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Capítulo 1

inTROdUÇÃO À nOÇÃO de RiScO: 
O QUÊ e O inVULGAR Onde dA QUeSTÃO 

«A ideia revolucionária que define a fronteira entre os tempos 

modernos e o passado é a capacidade de dominar o risco,  

a noção de que o futuro é mais do que um capricho dos deuses 

e de que os homens e as mulheres não são seres passivos 

perante a natureza.» 

Peter Bernstein, Against the Gods

Mesmo com o sol do Nevada a brilhar intensamente lá fora,  
a sala permanecia escura e o ar estava pesado. Com o som des‑
ligado, a série I Love Lucy passava na televisão. Uma campainha 
tocou, e entrou um indivíduo rechonchudo e incaraterístico. Su‑
bitamente, cerca de uma dezena de mulheres passou por mim a 
correr, vindas do labirinto de longos corredores, e dispuseram‑
‑se em fila. Cada uma das mulheres entrelaçou as mãos atrás 
das costas, e, chegada a sua vez, deu um passo em frente e disse  
o seu nome. O homem apontou para a segunda mulher a contar 
da esquerda, uma louraça que vestia apenas uma tanga e um sou‑
tien de renda. A mulher pegou ‑lhe na mão e encaminhou ‑o até 
ao seu quarto. 

Bem ‑vindo ao Moonlite BunnyRanch. Talvez um bordel legal 
não seja o lugar onde se esperaria encontrar uma economista  
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especializada em planos de reforma, porém, eu sou viciada em 
riscos muito atípicos. Persigo o risco para o compreender melhor. 
Não corro atrás de experiências repletas de adrenalina. Jamais 
praticarei bungee jumping, não faço esqui e é bem provável que 
seja a única nova ‑iorquina que tem medo de atravessar a rua fora 
da passadeira. Em vez de buscar situações arriscadas pelo gozo 
de desafiar as probabilidades, procuro em lugares improváveis 
situações que me possam ensinar mais sobre a natureza do risco 
e como o controlar. 

Fui formada para moldar políticas, aconselhar dirigentes da 
indústria e escrever artigos académicos. Porém, ali estava eu, sen‑
tada num sofá vermelho, numa casa de paredes revestidas a PVC, 
num canto remoto do Nevada. Porquê? Porque mercados atípi‑
cos, como o da prostituição, têm de lidar com um considerável 
nível de risco. Podemos sempre encontrar formas melhores de 
medir e reduzir o risco, por isso escolho sempre lugares onde as 
pessoas desafiam as probabilidades. Afinal, poupar para a refor‑
ma quando não se sabe se a bolsa vai dar frutos ou colapsar, ou o 
quão longa será a nossa vida, requer uma grande capacidade para 
lidar com o risco. 

O trabalho sexual corresponde a uma área de negócio particu‑
larmente arriscada. Fui para o Nevada para compreender como 
é que a indústria isola e atribui um preço ao risco. A maioria 
dos trabalhadores de sexo está sujeita a ser presa ou a ser víti‑
ma de violência. Quem trabalha nas ruas está 13 vezes mais su‑
jeito a ser alvo de um homicídio do que o resto da população;  
35 por cento dos homicídios de trabalhadores sexuais são come‑
tidos por assassinos em série. Além disso, pagar por sexo, ou 
vendê ‑lo, acarreta um estigma: os profissionais do sexo e os seus 
clientes enfrentam repercussões legais se forem descobertos, 
bem como na sua vida social e profissional. Fui até àquele bordel 
do Nevada para compreender qual é o preço a pagar para eliminar 
esses riscos. 
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o que é o risco?

Quando as pessoas ouvem a palavra «risco», pensam imedia‑
tamente no mais grave dos cenários, algo terrível como perder  
o emprego, as poupanças ou um companheiro. 

No entanto, se queremos melhorar as nossas vidas, temos de 
correr riscos. Temos de entrar no jogo, mesmo que com isso ve‑
nha a possibilidade de sairmos a perder. Se desejamos ter um 
profundo relacionamento amoroso, arriscamo ‑nos a que nos par‑
tam o coração. Se queremos progredir na nossa carreira, temos 
de nos voluntariar para projetos nos quais podemos até falhar 
redondamente. Se passarmos a vida a evitar o risco, não iremos 
a lado nenhum. Tecnicamente, o risco inclui tudo o que pode vir 
a acontecer — tanto de bom como de mau —, bem como o quão 
provável é cada uma destas hipóteses. 

Até a história da palavra «risco» ilustra os sentimentos com‑
plexos que nutrimos pelo conceito: deriva de rhizikón, um termo 
da navegação marítima, em grego antigo, que descreve um pe‑
rigo. Apesar do significado ter evoluído ao longo dos anos, este 
nunca deixou de designar algo arriscado. Porém, no século xvi  
o termo ganhou um novo significado. Com o início da exploração 
do Novo Mundo, as pessoas começaram a encarar o risco como 
algo que era possível controlar e não à mercê do destino. A pala‑
vra do alto ‑alemão médio rysigo significa «ousar, tomar iniciativa, 
empreender, aspirar ao sucesso económico». 

Independentemente de nos apercebermos, ou não, todos os 
dias corremos riscos pequenos e grandes em todos aspetos das 
nossas vidas. A boa notícia é que não temos de deixar tudo ao cui‑
dado da sorte e limitarmo ‑nos a esperar que corra tudo da melhor 
forma possível. Este livro irá mostrar ‑lhe como pode correr riscos 
de uma forma consciente e ensiná ‑lo a minimizar a possibilidade 
de se deparar com um cenário indesejável. 

Somos geralmente ensinados a encarar as decisões como uma 
dinâmica em que «se fizermos X, irá acontecer ‑nos Y», mas,  
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na realidade, sempre que tomamos uma decisão há uma grande 
variedade de Y, dos mais agradáveis aos mais desastrosos. Assim 
que tomarmos consciência disto, poderemos começar a trabalhar 
no sentido de manipular a variedade de Y ao nosso alcance. Não 
podemos garantir um resultado satisfatório, mas, se pensarmos 
no risco de uma forma estratégica, podemos aumentar as proba‑
bilidades de alcançarmos o que desejamos. Isto é geralmente de‑
signado como correr riscos calculados, e há uma ciência que nos 
pode ajudar a perceber quando vale a pena arriscar e como pode‑
mos aumentar as probabilidades de sucesso quando o fazemos. 

A ciência do risco a que me refiro é a da economia financeira. 
E enquanto pensa em homens vestidos com fatos e gravatas caros 
e impecavelmente penteados, a esforçarem ‑se por fazer dinheiro 
— ou ficarem com o seu —, perceba que a maior parte do que 
se faz no mercado financeiro trata ‑se simplesmente de compra 
e venda de risco. Na área financeira, o risco é uma estimativa  
de tudo o que pode acontecer a um ativo — isto é, a probabilidade 
de o seu valor subir 2 ou 20 por cento, ou de cair vertiginosa‑
mente 60 por cento. Uma vez avaliado o risco, essa ação pode ser 
comprada ou vendida, e as pessoas podem optar por reduzir ou 
aumentar o risco do seu investimento, de acordo com a sua pre‑
ferência ou necessidade. O ramo da economia financeira estuda 
o risco nos mercados financeiros, porém as suas lições podem ser 
aplicadas a qualquer mercado ou decisão com que nos possamos 
deparar nas nossas vidas. 

Por exemplo, como qualquer académico da área, jamais atra‑
vessaria Nova Iorque de autocarro, porque sei que a duração do 
percurso é absolutamente imprevisível: a travessia da ilha de 
Manhattan demora, em média, 30 minutos de autocarro, mas 
o trajeto tanto pode demorar mais de uma hora como apenas  
15 minutos, consoante o dia e as horas em questão. Se optar por 
atravessar a cidade a pé, demoro sempre 35 minutos; não tenho 
de me preocupar com o trânsito nem com as muitas paragens 
do autocarro. Atravessar a cidade a pé é quase perfeitamente  
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previsível, e, no meu caso, leva tanto tempo como se o fizesse de 
autocarro. Colocando a questão em termos de economia finan‑
ceira: se tiver de decidir entre dois ativos de retorno semelhante, 
devo escolher o que acarreta menor risco. 

Estas lições retiradas da economia financeira são úteis sem‑
pre que precisamos de tomar uma decisão arriscada, no entanto,  
a maioria de nós nunca chega a aprendê ‑las. Tenho um doutora‑
mento em economia, mas não aprendi muito sobre finanças até 
ter terminado a minha pós ‑graduação. Até então, assumira que a 
economia financeira era simplesmente o estudo do modo como 
as pessoas tentam dominar o mercado financeiro e enriquecer 
com a compra e venda de ações. Apesar de essa ser uma par‑
te substancial do assunto, porque com o aumento do risco vem  
a possibilidade de se ganhar mais dinheiro, a economia financei‑
ra é muito mais do que isso: é o estudo do risco. 

À medida que fui aprofundando os meus conhecimentos de 
economia financeira, comecei a aperceber ‑me da forma como as 
lições que retirava do mercado se podiam converter numa manei‑
ra nova de ver e compreender o mundo à minha volta. Conhecer  
e aplicar ferramentas desta área de estudo pode ajudar ‑nos a 
tomar decisões importantes e arriscadas nas nossas vidas, tais 
como se devemos voltar a estudar, aceitar aquele emprego numa 
startup, estimar o tempo e esforço que devemos dedicar a um 
projeto pessoal ou até determinar o valor que devemos estar dis‑
postos a oferecer pela nossa casa de sonho.

As mecânicas do risco estão em todo o lado. Enquanto escre‑
via este livro fiz algo que os economistas raramente fazem: em 
vez de me sentar à secretária e me limitar a analisar dados, pas‑
sei muitas horas na companhia de pessoas cuja ocupação pouco 
ou nada tem que ver com economia, bem longe de Wall Street,  
e perguntei ‑lhes como lidavam com o risco nas suas vidas e nas 
suas carreiras. 

As pessoas que entrevistei encontraram formas perspicazes de 
identificar e gerir o risco numa economia em constante mudança.  
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As suas histórias ilustram os princípios mais importantes da eco‑
nomia financeira melhor do que qualquer episódio em torno da 
bolsa de valores alguma vez o faria. 

economia de Bordel

Quando visitei o Moonlite BunnyRanch, o proprietário era Dennis  
Hof, um indivíduo forte, com uma presença imponente, ainda 
que ligeiramente curvado e careca, na casa dos 70 anos. Costuma‑
va vestir uma camisa de bowling e calças de caqui, e passeava ‑se 
pelos corredores do bordel ladeado por jovens loiras que disputa‑
vam a sua atenção e aprovação. Hof faleceu em outubro de 2018, 
aos 72 anos, na suite de luxo de um dos seus bordéis, onde foi 
encontrado pela célebre estrela da indústria pornográfica Ron  
Jeremy. 

Filho único, Hof teve uma infância acarinhada no Arizona. 
Quando estudava no liceu trabalhava também na bomba de gaso‑
lina local, engravidou a sua namorada da altura e acabou por casar 
com ela. Pouco depois, começou a comprar bombas de gasolina 
— vendera combustível ilegalmente durante a crise energética 
da década de 1970, tendo assim juntado uma pequena fortuna. 
Manteve uma série de pequenos relacionamentos extraconju‑
gais e o seu casamento acabou por se desfazer. Mudou ‑se para  
San Diego, onde se dedicou ao negócio do timesharing e travou 
amizade com vários elementos da indústria pornográfica. Por 
essa altura, tornou ‑se também num frequentador regular dos 
bordéis legais do Nevada. 

Os únicos locais dos Estados Unidos onde a prostituição é le‑
gal situam ‑se em alguns condados do estado do Nevada, onde a 
atividade é altamente controlada. Os trabalhadores sexuais legais 
têm de trabalhar em bordéis devidamente autorizados, sendo su‑
jeitos a rastreios periódicos de doenças sexualmente transmissí‑
veis e verificações de documentação. 
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Na década de 1980, quando Hof e os seus amigos frequenta‑
vam bordéis, estes eram lugares sombrios e deprimentes, que 
muitas vezes mais não eram do que uma caravana perdida no 
meio do deserto, onde era esperado que as mulheres fizessem o 
que quer que os clientes lhes pedissem pelo preço estipulado pela 
casa. Estas mulheres não podiam sair dali durante vários dias  
a fio. 

Em 1993, Hof comprou o bordel Moonlite, situado numa pe‑
quena localidade à saída de Carson City, e decidiu ter perante a 
indústria do sexo a mesma postura que tinha nos seus negócios 
de timesharing. Aboliu os preços fixos, e deixou que as mulheres 
escolhessem o tipo de serviços que estavam dispostas a prestar  
e a quem. Organizou o negócio de maneira a que cada mulher 
pudesse operar como uma prestadora de serviços que podia ini‑
ciar e cessar atividade quando bem entendesse*, conferindo ‑lhes 
ainda autonomia para negociarem os termos de cada transação. 
Desta forma, as mulheres sentiam ‑se incentivadas a negociar os 
preços e pedir mais dinheiro. Até à sua morte, Hof compraria 
mais seis bordéis no Nevada; visitei quatro deles. 

Em muitos aspetos, um bordel é um local de trabalho como 
qualquer outro. Há reuniões semanais (ao contrário do que é 
habitual na maioria das empresas, aqui as mulheres costumam 
usar chapéus extravagantes e beber chá), acesso a contabilistas, 
bónus de produtividade e até direito a residências profissionais 
(Hof era também proprietário de um prédio no qual residiam 
alguns dos seus empregados). O Moonlite BunnyRanch, o mais 
célebre dos seus bordéis, chegou até a aparecer num reality show 

atrevido chamado Cathouse.
Hof soube criar valor ao reduzir o risco, tanto para os consu‑

midores como para os vendedores de sexo. 

* Tinham de cumprir o horário acordado.
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Oferta

Durante a minha estada no Nevada, conheci dezenas de traba‑
lhadoras do sexo, e cada uma delas dedica ‑se à profissão por um 
motivo diferente. Algumas das histórias eram tristíssimas; outras 
descreviam simplesmente uma mulher que gosta do seu trabalho 
e dos benefícios financeiros que este lhe proporciona. Conheci 
mulheres com MBA e doutoramentos. Além disso, ao longo de 
todos os anos que dediquei ao estudo de economia e finanças, 
nunca conheci um gestor mais astuto que Shelby Star. 

Star era uma das empregadas mais bem pagas dos sete bor‑
déis geridos por Hof.* Está na casa dos 40, é elegante, com longos 
cabelos louros, e fala num tom quente e rouco com sotaque do 
Texas. Star é casada e tem três filhos, e, com a exceção da sua 
carreira incomum, vive uma vida normal. Trabalha todo o dia no 
bordel, regressando a casa para cuidar da sua família na maior 
parte das noites. Encontrámo ‑nos no quarto dela para conversar‑
mos sobre a maneira como conduz os seus negócios. 

Antes de começar a trabalhar no bordel, Star vivia uma vida 
dupla: era gestora na área do marketing durante o dia e dançarina 
exótica à noite. Ou talvez seja mais acertado dizer que era uma 
dançarina exótica muito bem paga no «circuito de conferências» 
que mantinha um trabalho paralelo como gestora.

— Há um circuito de conferências para strippers? — perguntei ‑lhe. 
Star explicou ‑me que não existe um «circuito oficial», mas per‑

cebeu que conseguia ganhar mais dinheiro quando certas con‑
ferências passavam pela cidade. Pesquisou os locais onde iriam 
ocorrer algumas conferências — as de tecnologia eram as mais 
lucrativas — e criou relações profissionais com clubes de striptease  
espalhados por todo o estado de modo a conseguir acompanhar 
os eventos mais lucrativos pelas diferentes cidades.

* Trabalha atualmente no Mustang Ranch, um bordel legal que não pertence à rede 
gerida por Hof. 
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Não é de admirar que Star ganhasse mais dinheiro a dançar 
do que no seu emprego formal. Admitiu que só mantinha o em‑
prego para evitar o estigma de ser julgada por ser uma bailari‑
na exótica, e em parte por ter crescido numa família religiosa. 
O facto de ter um trabalho tradicional também fazia com que 
fosse mais fácil viver numa pequena comunidade e criar os seus 
filhos. Durante mais de 15 anos, Star manteve serenamente 
as duas carreiras. Contudo, tinha noção de que o seu estilo de 
vida era «muito óbvio, e que com o cabelo oxigenado, implan‑
tes mamários e o bronzeado artificial não andava a enganar  
ninguém».

À medida que se aproximava dos 40 anos, Star começava  
a sentir que já não tinha idade para continuar a dançar. Detes‑
tava o seu trabalho no mundo corporativo, e a empresa para a 
qual trabalhava queria transferi ‑la para outras instalações. Foi 
nessa altura que o marido de Star perdeu o emprego. Estava na 
altura de experimentar algo novo. Star tinha ouvido dizer que  
o trabalho sexual legal era bem pago e estava familiarizada com o  
BunnyRanch por causa do reality show, por isso contactou a ge‑
rente do bordel, Madam Suzette. Star foi convidada a deslocar ‑se 
até ao Nevada — com os custos da viagem por sua conta — para 
trabalhar duas semanas à experiência. 

Essa primeira viagem é uma das partes mais importantes 
do jogo, e fazê ‑la é um dos maiores riscos que as mulheres que 
trabalham num bordel irão enfrentar. Estas têm de suportar as 
despesas da viagem, comprar as roupas e maquilhagem certas, 
obter uma licença e fazer um rastreio completo da sua saúde. 
Este primeiro investimento pode facilmente chegar aos 1500 dó‑
lares, uma pequena fortuna para a maioria das mulheres, que na 
maior parte dos casos têm empregos mal pagos e trabalham para 
patrões que mais depressa estarão dispostos a despedi ‑las do que 
a garantir ‑lhes duas semanas de licença sem vencimento. E uma 
vez obtida a licença para se ser uma profissional do sexo legal, esse 
facto será sempre revelado em todas as subsequentes verificações  
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de documentação, independentemente da duração do seu perío‑
do de atividade. 

A estas preocupações, adicione ‑se a possibilidade de a pessoa 
em questão nem sequer conseguir o emprego e, assim, não recu‑
perar o seu investimento inicial, ou a de não gostar do trabalho 
no bordel. Star estava preocupada com o ambiente na casa, onde 
coexistiriam tantas mulheres, todas a disputar os mesmos clien‑
tes. Mas os potenciais ganhos, contudo, seriam enormes: uma 
oportunidade de ganhar mais dinheiro do que alguma vez tinha 
ganhado. 

As primeiras duas semanas de Star correram muito bem. 
Agarrou na sua família e mudaram ‑se para o Nevada. Sendo ago‑
ra a única pessoa empregada no agregado familiar, ganha mais de 
600 mil dólares ao ano. Star é franca com toda a gente a respeito 
do seu estilo vida, incluindo os seus filhos. 

Mas tudo tem um custo. Que parte dos seus ganhos estará Star 
disposta a dar ao bordel por este lhe garantir a oportunidade de 
vender sexo legalmente? Dez por cento? Vinte e cinco por cento?

Fiquei admiradíssima ao descobrir que Star cedia mais de 
metade do que recebia ao bordel. Mas porquê? A principal razão 
prende ‑se com a redução do risco envolvido no trabalho sexual. 
Essa não é, contudo, a única despesa que as profissionais do sexo 
têm de suportar; também têm de pagar do seu próprio bolso as 
viagens até ao Nevada*, uma taxa por usarem um dos quartos, os 
exames médicos para garantirem que não têm quaisquer doenças 
sexualmente transmissíveis, e ainda roupa, maquilhagem, pre‑
servativos e brinquedos sexuais. Enquanto trabalhadoras inde‑
pendentes, estas mulheres têm de pagar impostos sobre os seus 
rendimentos, que cobrem entre 30 a 40 por cento do restante dos 
seus ganhos. Não é de admirar que algumas me tenham dito que 
podiam colocar faturas de brinquedos sexuais e pornografia nas 
suas deduções fiscais. 

* Por vezes vivem noutras partes do país. 
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Entrevistei 23 mulheres a respeito dos seus cinco últimos 
clientes, ou de todos os clientes recentes de que se recorda‑
vam, em quatro dos bordéis de Hof, tendo analisado 110 tran‑
sações*. A média das tarifas rondava os 1400 dólares por hora, 
apesar de os preços variarem muito consoante a prestadora e o 
tipo de serviço. Os preços começam nuns modestos 360 dólares 
por hora (cobrados normalmente por uma mulher que é nova 
no bordel) e podem chegar a uns exorbitantes 12 mil dólares  
por hora. 

Com quantias tão avultadas, não seria de esperar que algumas 
destas mulheres se sentissem tentadas a trabalhar ilegalmente e 
ficassem com a totalidade dos pagamentos? A maioria das traba‑
lhadoras do sexo fá ‑lo. A Internet veio revolucionar o lado ilegal do 
negócio: os trabalhadores sexuais já não precisam de entregar par‑
te dos seus rendimentos a uma agência ou a um proxeneta, porque 
podem autopromover ‑se através da Internet e chegar a um grande 
leque de clientes. Contudo, o preço praticado pelos trabalhadores 
ilegais do sexo é muito inferior a 1400 dólares por hora. 

Consegui fazer uma estimativa do preço médio do sexo ile‑
gal graças a uma recolha de dados que compreende um perío‑
do de quatro anos (de 2013 a 2017) que encontrei no website  
Erotic Review, uma publicação que disponibiliza análises comple‑
tas de transações relacionadas com trabalhos de natureza sexual**. 
Nos Estados Unidos, incluindo o estado do Nevada, o preço mé‑
dio por um serviço de acompanhantes de luxo ronda os 350 dóla‑
res por hora. Os preços são ligeiramente mais altos nas principais 
cidades, como Nova Iorque e Las Vegas, ascendendo a cerca de 
400 dólares por hora. 

* Algumas das mulheres que entrevistei tinham trabalhado noutros bordéis fora da 
rede de Hof e afirmaram que os valores eram semelhantes.
** Estes dados referem ‑se a 300 mil observações de diferentes transações de cariz 
sexual, incluindo o tipo de sexo praticado, a duração e o preço. 
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Um aumento de 300 por cento no que se prende com serviços 
legais surpreendeu ‑me*.

Todavia, os tais 1400 dólares por hora não nos parecerão as‑
sim tão espetaculares quando consideramos os custos inerentes 
à atividade do sexo profissional legal: 50 por cento para a casa;  
30 a 40 por cento para pagar impostos e despesas fixas, como 
roupa, seguro de saúde e demais instrumentos e objetos utili‑
zados no exercício da sua atividade. O ordenado líquido, aquilo 
que levam efetivamente para casa, muitas vezes não difere do or‑
denado daquelas que fazem o mesmo trabalho de forma ilegal,  
e nem sequer estamos a contar com despesas de deslocação para 
o Nevada e ter de lidar com as políticas e a estrutura dos bordéis. 
De uma perspetiva meramente económica, deixar o bordel parece 
ser a melhor opção. 

Quando perguntei a estas mulheres se já tinham considerado 
uma carreira independente, foram várias as que me responderam 
que já se tinham sentido tentadas, e que quem me dissesse o con‑
trário estaria a mentir. Porém, todas apontaram a mesma razão 
para não o fazerem. Nas palavras de Star:

— É, simplesmente, demasiado arriscado. Aqui, pelo menos, 
sei que estou segura. 

As mulheres que trabalham nos bordéis legais não precisam 
de se preocupar com a possibilidade de o seu próximo cliente ser 
um lunático homicida ou um polícia disfarçado. Falei com diver‑
sas mulheres que já tinham trabalhado de forma ilegal e indepen‑
dente, e todas tinham tido pelo menos uma experiência muito 

* Haverá uma mais ‑valia em trabalhar com um proxeneta? Em 2013, o economista 
Steven Levitt e o sociólogo Sudhir Venkatesh estimaram que as prostitutas que tra‑
balham com agentes auferem valores cerca de 50 por cento superiores aos auferi‑
dos pelas que trabalham de forma independente. Concluíram que este aumento se 
deve ao facto de a capacidade de um proxeneta para encontrar novos clientes ser 
superior à de uma prostituta a trabalhar nas ruas. Contudo, o seu estudo é anterior 
à grande passagem destas profissionais para a Internet. Na era da Internet e das 
redes sociais, a capacidade de um proxeneta para encontrar novos clientes traz cada 
vez menos valor à negociação. Segundo a informação presente no Erotic Review, as 
acompanhantes de luxo que utilizam a Internet para promoverem os seus serviços 
ganham sensivelmente o mesmo quer estejam associadas a uma agência ou não. 



Um Economista Entra Num Bordel

19

negativa. O bordel tem seguranças à porta, e todos os quartos têm 
um botão de alarme. Algumas mulheres contaram ‑me que por 
vezes os clientes se excedem e fazem demasiadas perguntas so‑
bre as suas vidas pessoais, descobrem os seus nomes verdadeiros 
e onde moram. Os bordéis geridos por Hof não toleram, de todo, 
este tipo de comportamentos: estes clientes são banidos do bordel 
e os seguranças acompanham as mulheres até casa. 

Os bordéis legais oferecem algo que as mulheres não conse‑
guem ter quando só podem contar consigo mesmas: segurança em 
troca de uma parte dos seus ganhos. O trabalho no bordel é aqui‑
lo a que em economia financeira se chama cobertura: abdicar de 
parte dos ganhos em troca de uma considerável redução do risco. 
O valor elevado desta cobertura explica ‑nos o quão importante é a 
redução do risco para as trabalhadoras do sexo no Nevada. O preço 
de um encontro de cariz sexual também nos indica qual o valor 
necessário para que estas trabalhadoras estejam dispostas a correr 
mais riscos. Alguns economistas estimaram que as profissionais 
do sexo no México cobram mais 23 por cento aos clientes que se 
recusam a usar preservativo. Estes economistas acreditam que os 
23 por cento representam uma compensação pelo risco adicional. 

Procura

Ainda mais surpreendente é o facto de os clientes estarem dis‑
postos a pagar o triplo quando frequentam bordéis legais. 

Em qualquer negócio ilícito — contrabando de animais exóti‑
cos, armas, sexo, roubo de documentos de identificação — o que 
determina se o artigo ilegal custa mais ou menos do que a alter‑
nativa legal é quem tem mais poder no mercado, o vendedor ou 
o comprador. Esse poder está frequentemente relacionado com 
a disponibilidade. Pensemos nos cigarros: podemos comprá ‑los 
legalmente nos quiosques e nas bombas de gasolina, por isso só 
os compraríamos no mercado negro se nos fosse feito um grande 
desconto. Não correríamos esse risco, o de sermos apanhados a  
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fazer uma transação ilegal (podendo ser presos ou multados),  
a menos que estivéssemos empenhados em poupar muito di‑
nheiro. Este não é, contudo, o caso na maior parte dos mercados 
ilegais: o vendedor pratica preços elevados porque está a vender 
algo que ou é difícil de encontrar (animais exóticos ou moedas 
raras) ou de difícil acesso do ponto de vista legal (armas, sexo, 
drogas) no mercado generalizado. 

Assumi que o mercado do sexo legal fosse seguir as tendên‑
cias do mercado ilegal mais obscuro. É um serviço de difícil aces‑
so e só pode ser encontrado em alguns cantos remotos do Nevada  
— o que para a maioria dos americanos é sinónimo de várias 
horas de voos e estrada. Por outro lado, o sexo ilegal é de muito 
fácil acesso, estando disponível à distância de um clique em qua‑
se todas as cidades. Por uma questão de mera conveniência, po‑
deríamos ser levados a pensar que os profissionais ilegais do sexo 
estariam em posição de cobrar honorários superiores. Porém,  
o sexo ilegal é um negócio muito arriscado e os que o procuram 
estão dispostos a pagar mais para reduzir esse risco. 

Outro excelente exemplo de como o risco influencia a procu‑
ra é um serviço muito popular que dá pelo nome de Girlfriend  
Experience [Experiência de Namorada], ou GFE na gíria dos bor‑
déis. O serviço inclui atividades típicas de um relacionamento: 
beijos, carícias, conversar, jantar fora ou ir ao cinema. O GFE está 
igualmente disponível no mercado ilegal, oferecendo também 
serviços premium de natureza sexual. 

Os homens pagam pelo serviço porque este lhes promete um 
encontro absolutamente desprovido de risco: a ilusão de intimi‑
dade sem o risco de uma rejeição ou as exigências de um compro‑
misso. Isto explica porque é que as mulheres que mais dinheiro 
ganham nos bordéis não são as jovens de 19 anos que aparecem 
nas revistas pornográficas, mas sim as de mais idade, como Star, 
que oferecem conforto e intimidade. A maior experiência das 
trabalhadoras mais velhas a lidar com pessoas e clientes dá ‑lhes 
vantagem no que diz respeito a manter uma relação profissional 
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com os clientes e ir ao encontro das suas necessidades, fazendo‑
‑os sentirem ‑se seguros e confortáveis. 

— A maioria dos clientes são homens que apenas se sentem 
muito sozinhos — explicou ‑me uma das mulheres. — Muitos 
deles nem sequer querem fazer sexo.

Os clientes do BunnyRanch sabem que os riscos mais comuns 
associados à prostituição, ou até mesmo a outros tipos de encon‑
tros entre duas pessoas, não existem aqui. O bordel faz tudo ao seu 
alcance para excluir o risco da equação. Se um cliente pagar com  
cartão de crédito, a transação surge no seu extrato bancário  
com um nome perfeitamente inofensivo. O comprador valoriza 
tanto a segurança no caso do negócio do sexo legal, que está dis‑
posto a viajar e a pagar um valor superior por esse serviço; e é 
isto que confere ao bordel o seu poder no mercado e a capacidade 
de praticar preços superiores aos dos negócios e trabalhadoras  
ilegais. 

Hof descreveu ‑me a experiência que pretende proporcionar 
aos seus clientes como uma em que «não temos de nos preo‑
cupar se vamos ser presos, se a nossa mulher vai saber, ou se a 
rapariga com quem estivemos nos irá chantagear. Também não 
temos de nos preocupar com doenças, pois as trabalhadoras fa‑
zem exames todas as semanas.»

Ao contrário dos proxenetas, Hof não enriqueceu por forçar 
jovens raparigas a correrem riscos. No fundo, fez o oposto: fez 
fortuna ao possibilitar que a transação entre o cliente e a traba‑
lhadora fosse o mais segura possível. Neste cenário, cada um dos 
intervenientes está disposto a pagar um pouco mais pela sua pró‑
pria segurança. E era aí que Hof ganhava realmente dinheiro. 

finanças: a ciência do risco

Um corte na ordem dos 50 por cento é o que as trabalhadoras des‑
ta área estão dispostas a pagar para eliminar o risco. Os clientes  
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pagam mais 300 por cento pelos serviços. Serão estes valores al‑
tos ou baixos? A decisão é sua. O mercado do sexo é um exemplo 
extremo, um no qual a maior parte de nós jamais participará.  
A diferença de valores reflete o preço que o mercado está disposto 
a associar ao risco. Muitas vezes, é nos mercados mais invulgares 
ou inesperados que encontramos as melhores demonstrações de 
como o risco é calculado, comprado e vendido. Porque em mer‑
cados como do sexo nada é feito às escondidas, as subtilezas que 
existem em todos os outros mercados tornam ‑se óbvias. É por 
isso que podemos aprender imenso se estudarmos a forma como 
este negócio é conduzido nas margens da economia e aplicarmos 
esses conhecimentos em transações económicas mais comuns. 

Ora vejamos quantas vezes nos é dada a oportunidade de po‑
dermos pagar para reduzir o risco: por vezes é ‑nos oferecida uma 
extensão de garantia num produto que comprámos, podemos es‑
colher diferentes tarifas de voo consoante o grau de conforto com 
que desejamos viajar de avião, podemos ainda optar por pedir um 
empréstimo com uma taxa de juro fixa ou variável. Em cada uma 
destas situações, ou prescindimos de algo para reduzir o risco, 
ou optamos por arriscar e tentar obter mais por menos. No caso 
do bordel, o preço do risco é o núcleo da questão: tanto as traba‑
lhadoras como os clientes sabem perfeitamente pelo que estão a 
pagar. Em transações mais quotidianas o risco pode encontrar ‑se 
camuflado nos detalhes ou diluído noutros serviços. 

A ciência financeira procura separar a parte de um preço que 
é influenciada pelo risco. Assim que esta se torna clara é muito 
mais fácil identificar os riscos que corremos e descobrir quais 
são as melhores formas de os abordarmos e reduzirmos. Cada 
capítulo deste livro irá ajudá ‑lo a aprofundar o seu conhecimento 
sobre a forma como o risco pode ser valorizado, potenciado ou re‑
duzido, analisando vários mercados muito diferentes na ótica da 
economia financeira. Isto providencia uma estrutura de análise 
para compreender o papel que o risco desempenha em mercados 
diferentes e incomuns. 
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Na maioria das áreas da economia, o valor de algo é baseado 
na sua escassez. Porém, na economia financeira as coisas não 
funcionam exatamente da mesma maneira. A economia financei‑
ra assume que o risco é uma parte inerente e crucial do próprio 
valor. Produtos que representam um risco menor tendem a ter 
preços superiores. Este simples, mas crucial, pedaço de informa‑
ção pode revolucionar a forma como ponderamos decisões no dia 
a dia e ajudar ‑nos a fazer as escolhas mais sensatas. 

Vamos, então, analisar como podemos aplicar este princípio 
às tarifas aéreas. Pode não ter essa noção, mas ao comprar bi‑
lhetes com a tarifa mais baixa está a colocar ‑se no topo da lista  
para ser excluído de um voo no caso de a companhia vender mais 
lugares do que aqueles disponíveis no avião [um fenómeno co‑
nhecido como overbooking] — leia bem as letrinhas pequenas. 
Um bilhete barato traz consigo o risco de perdermos um voo. 
Se optar por comprar um bilhete mais caro, estará a reduzir esse  
risco. 

Perante um cenário de risco considerável, tomar uma boa de‑
cisão requer transparência e a perspicácia necessária para nos 
apercebermos de qual é o preço do risco que estamos a conside‑
rar correr. Num mercado irregular e de difícil compreensão, não 
conseguimos fazer esta distinção. Por exemplo, os preços não são 
transparentes em mercados marginais como alguns empreendi‑
mentos criminosos (lembre ‑se da indústria do sexo ilegal antes 
da Internet), por isso o risco não pode ser medido de uma forma 
racional com base no preço. A opacidade dos preços é uma das ra‑
zões pelas quais a prostituição tradicional tinha uma distribuição 
de risco deficitária: os intermediários ficavam com a maior parte 
do dinheiro e praticamente não corriam riscos. O mundo do cri‑
me é um exemplo extremo, mas quando os preços não são cla‑
ramente estipulados é mais comum pagar ‑se um valor mais alto 
ou arriscar mais do que nos apercebemos — lembre ‑se, quanto 
mais baratos são os bilhetes de avião, maiores as probabilidades 
de sermos excluídos de um voo. 
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Alguns mercados não recompensam devidamente o risco. 
Isso acontece, geralmente, quando algo está a interferir com o 
funcionamento do próprio mercado — por exemplo, se a infor‑
mação é escassa, se o risco é difícil de medir, ou se algo limita 
a competição entre vendedores e compradores de risco. Mais à 
frente irei explicar como um mercado cujo risco é extremamente 
volátil está por trás de todos aqueles filmes terríveis que são feitos 
em Hollywood (Capítulo 4) e de corridas de cavalos menos velo‑
zes (Capítulo 8). 

Quando somos capazes de isolar o risco numa transação e 
determinar o seu valor, encontramo ‑nos em condições de tomar 
decisões mais acertadas. A economia financeira utiliza muitas 
ferramentas para identificar, avaliar e vender risco, porém as 
ideias básicas por trás deste processo são elementares e de fá‑
cil compreensão e aplicação a qualquer mercado ou problema.  
Assim que dominar estas ferramentas, jamais voltará a hesitar 
antes de escolher um restaurante, um seguro de saúde ou optar 
por uma extensão de garantia. 

as regras do risco

Responsáveis políticos, jornalistas e académicos queixam ‑se mui‑
tas vezes da falta de capacidade das pessoas para compreenderem 
o conceito de risco. Tendemos a ter comportamentos que con‑
dicionam, que distorcem a forma como olhamos para os riscos 
que corremos, e por causa disso é comum tomarmos decisões 
que não vão ao encontro dos nossos interesses. Mas isto não 
quer dizer que não tenhamos capacidade de entender o risco e de 
construir estratégias perspicazes para lidar com ele. É bem pro‑
vável que até já tenha desenvolvido algumas, como, por exemplo, 
uma forma infalível de chegar ao aeroporto a horas, ou uma for‑
ma de escolher um restaurante que irá agradar a toda a família. 
Muitas pessoas são capazes de tomar decisões sensatas e astutas 
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em alguns aspetos das suas vidas, porém falham redondamen‑
te noutros — um dos mais comuns passa por elaborar planos 
de poupança para a reforma. Todos temos o potencial necessário 
para sermos grandes estrategas do risco, mas pouquíssimos são 
os que aprendem a colocar em prática técnicas de análise de risco 
nas suas decisões. 

Assim que aprendemos os princípios mais elementares da 
economia financeira, aquilo que faz com que uma decisão arris‑
cada seja mais fácil de tomar do que outra torna ‑se mais claro,  
e podemos aplicar estes princípios e estratégias a todos os aspetos 
das nossas vidas. 

Este livro irá guiá ‑lo ao longo de cinco regras que o ajudarão 
a avaliar e gerir o risco na sua vida. Cada uma delas descreve um 
conceito de risco associado à economia financeira, e ilustra ‑o com 
exemplos de pessoas e locais que testam os seus limites. Por fim, 
ficará a saber como pode aplicar estes conceitos no seu dia a dia. 

1. Sem riscos, não há recompensa. 
Arriscarmo ‑nos a perder é o preço que pagamos pela pos‑
sibilidade de ganharmos mais. Felizmente, existem formas 
de aumentar as hipóteses de termos sucesso. Este livro 
explicar ‑lhe ‑á como o fazer utilizando algumas estratégias 
sofisticadas da economia financeira, porém a forma mais 
eficaz de aumentarmos as probabilidades a nosso favor é 
muito simples: definir o que significam para nós as palavras 
risco e recompensa. O maior erro que as pessoas fazem é o 
de não terem um objetivo definido. Parece demasiado sim‑
ples, mas é comum corrermos riscos sem que tenhamos 
sequer uma ideia clara daquilo que queremos, apenas de 
que procuramos uma mudança e que queremos mudar as 
coisas. Mas assumir riscos sem uma ideia bem definida de 
qual será o prémio raramente corre bem. Saber aquilo que 
queremos pode ser difícil, mas vou ‑lhe mostrar uma estra‑
tégia para identificar e definir a sua recompensa e, depois, 
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avaliar o nível de risco que está disposto a assumir ao tomar 
uma decisão arriscada. Pode parecer um contrassenso, mas 
a melhor forma de definir uma recompensa arriscada passa 
por começar por definir o oposto do risco, o que quer que 
seja que não implica risco algum. 

Iremos, então, aprender a avaliar o risco. As pessoas ten‑
dem a medir o risco com base no que aconteceu no passa‑
do, mas será que o passado nos pode mesmo dizer alguma 
coisa a respeito do futuro, e caso isso seja verdade, qual das 
histórias é mais relevante? Mesmo que o passado seja uma 
fonte útil, que eventos têm maior probabilidade de se repe‑
tir? Explicarei como podemos analisar o passado de modo a 
que este nos ajude nas decisões que tomamos hoje. 

Por fim, discutiremos os diferentes tipos de risco e como 
distinguir oportunidades únicas, que geralmente são fáceis 
de gerir, e eventos generalizados, que já são mais difíceis. 

2. Eu sei que sou irracional. 
Nem sempre nos comportamos das formas previstas pelos 
modelos económicos e financeiros quando encaramos uma 
decisão de alto risco. Temos aversão à perda e, por vezes, 
isso pode levar ‑nos a correr riscos maiores do que devíamos 
e até do que nos apercebemos. O segredo é estar sempre 
alerta, e vou ensiná ‑lo a manter ‑se racional mesmo quando 
os valores são muito elevados. 

A forma como percecionamos o risco nem sempre é 
baseada em probabilidades concretas; de facto, depende  
da forma como esse risco nos é apresentado. Por vezes 
agarramo ‑nos a uma certeza quando esta nem sequer 
existe, ou então tomamos por provável algo extremamen‑
te incerto. Vou ajudá ‑lo a mudar a forma como interpreta  
o risco, independentemente de como este lhe é apresenta‑
do. Vou ensiná ‑lo a manter o controlo. 
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3. Obtenha o maior retorno possível. 
Quanto maior a potencial recompensa, maior o risco que te‑
mos de assumir. Porém, riscos maiores nem sempre repre‑
sentam ganhos maiores. Por vezes encontramo ‑nos perante 
duas opções que nos oferecem a possibilidade da mesma 
recompensa, mas uma é mais arriscada que a outra. Correr 
mais riscos do que o necessário é ineficiente. Aprenderá a di‑
versificar para reduzir riscos desnecessários e manter intacto 
o seu potencial para alcançar a recompensa.

4. Seja um mestre no seu próprio domínio. 
Neste capítulo mergulharemos na gestão do risco, ou como 
aumentar as probabilidades de termos ganhos maiores e 
reduzir as probabilidades de ganhar menos. Uma vez eli‑
minados os riscos desnecessários, podemos ainda reduzir 
os riscos remanescentes. 

Uma estratégia para minimizar o risco passa por ter 
uma cobertura. A cobertura protege ‑nos da perda numa 
reação de contrapeso, quando tentamos encontrar um equi‑
líbrio entre o risco e a segurança, tal como as trabalhadoras  
do bordel. Outra forma de ter cobertura passa por fazer duas 
apostas ao mesmo tempo, sendo que uma compensará caso 
a outra não nos corra bem. Isto significa que sacrificamos 
potenciais ganhos para reduzirmos as probabilidades de 
uma perda. 

Outro método para reduzir o risco é o do seguro, em que 
pagamos a alguém para assumir o risco no caso de o desfe‑
cho não nos ser favorável. Ao contrário da cobertura, depois 
de termos pago pelo seguro, mantemos todos os potenciais 
ganhos.

A gestão do risco reduz a probabilidade de nos deparar‑
mos com o pior dos cenários, contudo também gera um 
problema novo. Qualquer ferramenta utilizada para reduzir 
o risco também o pode aumentar; uma rede de segurança 
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tanto pode amparar ‑nos uma queda como projetar ‑nos para 
mais longe. O mesmo se aplica à cobertura e aos seguros. 
Além disso, a redução do risco pode incentivar ‑nos a correr 
mais riscos e levar a que se aproveite a vantagem ganha 
para correr riscos ainda maiores. 

5. A incerteza acontece. 
Todavia, nem a melhor das avaliações nos pode prevenir de 
todos os cenários possíveis.

Podemos estimar aquilo que julgamos que pode acon‑
tecer, mas nada nos preparará para o que nunca julgámos 
ser possível — é esta diferença entre risco (aquilo que  
pode ser estimado) e incerteza (algo que não podemos pre‑
ver). O inesperado acaba muitas vezes por suceder; feliz‑
mente, podemos preparar ‑nos para isso. Aprenderemos a 
nos protegermos e a lidar com a incerteza. 

o mundo é um lugar cada vez mais arriscado,  
e Pode ser seu

No que ao risco diz respeito, nunca houve melhor altura para se 
estar vivo. Ao longo da maior parte da história da humanidade 
deparámo ‑nos com eventos e riscos realmente catastróficos como  
a fome as epidemias. Considere uma decisão tão simples  
como a de ir visitar um amigo numa cidade vizinha, algo que a 
maioria de nós hoje faz sem hesitar. No passado isso poderia ser 
sinónimo de nos arriscarmos, de nos expormos, e à nossa famí‑
lia, a doenças terríveis e mortais, simplesmente por termos deci‑
dido fazer essa viagem. Nos dias de hoje, se vivermos num país 
desenvolvido e estável, esses riscos são altamente improváveis. 

Contudo, as nossas vidas enfrentam agora alguns riscos mais 
severos que ameaçam o nosso estilo de vida. Com a economia 
a atravessar um significativo período de transição, nenhum dos 
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nossos empregos parece estar a salvo e nada é tão certo como 
antes. Até há não muito tempo, os nossos empregadores amor‑
teciam grande parte dos riscos que corríamos, com planos de 
poupança para a reforma, por exemplo. Representavam um por‑
to seguro que nos proporcionava segurança profissional e sala‑
rial, com um horário previsível e um ordenado estável e regular.  
Garantias deste tipo são cada vez mais raras no século xxi. 

Para nos ajudar, dispomos de mais ferramentas do que nun‑
ca, geradas por dados e algoritmos, que podem ser usadas para 
medir e mitigar o risco. Maiores quantidades de informação ofe‑
recem um maior potencial para medir o risco de forma precisa,  
e a tecnologia pode ajudar ‑nos a interpretá ‑la em poucos segun‑
dos e a tomar decisões rapidamente. Muitas vezes, podemos mes‑
mo fazer isso através dos nossos smartphones: a aplicação Waze 
reduz o risco de ficarmos presos no trânsito; a Netflix aumenta 
as hipóteses de vermos filmes que adoramos; os sites de viagens 
conseguem prever se os preços dos voos irão subir ou baixar.  
A informação e a tecnologia podem tornar as nossas economias 
mais complexas, mas também tornam acessíveis às massas esti‑
mativas e previsões outrora inacessíveis, quase esotéricas. 

Como já vimos na história dos grandes fiascos da economia 
financeira, estas ferramentas que tanto nos ajudam também po‑
dem ser perigosas se não as soubermos usar. Esta premissa é ver‑
dadeira tanto para pequenos como para grandes riscos. O Google 
Maps pode indicar ‑nos uma previsão de 15 minutos para o tempo 
que iremos demorar a chegar ao emprego, contudo todos sabe‑
mos muito bem que essa é apenas uma estimativa aproximada. 
O Google seria mais preciso se dissesse que a esses 15 minutos 
devemos considerar adicionar ou subtrair cinco, dependendo do 
estado do trânsito. Estes cinco minutos são uma estimativa de 
risco*, pois, se não os tivermos em conta, arriscamo ‑nos a chegar 
atrasados. 

* O Google dispõe destes dados, mas não os torna públicos. 
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Se as usarmos corretamente, as ferramentas da economia fi‑
nanceira ajudar ‑nos ‑ão a compreender os impasses e os perigos 
com que nos possamos deparar. Podem ajudar ‑nos a tomar as 
melhores decisões e a reduzir o risco. Os modelos financeiros são 
como mapas que nos ajudam a tomar as decisões com que nos 
deparamos ao longo da vida. Se ao planear uma viagem usar um 
mapa, passa a ter uma rota predeterminada para chegar ao seu 
destino e uma noção de onde este se situa em relação a outros 
sítios. Ter o tal mapa aumenta as suas hipóteses de alcançar o 
destino desejado, e poderá fazer com que se sinta mais inclinado 
a fazer a viagem. 

Porém, o mapa não é uma garantia de uma viagem segura, 
pois o mapa não tem em conta a árvore contra qual chocará quan‑
do estiver a olhar para o smartphone enquanto conduz. Também 
não incluirá, com certeza, o camião TIR que poderá esmagá ‑lo 
acidentalmente, mesmo que conduza com toda a prudência. 

Mas nada disto significa que se deve ver livre do mapa. Este 
ainda conserva algum potencial para aumentar as probabilidades 
de sucesso da sua viagem, especialmente se o souber interpre‑
tar. Nos capítulos que se seguem partilharei algumas histórias 
de pessoas que arriscaram, vindas dos mais diversos cantos do 
mundo da economia, desde profissionais do sexo a soldados, sur‑
fistas e criadores de cavalos. Nenhuma destas pessoas trabalhou, 
em tempo algum, em Wall Street, mas todos usam estratégias 
financeiras para gerir o risco. As suas histórias mostram como 
as lições que podemos retirar da economia financeira nos podem 
ajudar a sobreviver no mundo moderno. 



REGRA N.º 1

SeM RiScOS, nÃO HÁ RecOMPenSA

Não vamos permanecer no estado do Nevada para 
ilustrar esta regra, muito embora se pense automa‑
ticamente em Las Vegas e em apostas de quantias 
muito elevadas quando alguém diz que «sem riscos 
não há recompensas». Esta afirmação tem tanto de 
poderosa como de falaciosa, e é precisamente por isso 
que muita gente se ilude. As pessoas concentram ‑se 
na parte do risco e é só isso que têm em conta no 
momento de tomarem uma decisão. Porém, na rea‑
lidade, o mais importante é a recompensa. É mais 
provável que as coisas corram bem quando se correm 
riscos se a recompensa em questão for algo que real‑
mente desejamos. Parece óbvio, mas é muito comum 
corrermos riscos apenas porque desejamos uma mu‑
dança. E quando o fazemos, muitas vezes perdemos, 
independentemente do cenário.

Esta regra ensina ‑nos a definir bem o nosso obje‑
tivo antes de nos atirarmos de cabeça na via do risco.  
O segundo capítulo deste livro explica ‑nos como o 
facto de identificarmos uma recompensa devida‑
mente definida — aquilo que realmente procuramos 
— aumenta as probabilidades de termos sucesso.  
E muitas vezes temos de definir a nossa recompensa 
com base naquilo que não constitui risco — ou que 



está livre de riscos. «Sem riscos» é um dos conceitos 
mais importantes da economia financeira. No tercei‑
ro capítulo aprenderemos a usá ‑lo enquanto base das 
nossas decisões financeiras. 

O quarto capítulo explora a forma de melhor me‑
dir o risco, e como saber quais os tipos de riscos com 
os quais nos devemos realmente preocupar. Depois, 
no quinto capítulo, examinaremos os diferentes tipos 
de risco que enfrentamos. Alguns riscos são mais di‑
fíceis de lidar do que outros, e é muito importante 
saber distingui ‑los. 




