo qual uma 
rede social é manuseada, ou estímulos de forte saliência, como luzes e cores ou drogas. 
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Quando um vício se instala, os gratificadores artificiais substituem os gratificadores 
naturais. Sair de tal vício, portanto, significa colocar os gratificadores naturais de volta 
em seu lugar original. 
 
E aqui podemos naturalmente inferir sobre como funciona o processo de procrastinação. 
Já falei sobre isto em outras mídias e não é o foco desta edição, apesar da elevada 
correlação com o tema. 
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A dopamina e o trading 

 
A máquina de wall street  

 
Existe um artigo “Uma combinação de genes de dopamina prevê o sucesso de traders 
profissionais de Wall Street” (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22292056/ ou 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0030844) que diz ter 
uma evidência que sugere pode haver uma base genética para as características que 
fazem de um trader bem-sucedido. Enquanto eu não tenho bases para julgar esta parte, 
eu tenho evidências concretas daquelas do nosso dia a dia de traders fora de wall street. 
 

O trader comum e a dopamina 

 
Como vimos na introdução desta edição, para o cérebro, a dopamina é a recompensa que 
ele recebe após um evento. O problema é que o cérebro adora receber uma recompensa 
e está sempre nos procurando para executar ações para obter seu tão esperado prêmio. 
 
Quando um trader ganha uma negociação é gerada euforia, ele secreta testosterona, 
aumentando os níveis de dopamina, fazendo com que o trader se sinta ainda mais feliz e 
animado. O cérebro aprende que se o trader ganhar uma negociação, causa um aumento 
nos receptores de testosterona, fazendo com que a próxima negociação vencedora seja 
ainda mais gratificante pela sua busca constante de dopamina. 
 
É por esta razão que cada vez que um trader ganha uma operação, ele se sente confiante 
e fica tentado a executar uma outra ao menor sinal de compra ou venda, ignorando as 
regras e parâmetros estabelecidos pelo seu sistema. A complexidade da questão é que o 
trader não tem conhecimento da manipulação da qual está sendo “vítima”, propiciada 
pelo próprio cérebro, e acaba comprando ou vendendo sem motivos técnicos suficientes, 
e até mesmo com uma alavancagem acima do normal, uma vez que o cérebro sabe que 
quanto maior a alavancagem, maior o ganho esperado e, portanto, maior a dose de sua 
droga preferida, a dopamina. 
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Vencer na negociação torna-se como uma droga que elimina o medo, a ansiedade e a 
depressão, melhora as habilidades cognitivas e aumenta significativamente a 
criatividade. 
 
Eu coloquei vítima entre parênteses porque sempre temos a escolha. Sempre. O bem-
sucedido sacrifica o presente e o troca pelo futuro. Isto é uma questão de maturidade e 
não podemos, confortavelmente, atribuir a culpa de nossos fracassos apenas ao 
comportamento bioquímico do nosso corpo. 
 

O experimento de Stanford 

O experimento do marshmallow de Stanford foi um estudo sobre gratificação atrasada 
em 1972 liderado pelo psicólogo Walter Mischel, professor da Universidade de Stanford 
(wikipedia). O teste avalia a capacidade de resistir a uma tentação para receber uma 
maior posteriormente. A metodologia foi a seguinte: uma criança entre três e seis anos 
recebe um doce, como um biscoito, e tem que resistir por 15 minutos sem comer. Se ela 
resistir, receberá um segundo biscoito. Para passar no teste, as crianças, que ficam 
sozinhas na sala, inventaram as mais díspares estratégias. Há os que afastam a 
sobremesa, os que se afastam e os que encontram algo divertido para fazer passar os 
intermináveis minutos, como cantar uma música. 
 
Nos resultados obtidos por Mischel, o comportamento durante o teste parece nos dar 
uma ideia de que tipo de adultos as crianças se tornarão, em termos de resultados 
acadêmicos, profissionais e assim por diante.  E existem evidências ao longo de décadas 
mostrando que as pessoas que sabem atrasar suas gratificações são mais bem sucedidas. 
 

E como escapar disto? 

 
Para não sermos vítimas do nosso próprio cérebro, a primeira coisa que devemos 
identificar é que aquele desejo inexplicável de entrar no mercado depois de uma 
negociação vencedora. A segunda coisa é estar ciente de que esta operação vencedora é 
graças à nossa estratégia de negociação que nos dá uma vantagem estatística sobre o 
mercado, por isso é normal que ganhemos. Em terceiro e último lugar, devemos ativar 
racionalmente um protocolo de verificação que nos obrigue a cumprir integralmente, nas 
seguintes operações de mercado, todas as regras da nossa estratégia de negociação. 
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Eu já compartilhei com vocês em inúmeras oportunidades que eu tinha alguns 
mecanismos como, por exemplo, colar um post-it no monitor com a frase “Não seja 
burro”. Você certamente terá a sua própria. 
 
Claramente existem situações de cunho patológico mais grave onde a assistência de um 
profissional qualificado é necessária. Não espere para procurar ajuda se este for o seu 
caso. O objetivo desta edição foi justamente trazer luz a um problema recorrente e, quem 
sabe, te ajudar a fazer sua vida de trader um pouco melhor. 
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Dúvidas, sugestões ou opiniões podem ser enviadas para mim pelo 

info@outspokenmarket.com  

 

Um abraço, 

Leandro Guerra 

www.outspokenmarket.com 

 


