
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMANDA BORGES DE ALBUQUERQUE ASSUNÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAIOS EXPERIMENTAIS DOS EFEITOS DA INFORMAÇÃO SOBRE VIESES 

COMPORTAMENTAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2017 



AMANDA BORGES DE ALBUQUERQUE ASSUNÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAIOS EXPERIMENTAIS DOS EFEITOS DA INFORMAÇÃO SOBRE VIESES 

COMPORTAMENTAIS 

 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Administração da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, como requisito parcial para 

obtenção do título de Doutora em Administração. 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Anderson Luiz Rezende Mól 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. 

UFRN / Biblioteca Setorial do CCSA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Assunção, Amanda Borges de Albuquerque.  

Ensaios experimentais dos efeitos da informação sobre vieses comportamentais / 

Amanda Borges de Albuquerque Assunção. - Natal, 2017.  

151f.: il. 

 

Orientador: Prof. Dr. Anderson Luiz Rezende Mól. 

 

Tese (Doutorado em Administração) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Programa de Pós-graduação em 

Administração.  

 

 

1. Administração - Tese. 2. Tomada de decisão - Informação - Tese. 3. 

Comportamento humano - Tese. 4. Viés comportamental - Tese. I. Mól, Anderson 

Luiz Rezende. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. Título. 

 

RN/BS/CCSA       CDU 005.53 

 



AMANDA BORGES DE ALBUQUERQUE ASSUNÇÃO 

 

ENSAIOS EXPERIMENTAIS DOS EFEITOS DA INFORMAÇÃO SOBRE VIESES 

COMPORTAMENTAIS 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, como requisito parcial para obtenção do título de Doutora em 

Administração. 

 

 

 

____________________________________________________ 

Prof. Dr. ANDERSON LUIZ REZENDE MÓL 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

Orientador 

 

 

____________________________________________________ 

Prof. Dr. DIOGO HENRIQUE SILVA DE LIMA 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

Membro Examinador Externo ao Programa 

 

 

____________________________________________________ 

Prof. Dr. ANTÔNIO ALVES FILHO 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 

Membro Examinador Externo ao Programa 

 

 

____________________________________________________ 

Prof. Dr. RODRIGO JOSÉ GUERRA LEONE  

Universidade Potiguar - UnP  

Membro Examinador Externo à Instituição 

 

 

____________________________________________________ 

Prof. Dr. GERALDO BEZERRA CAMPOS JÚNIOR 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN 

Membro Examinador Externo à Instituição 

 

 

 

 

NATAL 

2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu companheiro de todas as horas, 

Kennedy Dantas, pelo apoio 

incondicional. 

 

À minha mãe, Amariles Albuquerque, a 

grande responsável pela minha 

formação.  

 

Aos meus avós, João Fragoso (in 

memoriam) e Ceci Borges, por 

viabilizarem esta caminhada. 



AGRADECIMENTOS 

 

 

Os agradecimentos em uma tese de doutorado não se configuram tarefa fácil de se 

executar. Foram quatro anos de muito esforço que requereram a ajuda de muita gente; uma 

fase de muito desgaste emocional, mas, felizmente, de evolução também.  

Inicio agradecendo a Deus. Ter fé foi muito importante para chegar até aqui, pois 

houve passagens nessa jornada em que ela foi a única coisa que tive, não obstante o apoio 

recebido de muitos. Apesar de difíceis, foram, contudo, tempos de muitas realizações. 

A primeira pessoa a quem agradeço é aquela que esteve presente durante todo esse 

tortuoso caminho, meu fiel escudeiro, meu grande amor, Kennedy, pela compreensão, pelo 

apoio, pelo carinho e, principalmente, pela paciência. Não bastasse isso, ainda tenho a 

agradecer a ajuda in loco, a realização dos cursos de finanças. Acho que nunca terei palavras 

de gratidão suficientes. 

À minha família que, apesar da distância, sempre esteve disponível para apoiar-me: 

minha mãe Amariles, minha avó Ceci e minhas irmãs Vivianne e Joyce. 

A todos os amigos, que, parodiando Shakespeare, são a família que nos permitiram 

escolher! Todos tiveram sua parcela de colaboração, houve até os que colocaram a ―mão na 

massa‖ em cursos e em vídeos: Joana e Cleonildo, os meus sinceros agradecimentos! 

À Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que me ofereceu toda sua estrutura e 

proporcionou o afastamento das minhas atividades, aspectos indispensáveis à conclusão deste 

curso de Doutorado. Ao Departamento de Ciências Contábeis e a todos os seus colaboradores, 

professores e técnicos. Ao Programa de Pós-Graduação em Administração. 

Aos mestres Anatalia Saraiva Martins Ramos, Luciano Menezes Bezerra Sampaio e 

Maria Arlete Duarte de Araújo, por todos os ensinamentos. Em especial, ao meu orientador, 

professor-doutor Anderson Luiz Rezende Mól, por suas valorosas contribuições.    

Aos membros das bancas, dos seminários, da qualificação e da defesa. Especialmente, 

ao professor Diogo Henrique Silva de Lima, por sua ajuda inestimável na realização desta 

tese, antes mesmo da formulação do problema. Realmente fez a diferença. 

Não tenho palavras que possam, de fato, expressar o meu reconhecimento pelo que me 

fizeram. Sem a ajuda de cada um, esta empreitada não seria possível. Do fundo do coração, 

agradeço imensamente a todos que contribuíram, direta ou indiretamente, para realização 

desse trabalho! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―O início da sabedoria é a admissão da 

própria ignorância. Todo o meu saber 

consiste em saber que nada sei.‖ 

 

Sócrates 

 



RESUMO 

 

Inúmeros estudos têm tratado das evidências de vieses comportamentais nas decisões dos 

indivíduos de forma isolada ou num composto de relacionamento. Entretanto, não há relatos 

na academia sobre investigações que buscaram observar o efeito que a consciência ou 

conhecimento acerca dos vieses, pelos indivíduos, poderia resultar na redução de seus efeitos. 

Nesse sentido, a presente pesquisa tem por objetivo investigar o efeito moderador da 

informação sobre vieses comportamentais nas decisões dos indivíduos. Dito de outra forma, 

esta investigação busca responder como a consciência (ou o conhecimento acerca dos vieses) 

age sobre suas decisões. Trata-se de uma pesquisa descritiva, quantitativa, desenvolvida a 

partir de um quase-experimento realizado por meio de survey. As amostras são do tipo não 

probabilísticas, compostas por participantes de um curso de extensão em finanças (210 

observações válidas) e por alunos do curso de graduação em Ciências Contábeis da UFRN 

(288 observações válidas). O quase-experimento foi implementado a partir de um plano de 

execução, que buscou aferir a evidência e a intensidade de vieses comportamentais em dois 

momentos distintos: antes e depois da exposição de vídeos sobre os diferentes vieses 

comportamentais, que explicavam e promoviam consciência e informação objetiva aos 

indivíduos.  Utilizou-se a técnica da tabulação cruzada, tendo como verificador da 

significância estatística o teste de McNemar, devido ser esse o mais adequado aos estudos do 

tipo ―antes e depois‖. Os resultados apontaram redução significativa dos efeitos para aversão 

à perda, para contabilidade mental e, marginalmente, para os vieses de ancoragem. Entretanto, 

não foi possível evidenciar alterações significativas, do ponto de vista estatístico, para o efeito 

dotação. Portanto, a presente pesquisa apresenta indícios de retração dos efeitos dos vieses 

comportamentais, a partir do momento que os indivíduos tomam consciência acerca dos 

vieses. Com o intuito de verificar a persistência desses efeitos ao longo do tempo, foi 

realizada uma nova intervenção três meses após a primeira (213 repetições válidas), buscando 

averiguar a possibilidade de o efeito ser apenas transitório. Para essa amostra, os efeitos 

parecem não persistir no tempo.  

 

Palavras-chave: Vieses Comportamentais. Teoria da Perspectiva. Consciência e 

Conhecimento. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Several studies have addressed the evidences of behavioral biases regarding individual‘s 

decisions either in an isolated or in a group composition. However, there are not reports in the 

academy about researches that seek to observe the consciousness impact about the bias or 

knowledge regarding biases by individuals in the reduction of its impacts. In this way, the 

current research has its main objective focused on the investigation of the decreasing impact 

of information regarding behavioral biases related to the decisions taken by individuals. In 

other words, this research seeks to answer how the consciousness or knowledge about de 

biases act concerning decisions. It is a descriptive, quantitative research developed from a 

quasi-experiment done through a survey. The samples are of non-probabilistic types, 

composed by participants of an extension course in finance (210 valid observations), and 

another one by the accounting students of UFRN (288 valid observations). The quasi-

experiment was implemented from an execution plan that sought to determine the evidence 

and intensity of the behavioral biases in two distinctive moments, (before and after) the 

exposition of the videos that explained and promoted the consciousness and objective 

information to the individuals about the different behavioral biases. The cross-tab technique 

was used having as a significant statistical verifier the McNemar test, bearing in mind that it is 

the most adequate test for studies that involve ―before and after‖. The results have shown a 

significant reduction on the impact of the loss aversion and mental accounting and marginally 

for the anchoring biases. However, it was not possible to notice a significant change 

according to the statistical point of view regarding the endowment effect. Therefore, the 

current research presents retraction evidence about the impact on behavioral biases from the 

moment that the individuals have become conscious regarding the biases. To verify the 

persistence of this impact over time, a new intervention was made three months after (213 

valid repetitions), seeking to check the possibility of the impact being only transitory. For this 

sample, the impact does not seem to persist over time.  

 

Keywords: Behavioral Biases. Prospect Theory. Consciousness and Knowledge. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A tomada de    decisão permeia todas as esferas da vida dos indivíduos, desde as decisões 

mais simples às mais complexas. Sob a ótica econômica, considerando as finanças modernas, as 

decisões encontram-se repousadas sobre axiomas puramente racionais. Nesse sentido, ao realizar 

uma escolha, os indivíduos o fazem a partir do conhecimento pleno de todas as alternativas 

disponíveis e de suas consequências (SIMON, 1970).  

Entretanto, a partir da década de 1970, ganharam corpo estudos que apresentaram críticas 

às ideias de racionalidade ilimitada à tomada de decisão. Simon (1970) considera que o 

comportamento real não alcança a racionalidade, tendo em vista que seria necessário um 

conhecimento completo e antecipado das consequências de todas as opções possíveis. Contudo, 

na prática, esse processamento otimizado de toda informação é impossível. 

Importantes investigações, a exemplo de Tversky e Kahneman (1974; 1992), Kahneman e 

Tversky (1979, 1984), Thaler (1985, 1990, 1999), Northcfcaft e Neale (1987), Kahneman, 

Knetsch e Thaler (1990), Jacowitz e Kahneman (1995), Odean (1999), Carmon e Ariely (2000) e 

Ariely, Loewenstein e Prelec (2003), têm apontado a influência de heurísticas e vieses no âmbito 

das decisões. Para um conjunto extenso de pesquisadores, os indivíduos, frequentemente e 

reiteradamente, tomam decisões que fogem das explicações racionais. 

Nesse contexto, considerando a impossibilidade da tomada de decisão eminentemente 

racional, a literatura tem avançado na análise de como as decisões são tomadas, ponderando 

aspectos cognitivos e emocionais. Os trabalhos seminais de   Kahneman e Tversky (1974; 1979) 

foram os grandes impulsionadores para a disseminação dessas ideias.  

Inspiradas nas evidências de Kahneman e Tversky (1974; 1979), a partir da década de 

1990, após dificuldades das teorias clássicas em explicar as inúmeras crises financeiras 

mundiais, efervesceram as investigações relacionadas às finanças comportamentais. Kahneman e 

Tversky (1979) apontaram críticas à teoria da utilidade esperada, enumerando situações em que a 

tomada de decisão não mantém congruência com racionalidade teórica dos agentes. 

Apresentaram a Prospect Theory, a qual formaliza que as decisões humanas, na maioria das 

vezes, não mantêm consonância com axiomas da racionalidade. O mecanismo indutor da 

decisão, sobretudo em condições de incerteza, baseia-se na utilização de atalhos mentais. Esses 

atalhos são nominados de heurísticas comportamentais e promovem diferentes vieses de decisão, 

uma vez que não foram considerados todos os componentes que permeiam a tomada de decisão 

(KAHNEMAN, 2002).  
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Com o avanço das tecnologias de informação e da internet, ocorreram uma expansão nas 

operações financeiras e a viabilização de um número crescente de stakeholders. Isso resultou em 

investidores não tão sofisticados, que podem ser mais facilmente impactados pelas heurísticas e, 

consequentemente, pelos vieses, o que gerou um campo cada vez mais amplo para o estudo dos 

vieses comportamentais.  

A academia tem enquadrado os vieses de acordo com a característica de seu 

processamento. Assim, os vieses emocionais correspondem à influência das emoções sobre a 

decisão, ao passo que os vieses cognitivos se relacionam ao mecanismo do processamento da 

decisão propriamente dito. 

Kahneman e Tversky (1979) argumentam que a aversão ao risco é insuficiente para 

explicar as decisões dos indivíduos, que, na esfera dos ganhos, são avessos ao risco, enquanto 

são propensos a ele, na das perdas. Quando se trata de ganhos, optam por resultados certos, 

evitando correr risco. Contudo, em caso de perdas, aceitam maiores níveis de risco, embora 

buscando evitá-las. A esse comportamento, de indivíduos mais sensíveis a perdas que a ganhos, 

denomina-se aversão à perda, sendo ela o cerne das finanças comportamentais e, inclusive, o 

ponto de partida para análise de outros vieses comportamentais. 

Já a contabilidade mental tem representatividade em função do impacto gerado na análise 

segregada das atividades financeiras, por origem ou por destinação. Não considerar as operações 

de forma agregada pode aumentar o risco e diminuir a rentabilidade. Thaler (1985) cunha o 

termo e demonstra a codificação mental de ganhos e de perdas, a partir da Prospect Theory. 

Ademais, a literatura avançou, no sentido de confirmar a existência do viés em trabalhos 

subsequentes (BONNER; CLOR-PROELL; KOONCE, 2014; KIVETZ, 1999; PRELEC; 

LOEWENSTEIN, 1998; RAJAGOPAL; RHA, 2009; SHEFRIN; THALER, 2006; STOURM; 

BRADLOW; FADER, 2015; THALER, 1990, 1999). 

Em mesmo sentido, o efeito dotação pode provocar uma diminuição na atividade 

negocial, considerando o apego aos bens possuídos que os indivíduos demonstram, levando-os a 

atribuir valor maior que estão dispostos a aceitar para vender e um menor que estão dispostos a 

pagar para comprar (THALER, 1980; KNETSCH; SINDEN, 1984; KNETSCH, 1989; 

KAHNEMAN; KNETSCH; THALER, 1990; TVERSKY; KAHNEMAN, 1991; GIRAUD, 

2013; CHAN, 2015). Existe um sentimento de perda intrínseco à entrega do bem (venda), que 

origina um gap entre preço de compra e preço de venda, resultado da aversão à perda dos 

indivíduos.  

No tocante à ancoragem, sua implicação prática é a precificação equivocada relacionada à 

utilização de uma âncora seguida de um ajuste. A aversão à perda e o efeito dotação influenciam 
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essa precificação, tanto concernente à âncora quanto ao ajuste. A comprovação da existência da 

ancoragem, a exemplo dos demais vieses, é pacífica. Desde os estudos seminais, de Tversky e 

Kahneman (1974) e de Northcfcaft e Neale (1987), aos mais atuais, a exemplo de Holst, 

Hermann e Musshoff (2015) e Hao et al. (2016). 

Nessa perspectiva, ao longo dos últimos 40 anos, muito foi pesquisado acerca da aversão 

à perda (BARBERIS; HUANG; SANTOS, 2001; COVAL; SHUNWAY, 2005; DHAR; ZHU, 

2006; FRINO; LEPONE; WRIGHT, 2015; LOCKE; MANN, 2009; SHAPIRA; VENEZIA, 

2001; SHEFRIN; STATMAN, 1985); do seu relacionamento com a contabilidade mental 

(THALER 1985; THALER, JOHNSON, 1990); do efeito dotação (KAHNEMAN; KNETSCH; 

THALER, 1990, 1991; TVERSKY; KAHNEMAN,1991; LIST, 2003, 2004; WANG; ONG; 

TAN, 2015); e da ancoragem (LEUNG; TSANG, 2013 e 2013a). Notadamente, os vieses aqui 

estudados (aversão à perda; contabilidade mental; efeito dotação; e ancoragem) estão conectados 

com as teorias de sensibilidade à perda e inter-relacionados, impossibilitando a identificação dos 

pontos inicial e final de cada um deles, além da importância associada à tomada de decisão em 

investimentos.  

A análise dos vieses comportamentais trouxe muitos avanços ao entendimento do 

mecanismo de decisão sob incerteza. A literatura é densa e extensa, no sentido de evidenciar a 

existência desses vieses, seja na forma isolada, ou na combinada. Entretanto, uma questão ainda 

permanece aberta na literatura: é possível os indivíduos se tornarem menos propensos aos 

vieses?   Disso, não há evidências de investigações nacionais e internacionais que procuraram 

verificar as implicações da consciência e do conhecimento dos vieses pelos indivíduos, na 

atenuação de seus efeitos.  

A discussão encontrada mais próxima a isso são relatos que concebem o treinamento 

como impulsionador nas evoluções de indivíduos e de organizações, de forma geral promovendo 

melhores resultados, a exemplo dos trabalhos de Borges-Andrade e Abbad (1996), Taylor e 

O‘Driscoll (1998), Aguinis e Kraiger (2009), Abbad e Mourão (2012), Noe, Clarke e Klein 

(2014), Martins (2016) e Law, Hills e Hau (2017). É nessa lacuna que repousam as contribuições 

desta Tese. Espera-se que seus resultados possam preenchê-la, respondendo a um relevante e 

original problema de pesquisa: o conhecimento e a informação pelo indivíduo (investidor) sobre 

os vieses comportamentais são capazes de mitigá-los? 

Hibbert, Lawrence e Prakash (2013) encontraram indícios de que, quando se trata de 

indivíduos com alto grau de conhecimento em finanças, as diferenças de gênero em relação à 

existência de comportamentos permeados por vieses são relaxadas, considerando que a literatura 

majoritária caminha, no sentido de que mulheres são mais propensas aos vieses comportamentais 
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que homens. Essa evidência sugere, indiretamente, que a educação abranda os efeitos de vieses 

comportamentais.  

Nessa perspectiva, Dhar e Zhu (2006) constataram que indivíduos com maior 

conhecimento em investimentos apresentam um nível menor do efeito disposição. Ainda, Bayer, 

Bernheim e Scholz (2009) sugerem que a educação financeira pode exercer uma forte influência 

nas decisões financeiras pessoais. Esses achados são sinalizadores de que o conhecimento tem 

papel fundamental nas decisões. Tal relação pode ser arrazoada, tendo em vista o conhecimento 

ser uma ferramenta para combater as irracionalidades do comportamento humano (CHENG, 

2011; DHAR; ZHU, 2006; HIBBERT; LAWRENCE; PRAKASH, 2013; WU; PLOTT; 

ZEILER, 2005). Se o indivíduo tem consciência dos atalhos mentais e de suas consequências na 

tomada de decisão, poderá agir de forma a reduzir os atalhos mentais. 

Afora o conhecimento, outros fatores podem vincular-se à redução de vieses 

comportamentais, como, por exemplo, aspectos socioeconômicos, porquanto apresentam relação 

com a existência de vieses (DHAR; ZHU, 2006; HALLAHAN; FAFF; MCKENZIE, 2003; 

HJORTH; FOSGERAU, 2009, 2011).  

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar se o conhecimento e a informação acerca dos 

vieses comportamentais, obtidos pelos indivíduos, mitigam seus efeitos na tomada de decisão.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Para atingir o objetivo geral, faz-se necessário observar os seguintes objetivos 

específicos: 

 avaliar a incidência dos vieses nos grupos estudados; 

 ponderar se características socioeconômicas moderam os efeitos dos vieses;  

 analisar se a informação promove efeitos equivalentes na mitigação dos vieses 

cognitivos e emocionais; 

 verificar a existência de persistência dos vieses comportamentais. 

A hipótese central deste trabalho é a de que, a partir da informação acerca da existência 

dos vieses, os indivíduos agem de forma a mitigar os efeitos dos atalhos mentais utilizados no 
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processo de tomada de decisão. Na presente pesquisa, a utilização do termo ―conhecimento‖ 

refere-se à adquisição de informação e ciência acerca dos vieses comportamentais. 

Por fim, para atingir o seu objetivo, a presente tese foi desenvolvida em capítulos. A sua 

estrutura está evidenciada na Figura 01, a seguir. 
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Figura 01 – Estrutura esquemática da tese. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017.  
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2 REFERENCIAL CONCEITUAL  

 

O objetivo deste capítulo é apresentar o estado da arte acerca da temática estudada, 

possibilitando a identificação das lacunas encontradas. Aqui, serão abordados os aspectos 

teóricos relacionados à tomada de decisão; as teorias tradicionais de finanças; a teoria dos 

prospectos; os vieses comportamentais estudados; e a educação no processo decisório. 

 

2.1 Processo decisório  

 

A tomada de decisão está presente na vida dos indivíduos cotidianamente, em suas 

diversas áreas, seja no âmbito pessoal ou profissional, e corresponde à realização de uma escolha 

entre as opções possíveis em cada situação, considerando preferências e consequências. A 

decisão (a escolha) é o processo pelo qual uma das alternativas de comportamento adequada a 

cada momento é selecionada e realizada (SIMON, 1970). 

Para se atingir o objetivo de uma decisão racional, é necessário selecionar a estratégia 

composta pelo conjunto preferido de consequências. Isso só é possível cumprindo-se três etapas: 

―a) o relacionamento de todas as possíveis estratégias, b) a determinação de todas as 

consequências que acompanham cada uma dessas estratégias, e c) a avaliação comparativa 

desses grupos de consequências‖ (SIMON, 1970, p. 70). Tal feito seria impossível para o ser 

humano. 

Portanto, no cerne do processo decisório, encontra-se a ideia de racionalidade, 

característica que distingue o ser humano dos outros animais. Nesse sentido, os tomadores de 

decisão sempre buscam escolher a melhor solução. Entretanto, só existe solução ótima se se 

considerar apenas um critério, o que é insuficiente na maioria dos casos (LUKEN, 2007).  

Contudo, essa racionalidade não é plena, ao contrário do que asseveram as teorias de 

racionalidade ilimitada. Teorias puras da escolha racional têm como premissa o fato de as 

pessoas compartilharem um conjunto comum de proposições básicas, com o ambiente definindo 

as alternativas e suas consequências e os tomadores de decisão tendo conhecimento perfeito 

dessas alternativas e de suas consequências (MARCH, 2009).  

Corroborando com esse entendimento, Kahneman (2002) afirma que as decisões não são 

tomadas de maneira puramente racional. Convém ressaltar que o autor ainda apresenta a 

existência de dois mecanismos na mente, os quais intitulou Sistema 1 e Sistema 2. Esses sistemas 

podem ser representados de acordo com a Figura 02, em seguida. 
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Figura 02 – Sistema de percepção: intuição e razão. 

 

 
 

Fonte: Kahneman (2002, p. 451). 

 

Compreender o inter-relacionamento entre percepção, intuição e razão é indispensável ao 

entendimento do funcionamento do processo decisório. A intuição apresenta o mesmo processo 

da percepção e o mesmo conteúdo da razão. O Sistema 1 é aquele automático, rápido e que está 

ligado à intuição. Não existe um processamento, analogamente a um reflexo. Por exemplo, a 

resposta à pergunta dois mais dois vem instantaneamente, sem necessidade de esforço. Já o 

Sistema 2 é o inverso, é lento, tendo em vista a necessidade de processamento das informações. 

Este sistema relaciona-se à razão, sendo acionado para a realização de atividades que necessitam 

de uma maior atenção. Os dois sistemas funcionam conjuntamente, segundo Kahneman (2002). 

Para ele, o Sistema 1 está o tempo todo gerando sugestões para o Sistema 2, como, por exemplo, 

impressões, intuições e sentimentos, que o Sistema 2, na maioria das vezes, adota com pouca ou 

sem modificações. Uma vez endossadas pelo Sistema 2, o que era impressão e intuição tornam-

se crenças, bem como o impulso transforma-se em ação voluntária. 

Kahneman (2002) não foi o único a analisar as decisões como provenientes de dois 

sistemas, outros autores trataram do assunto, ainda que com nomenclaturas diferentes: 

experimental e racional (EPSTEIN, 1994); reflexivo e reflectivo (LIEBERMAN et al, 2002); 

experimental e analítico (SLOVIC et al, 2004); automático e controlado (CAMERER; 

LOEWENSTEIN; PRELEC, 2005); sistema 1 e sistema 2 (KAHNEMAN, 2002). O 

aprofundamento acerca de como as decisões são tomadas é imprescindível para a compreensão 

do funcionamento do processo decisório e, consequentemente, para a melhoria na tomada de 

decisão.  
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O funcionamento desses sistemas pode não gerar resultados perfeitos. Quando os 

indivíduos tomam decisões com base na incerteza, utilizam atalhos mentais para facilitar o 

processo. Esses atalhos podem gerar decisões equivocadas, por razão de vieses comportamentais. 

Segundo Brennan e Lo (2011), o comportamento humano não pode ser determinado 

apenas por questões econômicas, ao contrário, ele é definido pela mistura de vários fatores, tais 

como instinto, emoção e lógica, que ainda podem variar de acordo com o tempo e com as 

circunstâncias, mesmo considerando o mesmo indivíduo. Os autores também enfatizam o papel 

do ambiente na formação do comportamento. 

 As ideias de racionalidade limitada de Simon (1970), mais recentemente, de Yao e Li 

(2013), estabelecem essa racionalidade limitada como geradora da aversão à perda e do 

otimismo em mercados. Os autores apresentam essa relação, de modo que a aversão à perda e o 

otimismo emergem a partir de um certo nível de incompletude das informações, positivamente 

correlacionadas. Em outros termos, quanto mais escassas as informações, mais são 

potencializados os vieses.  

A origem dos vieses comportamentais é a racionalidade limitada dos tomadores de 

decisão, que, por vezes, utilizam atalhos para facilitar a decisão, o que faz com que acabem 

chegando a resultados que podem não ser os melhores. 

  

2.2 Teorias tradicionais de finanças 

 

As teorias tradicionais de Finanças encontram-se repousadas na ideia da racionalidade na 

tomada de decisão, que têm, como premissas básicas, tomadores de decisão representados por 

indivíduos plenamente racionais, cujas decisões buscam a maximização da utilidade, com as suas 

preferências seguindo uma sequência ordenada. Objetivando localizar as teorias de finanças no 

tempo, Haugen (2000) divide as finanças, do ponto de vista acadêmico, em três grandes grupos: 

Finanças Antigas; Finanças Modernas; e Novas Finanças, conforme o diagrama representado na 

Figura 03, a seguir. 
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Figura 03 – Histórico das Finanças Acadêmicas, segundo Haugen. 

 

 
 

Fonte: Adaptado de Haugen (2010, p. 15). 

 

De acordo com o autor, as Finanças Antigas tinham como tema dominante as análises das 

demonstrações financeiras e a natureza dos títulos do crédito; baseavam-se na Contabilidade e no 

Direito. Já as Finanças Modernas apresentavam a microeconomia como base analítica e partiam 

da premissa do comportamento econômico racional. Já as Novas Finanças tratam dos mercados 

ineficientes e apoiam-se na estatística, na econometria e na psicologia. 

O presente estudo encontra-se alicerçado nas Novas Finanças, contudo, com o intuito de 

melhor contextualizá-las, faz-se necessária uma análise acerca das Finanças Modernas, uma vez 

que as Novas Finanças surgiram, até certo ponto, sobre suas bases epistemológicas. As teorias 

modernas ancoram-se na ideia central da maximização da utilidade, proposta pela Teoria da 

Utilidade Esperada (TUE). Sob esse prisma, é importante salientar quatro axiomas da TUE: 

Transitividade (se o indivíduo prefere X a Y e Y a Z, então prefere X a Z); Substituição (se o 

indivíduo prefere X a Y, então prefere qualquer combinação de X a qualquer combinação de Y); 

Dominância (se X é pelo menos tão bom quanto Y em todos os aspectos e melhor em pelo 

menos um deles, então X deve ser preferido a Y); Invariância (mudanças na forma de descrever 

as opções não alteram a ordem de preferência). Ainda se destacam Markowitz (1952), com a 

diversificação das carteiras; Modigliani e Miller (1958), para quem valor de mercado de uma 

empresa não é influenciado por sua forma de financiamento; e Sharpe (1964), com o Capital 

Asset Pricing Model (CAPM), modelo de precificação de ativos. 

Posteriormente, a hipótese do mercado eficiente (HME), de Fama (1970), é representada 

por um mercado perfeito, em que não existe assimetria informacional, com todos tendo acesso a 

todas as informações nos mesmos níveis e com os agentes tendo mesmo nível de aversão ao 

risco, bem como a mesma capacidade de interpretação e precificação da informação. ―Um 

mercado em que os preços sempre ‗refletem plenamente‘ a informação disponível é chamado de 

‗eficiente‘‖ (FAMA, 1970, p. 383). Além disso, um mercado só será eficiente se existir um 

processamento de informação eficiente, que seja capaz de sustentá-lo (FAMA, 1976), sendo 

necessário, para a sua existência como tal, o atendimento das seguintes condições:  
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[...] (i) não há custos de transações para negociação de títulos; (ii) todas as informações 

estão disponíveis sem custo e para todos os participantes do mercado; e (iii) todos estão 

de acordo sobre as implicações da informação atual para o preço atual e as distribuições 

de preços futuros de títulos de crédito (FAMA, 1970, p. 387).  

 

Outros trabalhos reiteram as ideias da HME, a exemplo de Beaver (2008, p. 127),
 
―[...] o 

mercado é eficiente com relação a algum sistema de informações específico, se e somente se os 

preços de segurança agem como se todos conhecessem o sistema de informação‖. 

A HME é tratada em três formas: a forma fraca, apenas preços históricos (informações 

passadas) são refletidos nos preços; a forma semiforte, uma intermediária, acrescentam-se as 

informações públicas, incluem as informações de relatórios; e a forma forte, em que os preços 

refletem plenamente todas as informações, incluindo as privilegiadas. É crucial destacar que os 

testes na forma fraca são mais numerosos, devido à utilização de dados históricos, que podem ser 

acessados mais facilmente, ao passo que ocorre o inverso com a forma forte, tendo em vista se 

tratar de informações privilegiadas. Fama (1970) conclui seu trabalho afirmando que a HME 

resiste bem, não obstante algumas exceções, acrescentando-se que as evidências que apoiam o 

modelo são muitas, ao passo que as contraditórias são escassas.  

Entretanto, é possível verificar a existência de anomalias nos mercados financeiros que 

distanciam a Teoria Moderna de Finanças da prática das decisões financeiras. Entretanto, essas 

anomalias, que provocam esse distanciamento, não são suficientes para diminuir a importância 

dessas teorias. Elas resolvem problemas que ainda não contam com uma solução melhor, tendo 

em vista a dificuldade de controlar as diversas variáveis envolvendo uma decisão financeira.  

 

2.3 Vieses comportamentais para decisão  

 

Os modelos clássicos têm como premissa básica o fato de as decisões tomadas pelos 

indivíduos serem baseadas na racionalidade ilimitada. Entretanto, diversos estudos chegaram à 

conclusão de que, muitas vezes, as decisões não são tomadas com base em axiomas racionais 

(ARIELY; LOEWENSTEIN; PRELEC, 2003; CARMON; ARIELY, 2000; JACOWITZ; 

KAHNEMAN, 1995; KAHNEMAN; KNETSCH; THALER, 1990; KAHNEMAN; TVERSKY, 

1979, 1984; NORTHCFCAFT; NEALE, 1987; ODEAN, 1999; THALER, 1985, 1990, 1999; 

SHEFRIN; STATMAN, 1985; SIMON, 1970; TVERSKY; KAHNEMAN, 1974, 1992). Quando 

se fala em racionalidade limitada, é indiscutível a importância de Simon (1970), segundo o qual, 

para uma decisão racional, o indivíduo precisaria conhecer todas as alternativas possíveis e suas 

consequências, o que não é possível para a mente humana. De acordo com o autor, 
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Os limites da racionalidade decorrem da incapacidade da mente humana de aplicar a 

uma decisão todos os aspectos de valor, conhecimento e comportamento que poderiam 

ter importância para uma decisão. [...] A racionalidade humana opera, pois, dentro dos 

limites de um ambiente psicológico. Esse ambiente impõe ao indivíduo, à guisa de 

pressupostos, uma seleção de fatores sobre os quais deve basear suas decisões (1970, p. 

113-114).  

 

Antes mesmo dessas proposições, Bernoulli (1954) já apresentava outro entendimento de 

utilidade, apontando que devem ser abandonadas as regras anteriores, nas quais os valores 

esperados correspondem à multiplicação de cada ganho possível com o número de maneiras que 

podem ocorrer e, depois, a divisão da soma desses produtos pelo número total de casos possíveis 

(considerando que todos os casos têm a mesma probabilidade). Segundo esse pesquisador, ―[...] 

não há razões para supor que duas pessoas enfrentam riscos idênticos‖ (1954, p. 23). De acordo 

com sua teoria, nenhuma característica pessoal deve ser considerada nesse contexto; contudo, 

individualmente, no caso particular, cada um deve ponderar acerca da ênfase daquela situação. 

Por exemplo: o ganho de mil reais é julgado diferentemente por um milionário e por um 

mendigo, ou seja, é mais significativo para este do que para aquele. Como ainda assevera 

Bernoulli (1954, p. 24), 

 

A determinação do valor de um elemento não deve ser baseada no seu preço, mas sim 

sobre a utilidade que ele produz. O preço do artigo é apenas dependente da coisa em si e 

é igual para todos, a utilidade, no entanto, é dependente de circunstâncias particulares da 

pessoa que faz as estimativas.  

 

Com base na impossibilidade de a racionalidade explicar os aspectos que fogem à razão 

na tomada de decisão, começou a aparecer a verificação de aspectos comportamentais na análise 

do processo decisório em finanças, que receberam a alcunha de finanças comportamentais. 

Ferreira (2007, p. 68) define tal área como sendo a que ―[...] estuda o comportamento dos 

mercados financeiros de modo a incluir aspectos psicológicos em suas análises sem abandonar 

diversos pressupostos da teoria econômica tradicional‖. As finanças comportamentais buscam 

inserir, nas teorias de finanças, aspectos comportamentais que se distanciam da racionalidade 

econômica dos agentes. 

Nesse sentido, é importante estabelecer distinção entre microfinanças comportamentais 

(behavioral finance micro – BFMI) e macrofinanças comportamentais (Behavioral Finance 

Macro – BFMA). Segundo Pompian (2006), as BFMI se interessam pelos comportamentos ou 

pelos vieses dos investidores individuais, aspectos que o diferenciam do racional das teorias 

clássicas, ao passo que as BFMA referem-se às anomalias da HME explicadas pelas finanças 

comportamentais.  
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As teorias de finanças comportamentais apontam para a existência de heurísticas, que 

correspondem a atalhos mentais utilizados na tomada de decisão sob incerteza. Ou seja, quando 

as pessoas são impelidas a tomar decisões sobre eventos futuros, por exemplo, elas costumam 

valer-se de mecanismos que facilitem a decisão. Esses atalhos podem ocorrer de inúmeras 

maneiras: por associação, por conflito, por ilusão... 

Muitas vezes, esses atalhos acabam gerando erros de análise, tendo em vista a não 

participação de todos os componentes da decisão. Tais erros são conhecidos como vieses, os 

quais Pompian (2006) divide em: vieses cognitivos e vieses emocionais. De acordo com o autor, 

os vieses cognitivos resultam de um raciocínio que apresentou uma falha. O equívoco ocorre no 

processamento para a tomada de decisão; nesse sentido, torna-se passível de correção por meio 

de informações. Os vieses emocionais, ao contrário, estariam relacionados a componentes 

intrínsecos aos indivíduos, sendo mais difíceis de ser corrigidos. 

Na maioria das vezes, as consequências desses vieses geram prejuízos, tendo em vista 

fazerem uso de informações que nem sempre são corretas. Além disso, tais vieses não são 

excluídos dos profissionais. Nesse sentido, Tversky e Kahneman (1974) apresentam um achado 

importante, indicando que os vieses não estão restritos apenas aos leigos, mas a pesquisadores 

experientes, que também estão sujeitos a eles na medida em que pensam intuitivamente, apesar 

de escaparem dos vieses mais elementares. 

 

2.3.1 Aversão à Perda 

 

 A partir da análise da rede de citações, observa-se que a base dos estudos que trataram de 

aversão à perda foi o trabalho desenvolvido por Tversky e Kahneman (1974). Os autores 

analisaram três heurísticas: representatividade; disponibilidade; e ancoragem e ajuste. Eles 

aferiram que uma melhor compreensão das heurísticas e dos vieses poderia melhorar os 

julgamentos e as decisões em situações de incerteza, conforme Figura 04, em seguida. 
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Figura 04 – Rede de citações: Aversão à Perda. 

 
Fonte: Output do CitNetExplorer. 

  

 Kahneman e Tversky (1979) cunharam o termo Prospect Theory, estabelecendo crítica à 

Teoria da Utilidade Esperada. Os autores descrevem novo modelo para tomada de decisão sob 

incerteza. Neste estudo, formalizam a estrutura da aversão dos indivíduos às perdas. Thaler 

(1980), por sua vez, considera que muitos elementos da Teoria da Perspectiva podem ser 

utilizados no desenvolvimento de modelos de escolha, já que, em certas situações, muitos 

consumidores agem de maneira inconsistente, implicando erros na previsão do comportamento. 

Kahneman e Tversky (1984) contestam o axioma da invariância da Teoria de Utilidade 

Esperada e observam que, conforme mencionado anteriormente, quando se trata de ganhos, as 

pessoas são avessas ao risco, mas, em relação às perdas, são propensas a ele. Os experimentos 

realizados pelo trabalho encontram-se descritos no Apêndice A.  

Esse é um ponto demasiadamente importante na teoria da perspectiva: a ideia de aversão 

à perda assimétrica. Diferentemente do que se asseverava, que os indivíduos são avessos ao 

risco, na verdade, eles são avessos à perda, pois quando se trata de perdas, direcionam-se no 

sentido de propensão ao risco. Verifica-se, portanto, que os resultados são expressos em ganhos e 

perdas. Nisso, tomadores de decisão sob incerteza mostram-se mais sensíveis a perdas que a 

ganhos, como pode ser observado na Figura 05, a seguir. O eixo vertical corresponde ao valor 

percebido e o horizontal, aos ganhos e perdas. 
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Figura 05 – Função utilidade, segundo a teoria das perspectivas. 

VALUE 

LOSSES GAINS 

Fonte: Kahneman e Tversky (2003, p. 705). 

 

A representação gráfica da função utilidade apresenta características importantes: é 

côncava, quando se trata de ganhos, configurando aversão ao risco; é convexa, quando se trata de 

perdas, caracterizando uma propensão ao risco; é mais íngreme, em relação a perdas do que a 

ganhos. Expõe, ainda, que o desprazer associado a uma perda é aproximadamente duas vezes e 

meia maior que o prazer associado a um ganho equivalente. 

Portanto, para Kahneman e Tversky (1979), o desprazer associado à perda de uma 

quantia em dinheiro é geralmente maior do que o prazer em se ganhar a mesma quantia. Esse 

achado vai de encontro ao que asseverava Bernoulli (1954), segundo o qual qualquer aumento de 

riqueza, por menor que seja, sempre resultará em um aumento na utilidade, que é inversamente 

proporcional aos bens possuídos anteriormente. Na Figura 06, a seguir, o segmento de reta 

compreendido pelos pontos AB representa os bens que o indivíduo possuía anteriormente; se AB 

é infinitamente grande, em proporção ao BF (ganhos posteriores), o arco BM (utilidade) pode ser 

considerado como uma linha reta infinitamente pequena. 

 

Figura 06 – Função utilidade, segundo Bernoulli (1954). 

 
Fonte: Bernoulli (1954, p. 26). 
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 Com a análise das Figuras 05 e 06 expostas anteriormente, é possível verificar as diferenças 

entre os entendimentos. Para Bernoulli (1954), a riqueza anterior tem interferência na utilidade 

(quanto maior a riqueza possuída, menor será a utilidade percebida), ao passo que, para Kahneman 

e Tversky (1979), o valor é percebido apenas em termos de ganhos ou perdas. A função parte da 

coordenada zero, além da distinção com relação à concavidade, com curva em S, configurando a 

aversão à perda e não ao risco. 

Importante destacar que uma das principais consequências da aversão à perda é o efeito 

disposição (disposition effect), que consiste na tendência que os investidores têm de vender 

ativos vencedores e manter ativos perdedores em suas carteiras. Shefrin e Statman (1985) 

examinaram a realização de ganhos e perdas em um ambiente de mercado, considerando 

contabilidade mental, aversão ao arrependimento, autocontrole e questões fiscais. Os autores 

confirmaram a disposição geral para vender os vencedores antes e manter os perdedores por mais 

tempo, além da evidenciação da concentração da realização das perdas em dezembro.  

Em função de ser a principal implicação da aversão à perda, o efeito disposição foi 

identificado em diversos trabalhos, em diferentes objetos, como aqueles sintetizados no Quadro 

01, em seguida. 

 

Quadro 01 – Síntese de artigos que trataram do Efeito Disposição. 

Enfoque Referência 

Existência do efeito, exceto em dezembro, por questões tributárias. ODEAN, 1998 

Identifica, além do efeito disposição, o excesso de confiança. Os 

investidores negociam excessivamente por serem excessivamente 

confiantes; podem negociar, mesmo quando seus ganhos esperados por 

meio da negociação não são suficientes para compensar os custos de 

negociação. 

ODEAN, 1999 

Mercado imobiliário. GENESOVE; MAYER, 2001 

Investidores profissionais e independentes exibem o efeito de disposição, 

embora o efeito seja mais forte para investidores independentes e as contas 

geridas por profissionais sejam ligeiramente mais rentáveis. 

SHAPIRA; VENEZIA, 2001 

Indivíduos com menor renda e que trabalham em ocupações não 

profissionais apresentam efeito disposição em níveis maiores. 
DHAR; ZHU, 2006 

Examina as implicações da teoria dos prospectos para o efeito da 

disposição, os preços dos ativos e o volume de negociação. 
LI; YANG, 2013 

Os motivos que levam gestores de fundos de ações brasileiros a tomar 

decisões estão relacionados à teoria dos prospectos. 

LUCCHESI; YOSHINAGA; 

CASTRO JÚNIOR, 2015 

Investidores individuais no mercado de ações australiano, evidenciando 

um efeito mais forte para investidores de origem chinesa, mulheres e mais 

velhos. 

FRINO; LEPONE; WRIGHT, 2015 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Em consonância com os achados de Odean (1998), Choe e Eom (2009) constaram que os 

resultados do efeito disposição geram um desfecho negativo, portanto, existe uma relação 

negativa entre efeito disposição e desempenho do investimento. Além disso, Choe e Eom (2009) 

também concluíram que os investidores individuais são muito mais suscetíveis ao efeito 

disposição do que os institucionais e os estrangeiros; sofisticação e experiência de negociação 

tendem a reduzir o efeito; o viés é mais forte em posições mais longas do que em posições mais 

curtas. Portanto, investidores que estão mais distantes, seja por serem institucionais, seja por 

serem estrangeiros, apresentam efeito disposição menor – esse pode ser um indício do 

relacionamento da aversão à perda com o efeito dotação, sendo reiterado quando as posições 

mais longas têm o efeito disposição mais forte. 

A aversão à perda inerente ao efeito disposição consiste em fugir da realização das 

perdas. Enquanto os investidores não venderem esses ativos perdedores, não terá havido perda. 

Contudo, essa decisão aumenta o risco da certeira, o que é consonante com as teorias de 

sensibilidade às perdas, em que os indivíduos são mais propensos ao risco, no que se refere a 

elas. 

Tversky e Kahneman (1991) sintetizaram as características da função de valor em três 

itens essenciais: ganhos e perdas, definidos em relação a um ponto de referência; aversão à perda 

(perdas parecem maiores que os ganhos correspondentes); valor marginal de ganhos e perdas 

diminui com o seu tamanho. Também apresentam, como implicação da aversão à perda, a 

disparidade entre o quanto as pessoas estão dispostas a aceitar (willingness to accept – WTA) e o 

quanto estão inclinados a pagar (willingness to pay – WTP).  

Tversky e Kahneman (1992) apresentam a Teoria das Perspectivas Cumulativa 

(Cumulative Prospect Theory), a qual considera diferentes funções de ponderação para os ganhos 

e para as perdas. Os resultados dessa abordagem apontam para quatro atitudes de risco: i) 

aversão ao risco para os ganhos; ii) propensão ao risco para perdas de alta probabilidade; iii) 

risco em busca de ganhos; e iv) aversão ao risco para perdas de baixa probabilidade. 

 Benartz e Thaler (1995) apresentaram a aversão à perda míope, que seria a combinação 

de dois conceitos, o primeiro relacionado aos investidores que são avessos à perda e o segundo, 

ao fato de que mesmo os investidores de longo prazo avaliam suas carteiras frequentemente. 

Nesse sentido, os autores pesquisaram o enigma do prêmio de risco, que se refere à situação em 

que as ações superaram títulos, por uma grande margem, mas ainda há resistência, por parte dos 

investidores, em assumir esse risco.  

Também estudando a aversão à perda míope, Haigh e List (2005) compararam o 

comportamento de estudantes e de profissionais, constatando que existiam diferenças, uma vez 
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que os profissionais apresentaram comportamento atenuado de aversão à perda míope em relação 

aos estudantes. Esse resultado corroborou os estudos anteriores de List (2003, 2004), os quais 

indicaram que a experiência do mercado atenua certas anomalias.   

Em estudo mais recente, tratou-se da aversão à perda míope em um problema de 

diversificação de portfólio internacional. A redução nos ganhos de diversificação é grande para 

horizontes curtos de avaliação, ao passo que, para uma avaliação de períodos mais longos, essa 

redução não é tão acentuada. Portanto, dependendo do horizonte de avaliação, a aversão à perda 

míope pode aparecer em níveis diferentes (AMONLIRDVIMAN; CARVALHO, 2010). 

Barberis, Huang e Santos (2001), por sua vez, estudaram os preços de ativos, em que, por 

um lado, os investidores derivam utilidade direta do consumo e das flutuações no valor de sua 

riqueza financeira; por outro, que os indivíduos são avessos à perda sobre essas flutuações e 

dependentes do seu desempenho de investimento anterior, para tomar decisões. Relacionado a 

isso, convém destacar também a pesquisa realizada por Coval e Shunway (2005), que enfatiza a 

aversão à perda dos agentes do mercado em função de uma negociação acima da média, à tarde, 

para recuperar as perdas da manhã. Assim sendo, a aversão à perda tem um efeito direto nos 

preços dos ativos, gerando distorções, uma vez que aqueles que perderam adquirem contratos a 

preços mais altos e vendem a preços mais baixos. Os preços estabelecidos por eles são revertidos 

mais rapidamente.  

Os resultados de Locke e Mann (2009) confirmaram a conclusão de Coval e Shunway 

(2005), ou seja, a negociação acima da média, à tarde, para compensar as perdas da manhã. 

Entretanto, sugerem que as estratégias de negociação não são afetadas pelo resultado da manhã, 

mas sim porque o esforço que muda. Os participantes da pesquisa não apresentaram redução no 

desempenho ajustado ao risco à tarde, após as perdas matutinas, pareceram, no entanto, trabalhar 

mais na parte da tarde, após as perdas da manhã, mas não revelam qualquer evidência de aversão 

à perda dispendiosa. No sentido contrário, Coval e Shunway (2005) afirmam não haver provas 

de que as perdas da manhã levam esses traders profissionais a influenciar os preços de mercado 

de forma irracional ou prejudicial. 

Notadamente, a aversão à perda foi identificada e comprovada nos seres humanos. 

Entretanto, as pesquisas não finalizaram na espécie humana. A aversão à perda também foi 

reconhecida em uma colônia de macacos, que reagiram racionalmente a choques de preço e 

riqueza, mas exibiram vieses no comportamento, sugerindo que a aversão à perda pode ser inata 

e não aprendida (CHEN; LAKSHMINARAYANAN; SANTOS, 2006). No mesmo sentido, Pelé 

et al. (2014) desenvolveram pesquisa experimental com três espécies de macacos, cujos 

resultados indicam que alguns vieses comportamentais humanos podem não emergir como 



32 

 

resultado da experiência econômica e do mercado, mas estarem relacionados às características 

particulares das espécies.  

De maneira tangencial a esses estudos, que sugerem o fato de a aversão à perda poder ser 

inata aos indivíduos e proveniente de características particulares das espécies, Cesarini et al. 

(2012) desenvolveram uma pesquisa com mais de onze mil gêmeos. Eles chegaram à conclusão 

de que a variação hereditária em anomalias comportamentais é parcialmente mediada por 

variação genética na capacidade cognitiva, sugerindo que entre vinte a trinta por cento da 

variação individual pode ser explicada por genes. 

A literatura é vasta na identificação do viés de aversão à perda, nas diversas áreas e em 

populações, bem como com diferentes objetos. O Quadro 02, a seguir, apresenta uma síntese de 

artigos que receberam diferentes enfoques. 

 

Quadro 02 – Síntese de artigos que trataram de Aversão à Perda. 

Enfoque Referência 

A aversão às perdas, em relação ao ponto de referência, determina as decisões dos 

negociadores durante a negociação e, também, após seu término. 
GIMPEL, 2007 

Mercado imobiliário em Singapura. Aumento e queda do preço podem afetar o 

volume de negócios na mesma direção; os efeitos são mais fortes no domínio das 

perdas. 

TU; ONG; HAN, 2009 

Contratos de remuneração de executivos. 
DITTMANN; MAUG; 

SPALT, 2010 

Os indivíduos que detêm o poder são menos avessos à perda, por serem mais 

otimistas em relação às probabilidades de alcançar um resultado positivo. 
INESI, 2010 

Jogadores profissionais de golfe, mercado altamente competitivo e com agentes 

experientes, apresentam o viés. 

POPE; SCHWEITZER, 

2011 

Decisões dos consumidores sobre a eficiência energética dos bens duráveis, incerteza 

substancial sobre o valor líquido da economia de combustível. 
GREENE, 2011 

Sistema de pagamento e horas extras trabalhadas. MERRIMAN, 2014 

Intenção dos consumidores de substituição de bens nas compras online. LI; CHENG, 2014 

Efeito do dígito esquerdo. É mais acentuado nas situações de perdas do que nas de 

ganho. 

FRASER-MACKENZIE; 

SUNG; JOHNSON, 2015 

Comportamento do gestor do banco e dos investidores sobre o valor de mercado de 

bancos, Islâmicos e Convencionais. 

ABDELHEDI-ZOUCH; 

GHORBEL, 2016 

Negociação de bens desagradáveis. 
DERTWINKEL-KALT; 

KÖHLER, 2016 

Mercado imobiliário, resultados da análise indicam que os deficientes físicos são 

substancialmente menos avessos à perda na compra de casa. 

ARBEL; BEN‐SHAHAR; 

GABRIEL, 2016 

Gastos com turismo, turistas mais avessos à perda são mais propensos a ter gastos 

maiores. 
NGUYEN, 2016 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Além dessas pesquisas, podem-se destacar aquelas que relacionaram a aversão à perda a 

outros vieses comportamentais. Nesse sentido, evidenciam-se as relações com: contabilidade 

mental (THALER; JOHNSON, 1990; LUCCHESI; YOSHINAGA; CASTRO JUNIOR, 2015); 

efeito dotação (KAHNEMAN; KNETSCH; THALER, 1990; TVERSKY; KAHNEMAN,1991; 

KAHNEMAN; KNETSCH; THALER, 1991; LIST, 2003, 2004; WANG; ONG; TAN, 2015); 

ancoragem (LEUNG; TSANG, 2013, 2013a). A aversão à perda tem repercussão em grande 

parte dos vieses comportamentais; todavia, optou-se por apresentar seu relacionamento apenas 

com aqueles que compõem o escopo desta tese. 

Como é possível verificar, a partir da apresentação do estado da arte referente à aversão à 

perda, tendo com base o mapeamento realizado pelo CitNetExplorer, diversos estudos foram 

realizados para a identificação do viés, entretanto, no que diz respeito à atenuação de seus 

efeitos, não foram encontrados trabalhos. Contudo, é possível verificar a importância de 

melhorar a tomada de decisão, sobretudo aquela relativa a investimentos. Nessa perspectiva, 

convém destacar a pesquisa realizada por Polman (2012), que constatou serem os indivíduos 

menos avessos à perda, quando estão realizando escolhas para outras pessoas. Em outros termos, 

as pessoas podem escolher diferentemente, para si mesmas e para outras. A figura do consultor 

de investimentos, por exemplo, poderia figurar como a de um atenuador dos efeitos da aversão à 

perda. Todavia, a mitigação dos efeitos do viés não seria na própria decisão do indivíduo, como é 

a proposta desta pesquisa. 

Nesse contexto de redução do viés, em um sentido geral e não individual, Jin e Scherbina 

(2010) analisaram os efeitos das substituições de gestores de fundos de investimento sobre a 

composição e sobre o desempenho das carteiras desses fundos. Novos gestores tendem a vender 

os ativos perdedores, enquanto os que já estavam na entidade tendem a manter os mesmos títulos 

perdedores. Segundo suas pesquisas, a venda desses perdedores melhora substancialmente o 

resultado das carteiras. Uma possível justificativa para esse comportamento é a de que os 

gestores que já estavam no fundo estão presos a decisões anteriores e têm dificuldades em aceitar 

as perdas, tendo em vista corresponder à confirmação de uma decisão anterior equivocada. 

Portanto, os fundos poderiam se beneficiar com a entrada ocasional de novos gestores com novas 

perspectivas. A exemplo do trabalho de Polman (2012), a entrada de novos gestores diminui o 

viés no resultado, mas não no indivíduo.   
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2.3.2 Contabilidade Mental 

 

Contabilidade mental (mental accounting), como o próprio nome sugere, corresponde à 

separação mental dos recursos em contas que os indivíduos tendem a realizar, quando da tomada 

de decisão financeira. O conceito de contabilidade mental é pacífico entre os autores, 

correspondendo a uma operação cognitiva utilizada pelos indivíduos para organizar, codificar, 

categorizar, avaliar e acompanhar as atividades financeiras (THALER, 1999; POMPIAN, 2006).  

Buscando localizar cronologicamente o estado da arte referente à contabilidade mental, 

partiu-se da rede de citações gerada pelo CitNetExplorer (ver Figura 07, a seguir). Os trabalhos 

de Tversky e Kahneman (1974) e de Kahneman e Tversky (1979), como precursores das 

finanças comportamentais, serviram de base para o desenvolvimento dos estudos dos vieses.  

 

Figura 07 – Rede de citações: Contabilidade Mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Output do CitNetExplorer. 

 

Ainda antes da utilização do termo contabilidade mental, Thaler (1980) analisa questões 

relacionadas à aversão à perda, ao efeito dotação e aos custos irrecuperáveis ou afundados (sunk 

costs). Para o autor, é necessário considerar, inicialmente, o sistema de contabilidade psíquica do 

indivíduo, sendo salutar analisar um equivalente psíquico aos débitos e aos créditos, à dor e ao 

prazer. Essas foram suas ideias iniciais relativas à contabilidade mental. 

 O efeito do custo irrecuperável também foi estudado por Arkes e Blumer (1985), que 

realizaram experimentos evidenciando esse comportamento. A relação com a contabilidade 
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mental ocorre em função do comportamento discriminante dos tomadores de decisão, qual seja, a 

tendência de continuar o esforço, considerando que o custo não será recuperado. Uma vez que 

um investimento já tenha sido realizado, uma espécie de conta mental é gerada, tendo como 

justificativa para esse comportamento a dificuldade de realizar a perda. 

A primeira utilização do termo contabilidade mental ocorre com Thaler (1985), que 

evidencia a codificação mental de combinações de ganhos e de perdas, a partir da função de 

valor da Teoria da Perspectiva. Sua pesquisa considerou três elementos essenciais: (a) a função 

de valor é definida sobre ganhos e sobre perdas, ao contrário da teoria da utilidade esperada, que 

considera os níveis de riqueza, de modo que o foco está na mudança, fato que reflete a 

fragmentação da contabilidade mental; (b) tanto ganho (côncava) quanto perda (convexa) se 

apresentam diminuindo a sensibilidade; e (c) aversão à perda, maior sensibilidade a perdas que a 

ganhos (THALER, 1999). A codificação mental não ocorre apenas da avaliação em termos de 

ganhos e perdas, mas também a partir de sua origem e destinação, gerando uma rede de análise 

cada vez mais complexa. 

A contabilidade mental pode ser analisada a partir de evidências de integração, v(x + y), e 

de segregação, v(x) + v(y), realizando um experimento com quatro perspectivas: ―(a) separar os 

ganhos; (b) integrar as perdas; (c) cancelar as perdas com ganhos maiores; e (d) segregar silver 

lining‖ (THALER, 1985, p. 202). Para verificar os efeitos da integração/segregação, 

experiementos foram realizados a partir da apresentação de  assuntos com pares de resultados, 

segregados ou integrados, e, em seguida, questionou-se qual era preferível (THALER, 1985, 

1999, 2008; THALER; JOHNSON, 1990).  

No que diz respeito a essa integração e segregação dos resultados, Thaler (1985) 

apresenta quatro combinações possíveis para o resultado de (x e y), conforme Tabela 01, a 

seguir. Os detalhes do experimento podem ser visualizados no Apêndice A. 

 

Tabela 01 – Combinações de integração e de segregação. 

 Premissa Resultado Preferência 

Múltiplos ganhos x > 0 e y > 0 v(x) + v(y) > v(x + y) Segregação 

Múltiplas perdas –x e –y  v(–x) + v(–y) < v(–(x + y)) Integração 

Ganho misto (x, –y), onde x > y v(x) + v(–y) < v(x – y) Integração 

Perda mista (x, –y), onde x < y v(x) > v(x – y) – v(–y) Segregação 

Fonte: Thaler (1985). 

 

Nessa perspectiva, a preferência por segregação ocorre para múltiplos ganhos e para 

perdas mistas, enquanto a integração, para múltiplas perdas e para ganhos mistos – situação em 

que é possível observar preferencias distintas, mesmo quando os resultados financeiros são 

equivalentes. Tal fato corresponde a uma violação da noção econômica da teoria tradicional, uma 

vez que ela preconiza a fungibilidade do dinheiro, que pode ser substituído perfeitamente. 
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Todavia, a partir da contabilidade mental, o dinheiro de uma conta mental não é o perfeito 

substituto do de outra conta mental (RAJAGOPAL; RHA, 2009; THALER, 1990, 1999). 

Corroborando o relacionamento entre aversão à perda e contabilidade mental, mais 

especificamente entre efeito disposição e contabilidade mental, Shefrin e Statman (1985) 

afirmam que a contabilidade mental explica a motivação pela qual um investidor provavelmente 

não reajusta o seu ponto de referência para uma ação. Quando ela é comprada, uma nova conta 

mental é aberta e o ponto de referência natural é o preço de compra de ativos, sendo essa conta 

indicada por ganhos ou por perdas, em relação ao preço de compra.  

Opondo-se a esse direcionamento, Shefrin e Thaler (1988) tratam a teoria 

comportamental analisando autocontrole, contabilidade mental e enquadramento, com a 

suposição fundamental de que as famílias tratam componentes de sua riqueza dividindo-a em três 

contas mentais: renda atual; ativo circulante; e ativo de rendimento futuro. Portanto, consideram 

as contas mentais em relação ao tempo e não a sua origem. 

Heath e Soll (1996) trataram da contabilidade mental relacionada à orçamentação mental. 

Os indivíduos dividem seu orçamento em categorias de despesas. Como não podem antecipá-las 

perfeitamente, destinam mais ou menos recursos para uma categoria específica. Os autores 

realizaram três experimentos, cujos resultados sugerem que a orçamentação pode levar ao 

subconsumo.  

Ainda sobre o comportamento do consumidor, destaca-se que o prazer do consumo pode 

ser prejudicado pela dor de pagar. O consumo que já tenha sido pago pode ser apreciado, como 

se fosse livre da dor associada aos pagamentos realizados antecipadamente (antes do consumo). 

A dor é bloqueada por pensamentos dos benefícios que os pagamentos irão financiar. Esse 

conceito contraria o modelo econômico tradicional, pelo qual as pessoas financiam as compras 

para minimizar o valor presente dos pagamentos (GOURVILLE; SOMAN, 1998; PRELEC; 

LOEWENSTEIN, 1998; THALER, 1980, 1985).   

Mais adiante, Shefrin e Thaler (2006) realizaram experimento em que se verificou a 

diferença no comportamento dos indivíduos, quanto ao custo de uma garrafa de vinho. Ela foi 

comprada no mercado futuro, mas, houve valorização de preço. Cerca de 25% das pessoas 

pesquisadas tiveram a compra como um custo reposição, quando se tratava de presenteá-la a 

alguém, ou quando era para o próprio consumo. No caso de perda (por exemplo: a garrafa 

quebrar), esse percentual foi para 55%. Quando compram uma garrafa de vinho agora (mais 

barato) para consumir no futuro, os consumidores sentem que fizeram um investimento; quando 

bebem ou doam o vinho, no entanto, a maioria acha que não lhes custou nada ou que poupou 

dinheiro.  
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Esses conceitos estão diretamente relacionados à dor associada ao pagamento de algum 

bem, de modo que ela é minimizada, ou até mesmo eliminada, quando o consumo se dá no 

futuro, gerando um sentimento de que aquele desembolso é um investimento, não um custo. 

Corroborando essa ideia, Cheema e Soman (2006) realizaram um estudo em que se buscava 

identificar a maleabilidade no processo da contabilidade mental. Nesse sentido, realizaram dois 

experimentos, um deles, para verificar a maleabilidade para classificar, de forma flexível, as 

despesas e o outro, para construir contas mentais, a fim de justificar o que os indivíduos desejam 

fazer. Os resultados apontaram como a maleabilidade, no processo de contabilidade mental, 

permite aos indivíduos manipular contas mentais orçamentárias e justificar as despesas desejáveis. 

Esse comportamento potencializa os efeitos danosos da contabilidade mental, uma vez que, além 

de separar os recursos em contas, ainda manipula as contas para justificar despesas, muitas vezes 

indevidas. 

Kivetz (1999) sugere que os indivíduos podem utilizar novos rótulos para contas mentais, 

objetivando justificar a realização de seus desejos, por exemplo: colocar ―comer fora‖ como 

―comida‖ e não como ―entretenimento‖, como uma burla à determinada regra que limita a 

frequência dessa atividade em determinados intervalos de tempo.  

Tangenciando esse comportamento de flexibilização das contas mentais, Sussman e Alter 

(2012) verificaram que os consumidores cometem erros normativos, quando realizam gastos com 

despesas excepcionais com itens comuns, que eles tendem a não cometer. Em vez de incorporar 

um item excepcional em seu orçamento, como um em uma série de compras únicas, os 

consumidores tendem a tratar cada um isoladamente, fazendo com que extrapolem os gastos. 

Contudo, quando sutilmente os participantes foram lembrados que comprariam muitas vezes 

itens semelhantes, podendo extrapolar o orçamento, houve uma redução de gastos com produtos 

excepcionais. Esses trabalhos evidenciam como os indivíduos, por meio da contabilidade mental, 

com a análise segmentada das atividades financeiras, conseguem encontrar justificativas para 

suas decisões de consumo.  

Seguindo uma linha diferente, existem pesquisas sobre contas mentais relacionadas não a 

dinheiro, mas ao tempo, como a de Soman (2001), que investigou o efeito dos custos ocultos em 

situações em que o investimento passado era tempo, em vez de dinheiro. Ele encontrou 

evidências de que os indivíduos podem não contabilizar tempo da mesma maneira que 

contabilizam dinheiro. Rajagopal e Rha (2009), por sua vez, pesquisaram se o tempo é avaliado 

de maneira diferente, de acordo com a conta que lhe é atribuída, deparando com evidências de 

que os indivíduos criam contas mentais para o tempo, na tentativa de equilibrar o tempo de 

trabalho com o de folga. 
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Lim (2006) testa os efeitos de contabilidade mental em decisões de negociação dos 

investidores, analisando as implicações conjuntas de contabilidade mental e teoria dos 

prospectos. Sua pesquisa examina como a contabilidade mental de múltiplos resultados 

influencia a forma como os investidores vendem ações. Os investidores estão mais propensos a 

vender várias ações, quando percebem mais perdas do que ganhos consistentes; já os indivíduos 

em geral preferem integrar as perdas e segregar os ganhos. O trabalho também concluiu que a 

forma como os investidores combinam as vendas de vencedores e de perdedores indica que os 

investidores selecionam um conjunto de ganhos e de perdas a realizar, de modo que o resultado 

combinado seja mais interessante que os resultados segregados, o que sugere que a contabilidade 

mental desempenha um papel significativo nas decisões de negociação dos investidores. 

Com perspectiva diferente, Kamleitner e Kirchler (2006) realizaram um estudo 

qualitativo a partir de entrevistas semiestruturadas e de análise de conteúdo. Eles analisaram a 

compra de bens por meio de empréstimos (vários consumos e pagamentos). Para a maioria dos 

entrevistados, o bem adquirido era percebido como não relacionado ao empréstimo, ao passo que 

os pagamentos foram comprimidos pelo pensamento no que foi adquirido.  

Por outro lado, Hahn, Hoelzl e Pollai (2013) estudaram o impacto do tipo de pagamento 

sobre as emoções relacionadas ao produto. Eles concluíram que o consumo de um bem, na 

condição de crédito, proporciona mais emoções negativas concernentes ao produto, enquanto o 

pré-pagamento para um bem de consumo (condição poupança) leva a emoções mais positivas 

relacionadas a ele. 

Várias pesquisas também trataram das transações em que havia um intervalo temporal 

entre desembolso e consumo (GOURVILLE; SOMAN, 1998; SHEFRIN; THALER, 2006; 

SOSTER; MONGA; BEARDEN, 2010; PRELEC; LOEWENSTEIN, 1998; THALER, 1980, 

1985). Já outras foram desenvolvidas tendo em conta uma miríade de aspectos referentes à 

contabilidade mental. Apresenta-se, a seguir, no Quadro 03, uma síntese desses artigos. 
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Quadro 03 – Síntese de artigos que trataram de Contabilidade Mental. 

Objeto Referências 

Empréstimos 
RANYARD et al, 2006; HOELZL; POLLAI; KAMLEITNER, 

2009; HOELZL; POLLAI; KASTNER, 2011 

Aposentadoria CHEAH et. al., 2015; HU; SCOTT, 2007 

Preços de apartamentos EINIO; KAUSTIA; PUTTONEN, 2008 

Decisão familiar de consumo DAVIES; EASAW; GHOSHRAY, 2009 

Compras online GUPTA; KIM, 2010 

Política de dividendos 
KAUSTIA; RANTAPUSKA, 2012; BREUER; RIEGER; 

SOYPAK, 2014 

Interrupção de tratamento médico DJAWADI; FAHR; TURK, 2014 

Agregação/desagregação 

Itens da demonstração de resultados (BONNER; CLOR-PROELL; 

KOONCE, 2014); pagamento de impostos (MUEHLBACHER; 

KIRCHLER, 2013); informações sobre riscos em investimentos 

(KAUFMANN; WEBER, 2013); produtos (EGOZCUE et al, 2014) 

Programas de fidelidade (pontos e dinheiro) STOURM; BRADLOW; FADER, 2015 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Já em relação à Contabilidade Emocional é utilizado para designar a incorporação dos 

sentimentos dos consumidores na contabilidade mental. O dinheiro é marcado pelo sentimento 

que evoca. Esse rótulo emocional influencia o comportamento de consumo. Os sentimentos 

associados a uma soma de dinheiro, especialmente nos casos em que as pessoas recebem somas 

inesperadas, sob circunstâncias negativas, aumenta a preferência por bens virtuosos ou 

utilitários, em detrimento a produtos hedônicos, porque são percebidos como meios eficazes para 

reduzir os sentimentos negativos associados ao dinheiro (LEVAV; McGRAW, 2009).   

Quanto a esses recebimentos inesperados, Milkman e Beshears (2009) pesquisaram o 

comportamento do consumidor no uso dos cupons de descontos em supermercados. Os 

pesquisadores verificaram que a cada $10,00 em cupons ocorre um incremento de $1,59 nas 

compras. Os indivíduos modificam seu comportamento de consumo, em função de um 

recebimento inesperado. Uma conta mental é aberta e, muitas vezes, são realizadas compras 

adicionais que não ocorreriam, se não houvesse o recebimento inesperado. 

Enquanto Das et al. (2010) estabeleciam relacionamento entre a teoria das carteiras de 

Markowitz e a contabilidade mental, demonstraram, ao mesmo tempo, a equivalência 

matemática entre elas e o gerenciamento de risco usando o valor em risco (VaR), além da 

existência de um mapeamento matemático entre as metas dos investidores (consumo) e as 

carteiras de média-variância (produção/resultado) por meio de contas mentais. Já em relação à 

classificação da contabilidade mental como um viés cognitivo, faz-se necessário salientar que é 

provável a influência de elementos emocionais, uma vez que, ―quando as pessoas estão distraídas 

por vários processos e interações (como é provável no mundo real), aqueles em um estado 
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afetivo positivo podem realmente gastar mais do que aqueles em um estado afetivo neutro‖ 

(LOUREIRO; HAWS, p. 676, 2015).  

Sob essa perspectiva, Koch e Nafziger (2016) investigaram como as pessoas definem e 

avaliam metas em contas mentais para alcançar o autocontrole, especialmente como os 

indivíduos estabelecem os intervalos das metas e como avaliam os resultados, com contas 

mentais com intervalo estrito ou amplo. Os autores concluíram que, para tarefas com pouca 

incerteza sobre o resultado, os intervalos são estreitos, sendo mais amplos para as que 

apresentam incertezas consideráveis no resultado. 

Kim et. al. (2016) desenvolveram um modelo conceitual para tomada de decisão de 

compra de aplicativos de smartphones com base na contabilidade mental, considerando dois 

tipos de utilidade, de aquisição (valor do bem e pagamento) e de transação (méritos do negócio). 

As aplicações dos estudos relacionados a temas atuais apoiam o entendimento de que pesquisas 

sobre contabilidade mental constituem temática que ainda tem relevância acadêmica e prática. 

Corroborando a ideia de atualidade da temática, Liao e Chu (2013) pesquisaram como a 

compra de um novo produto pode ser afetada, quando o consumidor tem consciência da 

possibilidade de revenda online, aplicando os conceitos de contabilidade mental. Concluíram que 

há a influência, tanto no caso de mesmo item (por exemplo, celular-celular), quanto no caso de 

itens distintos, mas com funções semelhantes (câmera-celular), classificando-os na mesma conta 

mental, em termos de planeamento do orçamento. 

A contabilidade mental também aparece relacionada a outros vieses comportamentais 

pesquisados: aversão à perda (BHOOTRA; HUR, 2012; DUXBURY et. al., 2015; 

KAHNEMAN; TVERSKY, 1984; PRELEC; LOEWENSTEIN, 1998; SHEFRIN; STATMAN, 

1985; THALER, 1980, 1985; TVERSKY; KAHNEMAN, 1981); efeito dotação e ancoragem 

(LIU; CHOU, 2015); efeito dotação (EGAN; CORRIGAN; DWYER, 2015; JEFFERSON; 

TAPLIN, 2012). Destaque-se que estudos acerca da contabilidade mental foram desenvolvidos 

em vários contextos e em populações, considerando contas por atividades, por produtos e até 

mesmo as relacionadas a tempo.  Contudo, a exemplo do que foi verificado com a aversão à 

perda, não foram localizados estudos que relacionem o esclarecimento do viés, sobretudo em 

relação à minimização de seus efeitos. 

 

2.3.3 Efeito Dotação 

 

Os modelos econômicos, de forma geral, presumem que os indivíduos avaliem 

mercadorias independentemente de a possuírem, existindo um pressuposto básico de 
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independência. Entretanto, estudiosos colocaram em cheque essa hipótese (HOFFMAN; 

SPITZER, 1993; LIST, 2003), fenômeno denominado efeito dotação (endowment effect). Ele 

consiste na tendência de os indivíduos valorizarem mais o que possuem, em detrimento do que 

não possuem, fazendo com que haja uma disparidade entre preço de venda e preço de compra. É 

comum, de um lado, vendedores acreditarem que o valor do bem que ofertam é maior do que, de 

fato, vale, elevando, por conta disso, o seu preço e, do outro, compradores pensarem o contrário, 

baixando-o. Esse comportamento reduz os negócios, o que pode levar, em consequência, 

vendedores apegados a seus bens terem resultados negativos em suas operações. 

No mercado de ações, é muito frequente pessoas sentirem apego a seus ativos e 

apresentarem dificuldade de se desfazer deles – ainda que estejam perdendo valor, sem 

perspectivas de melhoras. Nesse sentido, acaba havendo uma interligação entre efeito dotação e 

aversão à perda. A relutância em vendê-los também está relacionada à dificuldade em reconhecer 

a perda (aversão à perda), que faz com que o indivíduo mantenha o ativo na carteira, elevando 

seu risco e reduzindo o retorno.  

Conforme assevera Thaler (1980) em relação ao efeito dotação, existe certo grau de 

inércia em retê-lo, uma vez que os bens já incluídos no patrimônio do indivíduo são mais 

valorizados do que os que não estão. Isso se dá em função da criação de uma perda, quando o 

bem é removido, e de um ganho, quando ele é adicionado. Tanto compradores quanto 

vendedores concentram-se nas perdas: o dinheiro, no caso dos compradores; e o próprio bem, no 

caso dos vendedores (CARMON; ARIELY, 2000). Corroborando esse entendimento, Pompian 

(2006) entende que dotação é um viés emocional que se caracteriza pela diferenciação do peso 

colocado no valor de um bem, quando esse valor depende da pessoa que o possui, tendo ela 

potencial para possuí-lo. Nesse caso, a magnitude da perda (deixar de possuir) é maior que a do 

ganho (passar a possuir). Uma maneira de ilustrar esses conceitos pode ser visualizada na Figura 

08, disposta a seguir, por meio da qual se pode perceber que o impacto psicológico do desprazer 

associado à perda é maior, condição que explica a tendência de as pessoas valorizarem mais os 

bens que possuem. 
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Figura 08 – Representação do efeito dotação. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Um dos principais problemas do efeito dotação é a redução dos ganhos em negociações. 

Os negociadores potenciais são mais relutantes que os demais ao fazer transações, tendo em vista 

a inércia em função da aversão à perda, exceto em negociações mutuamente vantajosas, que 

passam a ser possíveis. Esse fato deixa o volume de negociação menor do que poderia ser 

(KAHNEMAN; KNETSCH; THALER, 1990).  

Tendo em vista os prejuízos que podem ser gerados em função do efeito dotação, muitos 

trabalhos foram desenvolvidos, com o intuito de identificar a existência do viés. A forma para 

verificação do efeito dotação mais utilizada nesses estudos foi verificar a diferença entre a 

disposição para aceitar e para pagar, willingness to accept (WTA) e willingness to pay (WTP), 

respectivamente.  

Tversky e Kahneman (1991) relacionam WTA e WTP com a aversão à perda. A 

declaração de WTA é para o indivíduo que considera desistir do bem, já a de WTP pressupõe 

que ele considera adquiri-lo. O proprietário será relutante em vender, se houver aversão à perda 

do bem, existindo relutância em comprar, se o comprador considerar o dinheiro gasto na compra 

do bem como uma perda. Entretanto, Morewedge et al. (2010) argumentam que a propriedade 

produz o efeito dotação e não a aversão à perda, por conta de os resultados de seus experimentos 

apontarem que o efeito dotação desapareceu quando os compradores eram proprietários e os 

vendedores, não o eram.  

Portanto, efeito dotação é verificado na discrepância entre o valor de venda de bens, dado 

por quem os possui, e o preço que aquele que não os tem está disposto a dar. Esse fenômeno 

considera, portanto, ―[...] a diferença na quantidade de dinheiro das pessoas WTP para adquirir 

um bem e das WTA para cedê-lo‖ (MOREWEDGE; GIBLIN, 2015). Segundo Giraud (2013), o 

viés do status quo (a tendência que os indivíduos têm para manter as posições como estão) é uma 

condição necessária para a existência de uma lacuna entre WTA e WTP. 

Vendedores 

Compradores 

Ganho em relação 

ao status quo. 

 

Move-se de não 

possuir para possuir. 

Perda em relação 

ao status quo. 

 

Move-se de possuir 

para não possuir. 
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Shu e Peck (2011) argumentam que o conceito de apego emocional é a justificativa, 

utilizada pelos pesquisadores, para os estudos acerca do efeito dotação. No entanto, 

demonstraram, a partir da replicação de nove dos mais importantes experimentos relativos ao 

viés, que existem, na realidade, duas construções separadas: propriedade psicológica (apego) e 

reação afetiva (emoção). Aquela mede se uma perda é percebida ou não, sendo moderada pela 

propriedade real e pelas mudanças na perspectiva cognitiva, ao passo que esta mede a 

intensidade da perda e é moderada por variáveis afetivas. Essa é uma contribuição importante 

para a presente pesquisa, tendo em vista constatar uma parcela cognitiva em um viés emocional. 

Os autores ainda apresentam um esquema dos componentes de cada constructo, até chegar na 

aversão à perda. Tal esquema está exposto na Figura 09, a seguir. 

 

Figura 09 – Relações de mediação e de moderação do Efeito Dotação. 

 

 
 

Fonte: Shu e Peck (p. 440, 2011). 

 

Como se pode observar, a aversão à perda é gerada a partir dos dois componentes citados 

anteriormente, que, por sua vez, são formados por elementos distintos. A dotação está inserida na 

percepção de propriedade ou de propriedade psicológica. 

Partindo para a análise do estado da arte a respeito do efeito dotação, mais uma vez a 

referência é o trabalho de Kahneman e Tversky (1979), Prospect Theory, cujo mapeamento, 

realizado no CitNetExplorer, é possível visualizar na Figura 10, a seguir. Foram formados dois 

clusters, sendo o de cor azul o mais relacionado a esta pesquisa. Entretanto, dada a grande 

interligação entre eles, os trabalhos relacionados aos dois foram analisados.  
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Figura 10 – Rede de citações: Efeito Dotação. 

 

Fonte: Output do CitNetExplorer. 

 

Demonstrações da existência de efeito dotação são abundantes, relacionadas a diversos 

objetos. A seguir, o Quadro 04 apresenta uma síntese de alguns exemplos.  

 

Quadro 04 – Síntese de artigos que trataram de Efeito Dotação. 

Objeto Referências 

Garrafas de vinho THALER, 1980 

Bilhetes de loteria KNETSCH; SINDEN, 1984; KOGLER; KÜHBERGER; 

GILHOFER, 2013 

Loterias de habitação na faculdade NASH; ROSENTHAL, 2014 

Negociação/troca de bens comuns, como, 

canecas, canetas e chocolates 

BROWN et al., 2015; FEHR; HAKIMOV; KÜBLER, 2015; 

KAHNEMAN; KNETSCH; THALER, 1990; KNETSCH, 1989; 

MUNRO; POPOV, 2013; STRAHILEVITZ; LOEWENSTEIN, 

1998 

Negociação/troca de bens comuns, 

acrescentando a análise da variável cultura 
MADDUX, 2010 

Negociação/troca de bens, cartões e pins de 

esporte 
LIST, 2003, 2004 

Bilhetes para jogos de basquete CARMON; ARIELY, 2000; DRAYER; SHAPIRO, 2011 

Tempo de lazer GALIN, 2009, 2013 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

 



45 

 

Já para a troca de bens, como dinheiro, por exemplo, não foi detectado efeito dotação 

(SVIRSKY, 2014; WEBER et al., 2007), cabendo destaque o trabalho de Morrison e Oxoby 

(2013), que efetuaram a entrega do dinheiro antes do experimento, com os participantes o 

retendo por uma semana, para, só após a sua realização, ser detectado o efeito dotação. Para se 

identificar o apego ao dinheiro (papel moeda), foi necessário entregá-lo antecipadamente, com 

uma finalidade específica posterior.     

Também com relação à negociação de bens, Chan (2015) concentrou seus esforços na 

verificação da disparidade WTA-WTP em dois grupos de estudantes, em relação a agasalhos 

com a marca da universidade. Além de averiguar a existência do efeito dotação, os autores 

introduziram uma análise relativa à ligação emocional com os bens. Para um grupo, foi 

propagada a imagem do agasalho com a função de aquecimento (bem utilitário); para o outro, o 

destaque foi ao orgulho de se fazer parte da universidade (bem hedônico). Os autores concluíram 

que o efeito dotação é mais proeminente para bens hedônicos, também presente, contudo, em 

relação aos bens utilitários.   

Hanemann (1991) relaciona a amplitude da diferença entre WTA e WTP com a 

disponibilidade de bens substitutos, mantendo os efeitos da renda constantes. Quanto menos bens 

substitutos disponíveis, maior a disparidade entre WTA e WTP; em sentido contrário, se houver 

bens privados que possam ser facilmente substituídos por bens públicos, essa diferença será 

pequena.  

Conforme verificado, inúmeros trabalhos trataram de WTA e WTP. Tunçel e Hammitt 

(2014) realizaram uma análise de regressão com os artigos que trataram dessa temática. Foram 

analisados 76 artigos; a variável dependente foi a relação entre a média WTA e a média WTP. 

Os autores analisaram diversos itens, como, por exemplo: tipo do bem; disponibilidade de 

substitutos; bem hipotético ou real; técnica de elicitação; incentivo; mecanismo de pagamento; e 

experiência dos sujeitos. Eles concluíram que existem diferenças entre alguns aspectos do bem, 

do questionário/experimento e dos sujeitos. Contudo, não encontraram diferença significativa na 

disparidade entre transações reais e hipotéticas e entre perguntas abertas e fechadas. Além disso, 

verificaram que a disparidade é menor para bens privados comuns do que para outros bens, bem 

como para estudantes do que para não estudantes com incentivo, em relação aos não 

incentivados, e para sujeitos que tenham experiência com o experimento. 

Diferente das demais pesquisas apresentadas, Dertwinkel-Kalt e Köhler (2016) 

analisaram o efeito dotação em relação a bens desagradáveis, confirmando a existência de um 

viés relacionado a perdas. Suas pesquisas tiveram dois estágios. No primeiro deles (dotação), os 

participantes recebiam um entre dois bens ruins (cada um dos bens apresentava uma vantagem e 
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uma desvantagem, de modo que o resultado fosse equivalente entre eles); no segundo 

(negociação), tinham a oportunidade de trocá-los. 

Xia e Suri (2014), por sua vez, trataram do efeito dotação em relação à cocriação, 

serviços do tipo ―faça você mesmo‖, verificando que os consumidores procuram compensação 

maior devido o seu esforço do que estariam dispostos a pagar a um prestador de serviços. No 

mesmo sentido, Franke, Schreier e Kaiser (2010) verificaram que os indivíduos apresentam 

disposição para pagar significativamente mais por produtos que eles próprios personalizaram.  

Além disso, alguns estudos incluíram o risco para tratar do efeito dotação: quando o indivíduo 

está ciente dele, é menos avesso a sua eliminação, sensação que é menor quando não o espera 

(GUOA et al., 2016). 

Outro fato que é importante avaliar é se o período em que se está de posse de um bem 

reflete no apego a ele, atribuindo-lhe, consequentemente, maior valor. Nesse sentido, Beggan 

(1992) concluiu, a partir de seu estudo, que a quantidade de tempo de posse do bem não elimina 

o que o autor denomina mero efeito propriedade. Mesmo quando não houve tempo entre a 

informação da propriedade e a solicitação de classificação da atratividade, o efeito foi percebido. 

Corroborando o entendimento de que não é necessário muito tempo para a existência do 

efeito dotação, dada a sua rapidez, os indivíduos não conseguem antecipá-lo, não só se apegando 

rapidamente ao bem, como também não tendo consciência disso (LOEWENSTEIN; ADLER, 

1995; VAN BOVEN et al., 2003). Strahilevitz e Loewenstein (1998), por outro lado, constaram 

que, quanto maior o tempo de propriedade, maior será o efeito dotação. Analogamente, Saqib, 

Frohlich e Bruning (2010) perceberam que o aumento do nível de envolvimento tem, por 

consequência, o aumento do efeito dotação.  

Também analisando influências sobre o efeito dotação, Loewenstein e Issacharoff (1994) 

estudaram a dependência da fonte. Eles verificaram a origem do bem, testando recebimento ao 

acaso e recompensa por desempenho, assim como desempenho positivo e negativo em uma 

tarefa. No primeiro caso especificamente, o valor atribuído ao bem recebido como recompensa 

foi maior, assim como aqueles recebidos em função de um resultado positivo. Portanto, pode-se 

dizer que existem indícios de que a origem tem influência sobre a avaliação do bem. Em sentido 

similar, Jefferson e Taplin (2011) observaram que, quando o bem foi recebido de um amigo 

próximo, o efeito dotação passou a ser mais forte e, adicionalmente, bens de maior valor também 

apresentam um efeito dotação maior. 

Por outro lado, Martinez, Zeelenberg e Rijsman (2011) analisaram a influência de 

arrependimento e de desapontamento, detectando a existência de efeitos diferentes, uma vez que 
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o arrependimento anula o efeito dotação e o desapontamento, por outro lado, o inverte. Essa 

inversão também é tratada como efeito dotação negativo, quando WTP é maior que WTA. 

Nesse sentido, convém ressaltar que a avaliação do bem também leva em conta as 

características salientes – aquelas que aparecem mais. Tanto essas características como a 

avaliação de um bem dependem do que é comparado. Os procedimentos em duas etapas são 

implementados em experimentos (dotação e negociação) e implicam que os bens são avaliados 

em diferentes contextos (BORDALO; GENNAIOLI; SHLEIFER, 2012). São inúmeros fatores, 

portanto, que podem influenciar na avaliação dos bens e, por consequência, no efeito dotação.  

Também investigando o viés relacionado a diferentes populações, Munro e Popov (2013) 

notaram que não há diferença significativa entre casais e não casais (tomada de decisão 

individual), bem como entre estudantes e não estudantes. Em outros termos, o comportamento 

entre casais e não casais, estudantes e não estudantes é estatisticamente igual. 

Relativamente à propriedade percebida, Peck e Shu (2009) constataram que apenas tocar 

em um objeto aumenta a percepção de propriedade, incrementando a valorização dele. Contudo, 

há mercados em que é impossível tocar o bem a ser adquirido, como o on-line. Para essas 

situações, os autores testaram as imagens que passam a sensação de toque e de propriedade. Já as 

que o indivíduo sente como se o bem fosse seu também aumentam a propriedade percebida.   

Chark e Muthukrishnan (2013) replicaram esse estudo de Peck e Shu (2009), 

acrescentando, entretanto, a ideia de que a troca de um produto (voltar à loja e trocar) pode 

aumentar a disposição de pagar pela garantia desse produto. Em termos práticos, os autores 

acreditam que pode ser melhor opção vender a garantia depois de os consumidores terem a posse 

do produto, tendo em vista o efeito do toque em relação à dotação e à aversão à perda.         

Ehrhart, Ott e Abele (2015) estudaram o viés em leilões. Como no momento em que estão 

ocorrendo os lances não existe efetivamente a propriedade do bem, mas uma propriedade 

percebida, o fenômeno foi denominado pseudo efeito dotação. Essa propriedade percebida 

aumenta a disposição dos licitantes em pagar pelo item leiloado. Os autores analisaram quatro 

formatos de leilão e verificaram diferentes níveis do efeito. Por esse prisma, do ponto de vista 

prático, até mesmo a ordem dos itens leiloados pode influenciar no preço final de venda, já que 

os participantes do leilão podem estar mais ou menos dispostos a pagar.  

Ainda com relação à identificação ou não do efeito dotação, Apicella et al. (2014) 

analisaram o comportamento de caçadores-coletores, encontrando dois subconjuntos do grupo, 

um que vivia mais isolado e outro que mantinha maior contato com a sociedade moderna e com 

os mercados. O primeiro não transpareceu sentir qualquer efeito de dotação, enquanto o grupo 

que conservava o contato com a sociedade moderna exibiu o viés. Portanto, os autores sugerem 
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que o viés de efeito de dotação não é um comportamento universal e que a cultura pode levar a 

diferenças na presença do efeito dotação. Sobre o assunto, Pelé et al., (2014) e Cesarini et al. 

(2012) mostraram diferentes achados, segundo os quais a aversão à perda pode ser inata. 

Estudos também utilizaram a neurociência para verificar o que ocorre quando o indivíduo 

é submetido a determinadas situações. Foi analisado o comportamento cerebral (áreas ativadas 

no cérebro), geralmente com ressonância magnética em relação às escolhas, detectando-se, por 

um lado, a existência do efeito dotação e da aversão à perda (DE MARTINO et al, 2009; 

KNUTSON et al. 2008; RAVAJA et al., 2016; Weber et al., 2007; WEBER et al., 2007); por 

outro, que há o esmtímulo de diferentes áreas cerebrais quando da tomada de decisão. A 

amígdala esquerda é ativada durante a venda (entrega do bem), mas não durante a compra 

(entrega de dinheiro) de bens, fornecendo evidências para a aversão à perda de bens, mas não ao 

dinheiro. 

Com relação ao comportamento real de mercado, buscou-se verificar se a experiência de 

mercado elimina o efeito dotação. A conclusão foi a de que existe uma correlação negativa entre 

experiência de mercado e efeito dotação, ou seja, com o aumento da experiência, o efeito do viés 

diminui (COURSEY; HOVIS; SCHULTZE, 1987; ENGELMANN; HOLLARD, 2010; LIST, 

2003, 2004). É possível estabelecer um paralelo entre esses trabalhos e a possibilidade de 

minimizar efeitos de vieses comportamentais com educação. Aprender com a experiência 

diminui o efeito do viés. Em um ambiente on-line (jogos de RPG), Sousa e Munro (2012) 

também apuraram que quanto maior o nível de experiência, menor o efeito de dotação. Jogadores 

mais experientes tendem a trocar sua dotação inicial, ao invés de manter o status quo.  

A literatura que verifica a existência de vieses comportamentais é extensa, entretanto, 

quando se trata da mitigação de seus efeitos, ela é praticamente inexistente. Com relação ao 

efeito dotação, no entanto, convém destacar a pesquisa desenvolvida por Florack et al. (2014), 

que encontrou evidências experimentais no sentido de que o simples ato de lavar as mãos reinicia 

o sistema cognitivo para um estado mais neutro, reduzindo a assimetria na percepção dos bens 

próprios e não-próprios, o que diminui o efeito dotação.  

Galin (2009) assevera que a ordem, ou seja, a sequência das propostas apresentadas 

durante as negociações, afeta a relação entre os dias de trabalho anuais e o percentual do salário 

anual. O efeito dotação pode ser reduzido, quando a sequência de sugestões muda de uma 

proposta de perda para outra, de ganho. Paolacci, Burson e Rick (2011) constataram que, quando 

os indivíduos consideraram possuir uma alternativa intermediária (que partilha características da 

dotação e do alvo) antes de considerar a alternativa-alvo, reduziu-se o efeito de dotação, pois 

ocorre um deslocamento do ponto de referência em direção à alternativa-alvo. Mesmo que não 
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seja aceita a alternativa intermediária, o ponto de referência inicial é enfraquecido. Essa é uma 

maneira de manipular o mercado consumidor; portanto, não apresenta relação com a proposta da 

presente pesquisa, cuja atenuação do viés relaciona-se à procura por uma tomada de decisão mais 

racional.   

Plott e Zeiler (2005) promoveram um treinamento com os participantes, que teve, 

primeiramente, foco no mecanismo utilizado para obter avaliações, bem como no funcionamento 

prático do experimento, além da manutenção do anonimato no experimento, para, só então, 

solicitar avaliações de WTA e WTP (bem mais utilizado nos experimentos de efeito dotação) 

para canecas, objeto usado nas pesquisas para solicitar precificação e verificar o efeito dotação. 

Como resultado, verificaram a não existência de diferenças entre os integrantes da pesquisa. 

Analogamente, o conhecimento sobre os vieses pode ter esse efeito também. 

Isoni, Loomes e Sugden (2011) aplicaram os procedimentos de Plott e Zeiler (2005) para 

canecas e loterias, de modo que os confirmaram para as canecas, mas afirmaram que o método 

não se aplica às loterias. Como replica Plott e Zeiler (2011), o estudo inicial se referiu apenas ao 

bem clássico (canecas); a natureza diferente das loterias não se relaciona à pesquisa anterior. 

Eles argumentam que as propriedades de bens, como a aleatoriedade associada às loterias, pode 

gerar outros equívocos, e, consequentemente, as lacunas.  

Fehr, Hakimov e Kübler (2015) replicaram a investigação, entretanto, não chegando ao 

mesmo resultado, de modo que a diferença WTA-WTP persistiu, mesmo após o treinamento dos 

participantes. Contudo, a divergência já enseja a necessidade de aprofundamento nas pesquisas 

relativas a essa possibilidade de mediação do viés.  

Faz-se necessário destacar a pesquisa de Brown e Cohen (2015), que repetiram não 

apenas o procedimento de Plott e Zeiler (2005), mas também o de Kahneman, Knetsch e Thaler 

(1990), acrescendo a análise de anonimato e de não anonimato. Aqueles confirmaram os achados 

desses dois trabalhos e estes encontraram a discrepância entre WTA-WTP. No entanto, com a 

implantação dos mecanismos de treinamento, os efeitos do viés não foram encontrados. Em 

relação ao anonimato e ao não anonimato, não foram encontradas diferenças, o que sugere que a 

familiaridade do sujeito com o mecanismo (treinamento), e não o anonimato, elimina o efeito. 

Notadamente, o argumento de treinamento como redutor do efeito ganha força.   

Corroborando tal fato, Biel, Johansson-Stenman e Nilsson (2011), de maneira análoga, 

constataram que diferenças nas emoções e nas percepções morais podem explicar as 

discrepâncias encontradas entre WTA e WTP, quando classificadas as duas alocações 

envolvendo um bem com caráter moral percebido. Após ser corrigidas as influências afetivas e 

as reações morais, não há diferença significativa. Nesse sentido, ainda que de maneira correlata, 
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pode-se supor uma relação entre conhecimento dos vieses comportamentais e sua minimização. 

É nessa lacuna que se insere o presente trabalho, isto é, no estudo sobre em que medida o 

conhecimento a respeito dos vieses, até mesmo das estratégias para atenuar seus efeitos, pode 

melhorar a tomada de decisão.    

 

2.3.4 Ancoragem e Ajuste 

 

O efeito ancoragem (anchoring effect) está relacionado à ideia de que, para fazer suas 

estimativas, as pessoas partem de um valor inicial (âncora), para, em seguida, realizarem ajustes 

nesse valor e, então, apresentarem um resultado. Contudo, muitas vezes, esses ajustes são 

insuficientes. Além disso, diferentes pontos de partida geram variadas estimativas, que são 

viesadas no sentido das âncoras.  

Segundo Pompian (2006), ancoragem e ajuste são um viés cognitivo. Os investidores 

recebem informações por meio de uma lente deformada, uma vez que dão ênfase às informações 

arbitrárias e aos pontos de ancoragem, distanciando-se, portanto, da tomada de decisão racional. 

Para Chapman e Johnson (1999, p. 115),  

 

A ancoragem é uma tendência generalizada de julgamento em que os tomadores de 

decisão são sistematicamente influenciados por pontos de partida aleatórios e não 

informativos. [...] Sugerimos que âncoras afetam decisões, aumentando a 

disponibilidade e construção de elementos que a âncora e alvo têm em comum e 

reduzindo a disponibilidade de recursos do alvo que difere da âncora.  

 

A rede de citações gerada pelo CitNetExplorer (Figura 11, a seguir), principalmente a 

partir da análise de clusters, é composta por apenas um grupo central, que tem dois trabalhos 

seminais, de Tversky e Kahneman (1974) e de Northcfcaft e Neale (1987). Além deles, a base 

para os trabalhos seguintes compõem-se também das pesquisas realizadas por Ariely, 

Loewenstein e Prelec (2003). 
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Figura 11 – Rede de citações: Ancoragem. 

 
Fonte: Output do CitNetExplorer. 

 

Não obstante Tversky e Kahneman (1974) terem consolidado o conceito de efeito 

ancoragem, algumas ideias iniciais já existiam. Lichtenstein e Slovic (1971) realizaram 

experimentos com decisões de jogos e encontraram uma anomalia da teoria da utilidade esperada: 

a decisão sobre a nova aposta era influenciada pelo resultado da aposta anterior, que seria, 

portanto, uma espécie de âncora para a nova aposta. 

Em seu estudo, Tversky e Kahneman (1974) solicitaram aos participantes que estimassem 

quantidades expressas em percentuais (entre 0 e 100), como, por exemplo, a porcentagem de 

países africanos nas Nações Unidas. Contudo, antes da realização da estimativa, o grupo recebeu 

determinado número fornecido por uma roda da fortuna. As estimativas medianas daqueles que 

receberam o número 10 foram de 25%, ao passo que as estimativas dos que tiveram 65 foram de 

45%.  

Northcfcaft e Neale (1987), por sua vez, desenvolveram pesquisa, cujo ambiente de 

relização foi o Mundo real, não produzida em laboratório, diferente, portanto, dos trabalhos 

anteriores. Investigaram a existência da ancoragem na avaliação de imóveis, encontrando fortes 

evidências dela, tanto em sujeitos amadores quanto nos experientes.  

Ariely, Loewenstein e Prelec (2003) também certificaram que avaliações iniciais de 

produtos familiares e de experiências hedônicas simples são fortemente influenciadas por 

âncoras arbitrárias. Os autores introduziram os dois últimos dígitos do seguro social dos 

indivíduos, que sofreram influência dessas âncoras, em suas respostas. Também acrescentaram a 
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ideia de arbitrariedade coerente, além do fato de as avaliações subsequentes serem coerentes com 

as variações de quantidade e de qualidade, o que pode gerar uma falsa ilusão de ordem. 

Entretanto, os resultados de sua pesquisa apontam que essas respostas não podem ser 

consideradas racionais à informação, a irracionalidade da resposta não diminui com experiência 

com o bem, não é necessariamente reduzida pelas forças do mercado e não é exclusiva dos 

preços à vista. 

A exemplo de Northcfcaft e Neale (1987), Wright e Anderson (1989) também buscaram 

analisar a experiência profissional na negociação de imóveis, contudo, acrescentaram uma 

análise acerca da utilização de recompensas. Realizaram experimentos com estudantes de um 

Master of Business Administration (MBA) em negócios. O efeito da ancoragem verificado foi 

demasiadamente forte, a ponto de o aumento da familiaridade com situações de julgamento não 

resultar em diminuição de ancoragem. Profissionais experientes podem estar sujeitos a ela, 

mesmo que estejam familiarizados com a situação de julgamento. Incentivos monetários, 

contudo, resultaram em grande diminuição da ancoragem. 

Também com relação ao efeito ―ancoragem em profissionais‖, Kaustia, Alho e Puttonen 

(2008) realizaram estudo comparativo entre profissionais e estudantes universitários. 

Verificaram que os dois grupos apresentaram efeito ancoragem estatisticamente significante, 

entretanto, os profissionais manifestaram o viés muito menor, persistindo esse resultado, mesmo 

com a restrição da amostra em profissionais mais experientes.   

Focando a análise nos objetos de pesquisa, verificou-se que, quando investigada a 

ancoragem em loteria e em jogos, também se comprova a existência do viés. Ao se atribuir 

preços mínimos de venda de apostas, por exemplo, em um jogo contendo três resultados, com 

probabilidade de nenhum deles exceder 0,50, as pessoas baseiam seu julgamento no resultado 

intermediário, porque ele, em conjunto com o maior ou com o menor resultado, vai determinar o 

que é provável que aconteça. Por outro lado, quando a probabilidade de um dos resultados for 

superior a 0,50, a ancoragem será sobre esse resultado, pois ele, por si só, vai determinar o que é 

provável que aconteça no jogo (CARLSON, 1990). 

Quanto à intensidade do ancoramento, Luchini e Watson (2013) analisaram os efeitos 

enquadramento e ancoragem, quando os indivíduos utilizam informações irrelevantes contidas 

em perguntas que o ajudam a avaliar um bem. Os pesquisadores concluíram que o efeito de 

ancoragem é mais forte nos entrevistados que estiveram inseguros em suas respostas. Para esta 

presente pesquisa, tal fenômeno pode estar relacionado ao contexto do experimento, no sentido 

de que muitos dos participantes sequer ouviram falar de itens com os quais foram impelidos a 

realizar estimativas, podendo apresentar, nesses casos, um maior ancoramento. 
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Além dessas pesquisas relatadas, muitos trabalhos foram desenvolvidos, buscando-se 

averiguar a existência de ancoragem em diversas situações e populações, como nos exemplos 

apresentados, em síntese, no Quadro 05, logo em seguida. 

 

Quadro 05 – Síntese de artigos que trataram de Ancoragem. 

Objeto Referências 

Conhecimentos gerais 

BLANKENSHIP et al., 2008; EPLEY; GILOVICH, 2001, 2005; 

MCELROY; DOWD, 2007; MUSSWEILER; ENGLICH, 2005; 

WILSON et al., 1996 

Realização de previsões CRITCHER; GILOVICH, 2008 

Âncora para o salário inicial THORSTEINSON, 2011 

Avaliação de loterias FUDENBERG; LEVINE; MANIADIS, 2012 

Mercado imobiliário BOKHARI; GELTNER, 2011; CHANG; CHAO; YEH, 2016 

Precificação de bens ambientais ARANA; LEON, 2007 

Leilões HOLST; HERMANN; MUSSHOFF, 2015; HONG et al., 2015 

Mercado de ações 
HAO et al., 2016; LIAO, L.; CHOU, R.; CHIU, 2013; 

VEROUSIS; GWILYM, 2014 

Previsões dos profissionais CAMPBELL; SHARPE, 2009; CEN; HILARY; WEI, 2013 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Estudos relativos a vieses comportamentais são fundamentais para a melhoria da tomada 

de decisão financeira. Por um prisma mais prático, McHugh e Ranyar (2016) analisaram o 

comportamento de indivíduos em relação ao valor que pagariam ao cartão de crédito naquele 

mês, considerando que, além da informação do valor mínimo, seriam apresentadas informações 

adicionais sobre quanto se pagaria pelo saldo devedor (acrescidos os juros) em períodos 

diferentes. As âncoras contidas nas informações adicionais fizeram com que houvesse alterações 

no comportamento. O valor pago por mês no cartão de crédito, portanto, pode ser influenciado 

por âncoras contidas nas faturas.   

A identificação da ancoragem em diversas situações já se encontra bem estabelecida, 

entretanto, no que se refere à minimização de seus efeitos, ainda existe um longo caminho pela 

frente. Contudo, ressalte-se a pesquisa de Smith e Windschitl (2015), que buscaram identificar se 

o conhecimento sobre a temática que as estimativas são solicitadas minimiza os efeitos da 

ancoragem, salientando a complexidade da relação entre conhecimento e ancoragem, tendo em 

vista que nem todos os tipos de conhecimento são igualmente eficazes na redução do viés. Eles 

analisaram o conhecimento métrico e o mapeamento. Os participantes que aumentaram o 

conhecimento métrico apresentaram uma redução dos efeitos da ancoragem. Por outro lado, 

aqueles que só aumentaram o conhecimento em mapeamento mostraram efeitos de ancoragem 

semelhantes aos da condição de ausência de conhecimento. 
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Corroborando essa ideia da importância e da disseminação de estudos relativos à 

ancoragem, Furnham e Boo (2011) fizeram uma revisão da literatura sobre a temática. Eles 

concluíram que o valor da investigação sobre ancoragem é extremamente robusto, em função de 

uma ampla gama de decisões com diferentes grupos e contextos. Fortalecendo esse argumento, 

Bischoff e Egbert (2013) analisaram o comportamento de eleitores, ratificando que o viés de 

ancoragem pode influenciar o resultado de eleições. A informação sobre o comportamento 

esperado de outros eleitores interfere nas decisões dos indivíduos para aprovar ou rejeitar as 

propostas de políticas. Isso significa que o efeito do falso consenso tem o potencial de mudar as 

decisões individuais de votação. Portanto, conhecer sobre os vieses comportamentais pode ser a 

única maneira de se proteger de seus efeitos, nas mais diversas esferas da vida cotidiana. 

Também foi verificado o efeito ancoragem em lançamentos cruzados de ações. As 

empresas fazem um Initial Public Offering (IPO) (em português: Oferta Pública de Ações – 

OPA), primeiramente no mercado estrangeiro e, depois, no mercado doméstico, de modo que o 

preço de sua primeira ação emitida desempenha papel de informação e de ancoragem em relação 

à segunda. Chang, Luo e Ren (2013) encontraram evidências, em empresas chinesas, de que os 

participantes do mercado não conseguem ajustar completamente a diferença nos custos de capital 

entre os mercados estrangeiro de ações e o doméstico, devido ao viés de ancoragem, o que 

resulta no fato de o preço de oferta da ação doméstica ficar ancorado ao preço das ações 

estrangeiras. Quando se trata de mercado primário, o desafio de precificar é ainda maior. Os 

indivíduos, para simplificar o processo de tomada de decisão, acabam caindo na armadilha da 

heurística. Esse comportamento afeta o mercado como um todo, podendo ser considerado mais 

um exemplo da possibilidade de manipulação de preços de ações, em função da existência de um 

viés comportamental.  

No que diz respeito ao relacionamento do efeito ancoragem com outros vieses, merece 

destaque, para a presente pesquisa, o estudo desenvolvido por Sugden, Zheng e Zizzo (2013), 

que investigaram a ancoragem em relação ao willingness to accept (WTA) e willingness to pay 

(WTP). Nesse estudo, foram verificados os efeitos de diferentes tipos de âncora em avaliações 

WTP e WTA. Para os autores, os efeitos de ancoragem ocorrem quando o valor de âncora é 

enquadrado como um preço plausível. Tais efeitos são mais fortes para WTA do que para WTP e 

as disparidades, devido à ancoragem, são muito menores do que as apresentadas entre WTA e 

WTP, o que pode indicar que o efeito dotação é mais forte que a ancoragem. 

Também relacionando vieses, Wu e Cheng (2011) realizaram experimento com quatro 

grupos que receberam a combinação de enquadramentos (positivo e negativo) e âncoras (alta e 

baixa) voltados para o e-commerce. A descrição dos atributos de um produto, em termos positivo 
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e negativo, influencia a intenção de compra, de modo que a disposição de pagar é induzido pelas 

âncoras. Para este trabalho, o achado mais importante de Wu e Cheng foi sobre o conhecimento 

do produto: compradores com baixo conhecimento a respeito dele são mais sucetíveis aos vieses 

de enquadramento e de ancoramento. Tal fato pode ser indício do papel do conhecimento acerca 

dos vieses comportamentais e da minimização de seus efeitos. 

 Bergman et al. (2010) replicaram o estudo de Ariely, Loewenstein e Prelec (2003), com o 

acréscimo da análise do relacionamento entre o viés de ancoragem e as capacidades cognitivas 

dos sujeitos. Em outros termos, questionaram se as pessoas com maiores habilidades cognitivas 

são mais resistentes a informações irrelevantes. Concluíram que maiores habilidades cognitivas 

reduzem o efeito de ancoragem, apesar de ainda existir uma ancoragem significativa.  

No Brasil, também foram realizados estudos que buscavam identificar a existência de 

ancoragem. Luppe e Angelo (2010) desenvolveram pesquisa com alunos das Faculdades de 

Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), 

relativamente a estimativas de preços de produtos e serviços, concluindo que as evidências 

sustentam a existência de ancoragem na estimação dos preços. No mesmo sentido, Bezerra e 

Leone (2013) realizaram um estudo com clientes de supermercados, confirmando também que as 

estimativas de preços dos produtos podem ser influenciadas por âncoras. Já Bogea e Barros 

(2008) pesquisaram investidores inscritos no Instituto Nacional de Investidores, no que diz 

respeito à ancoragem. Na metodologia empregada, havia um total de cinco perguntas; em quatro 

delas, foram encontradas evidências estatisticamente significantes acerca da existência do viés.  

A existência do viés da ancoragem já é pacífica entre os autores. Os avanços, agora, 

também devem ser no sentido de buscar maneiras para a sua minimização. 

 

2.4 Tomada de Decisão e Conhecimento 

 

A educação, não necessariamente a educação formal (com níveis de formação), no 

sentido da construção do conhecimento, é um fator preponderante em todas as dimensões na vida 

dos indivíduos. É a capacidade de raciocínio que diferencia os seres humanos de outros seres 

vivos, funcionando a educação como instrumento que potencializa essa capacidade. Segundo 

Skinner (2003, p. 437), ―A educação é o estabelecimento de comportamentos que serão 

vantajosos para o indivíduo e para os outros em algum tempo futuro‖. Ela favorece a tomada de 

decisão mais eficiente nas diversas áreas do conhecimento. Com relação às finanças, existem 

estudos que confirmam essa condição. Nesta pesquisa ora apresentada, a educação foi tratada de 

duas maneiras: educação formal, que seria o nível de escolaridade, aspecto que será abordado 
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como característica socioeconômica; e educação em finanças, especificamente o conhecimento 

acerca dos vieses tratados na pesquisa, a ser apresentado por meio de vídeo na parte empírica. 

No que se refere à educação formal, existem evidências de que investidores com um 

maior grau de escolaridade são mais propensos ao risco (CALVET; CAMPBELL; SODINI, 

2007; GUISO; JAPPELLI, 2005; HALIASSOS; BERTAUT, 1995; JOO; GRABLE, 2005). 

Exclusivamente sobre aversão à perda, há evidências de correlação inversa com o nível de 

escolaridade (HJORTH; FOSGERAU, 2009, 2011). 

Sobre educação em finanças, Hibbert, Lawrence e Prakash (2013) constataram que, 

quando se trata de indivíduos com alto grau de conhecimento em finanças, a exemplo de 

professores universitários que ministram disciplinas de finanças, as diferenças de gênero 

desaparecem. Esse pode ser um indício do papel do conhecimento na mitigação de vieses. De 

maneira análoga, Dhar e Zhu (2006) verificaram que indivíduos com maior conhecimento em 

investimentos apresentam um menor grau de efeito disposição. 

Há, na literatura, evidências que fornecem elementos associativos entre conhecimento/ 

informação e aversão ao risco. Por outro lado, há também indícios de não associação entre elas 

(THANKI, 2015). Sobre o efeito dotação, Hoppe e Kusterer (2011) realizaram um teste de 

reflexão cognitiva (CRT). Eles separaram os participantes em dois grupos, aqueles com alto CRT 

e os com baixo CRT. Em seguida, testaram o efeito dotação. Em ambos os casos, detectou-se a 

presença do viés. Esse fato levou os pesquisadores a concluirem que a maior capacidade 

cognitiva não reduz os efeitos do viés.  

Nesse sentido, ainda impera certa controvérsia acerca das relações esperadas entre o 

conhecimento e a presença de vieses comportamentais. Apesar de não terem sido localizados 

estudos que tratassem do conhecimento como redutor dos vieses comportamentais, em outras 

áreas a eficácia do treinamento já foi comprovada. Segundo Borges-Andrade e Abbad (1996), 

treinamento é o esforço despendido para propícias oportunidades de aprendizagem.  

Law, Hills e Hau (2017) concluíram que a educação ambiental e o treinamento de 

conscientização podem transformar os valores e o comportamento das pessoas, em relação ao 

meio ambiente e à sustentabilidade. Freitas e Borges-Andrade (2004), por sua vez, buscaram 

identificar os efeitos do treinamento no desempenho de indivíduos e na organização, constatando 

que, para a maioria, o impacto percebido pelos respondentes foi avaliado como bom ou ótimo. 

Esse fato reforçou a relevância do treinamento no cresimento das organizações. 

Taylor e O‘Driscoll (1998) propuseram um modelo conceitual que relaciona treinamento 

com resultados, apresentando estratégias para analisar os efeitos do treinamento sobre o 

comportamento do participante, sobre a aprendizagem, além de verificá-los no comportamento 
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em relação ao cargo que ele ocupa na empresa e, consequentemente, no resultado da empresa. 

No mesmo sentido, Fan e Cheng (2006) enfatizam a relação entre treinamento e produtividade. 

Os pesquisadores concluíram que as competências são necessárias para representantes de seguros 

de vida em Taiwan. 

Aguinis e Kraiger (2009) discutem os benefícios de treinamento e o desenvolvimento de 

indivíduos, equipes, organizações e sociedade, salientando a produção de benefícios para cada 

uma dessas partes interessadas. Com essa perspectiva, Noe, Clarke e Klein (2014) apontam a 

importância crescente de conhecimento e de habilidades. Verificaram que as organizações 

ganham uma vantagem competitiva com o desenvolvimento dos recursos de capital humano e 

enfatizaram a importância do treinamento e do desenvolvimento formal, devendo, no entanto, ser 

considerados os aspectos sociais. O treinamento promove melhores resultados. A partir disso, 

foram desenvolvidos estudos em diferentes áreas, por exemplo, na área do empreendedorismo 

(BYRNE et al., 2016; GIELNIK et al., 2015) e da saúde (MARKAKI; ANTONAKIS; HICKS; 

LIONIS, 2007).  

Aprofundando na temática, foram localizados estudos que trataram também da 

transferência do conhecimento. Baldwin e Ford (1988) apresentaram em seu trabalho fatores que 

impactam na transferência de treinamento. Eles estabeleceram um modelo do processo de 

transferência bastante completo, que parte do treinamento inicial, daquele que será o 

multiplicador, até as condições de transferência. Esse modelo é esquematizado na Figura 12, 

seguinte. 

 

Figura 12 – Modelo do processo de transferência. 

 

Fonte: Baldwin e Ford (1988, p. 65). 
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Observa-se que o processo de transferência é descrito em termos de insumos necessários 

ao treinamento, do resultado do treinamento e das condições para transferência. Para a presente 

pesquisa, convém salientar as duas primeiras estruturas, a importância das características 

pessoais (habilidade, personalidade e motivação) e o design do treinamento, que estaria 

diretamente ligado ao modo como é apresentado o conhecimento e a influência desses fatores 

para o aprendizado e a retenção.  

De forma correlata, Martins (2016) desenvolveu um estudo que buscava entender como 

funcionava a transferência de conhecimento da matriz para as filiais de empresas multinacionais. 

Foi constatado que o treinamento no local de trabalho era um dos fatores que influenciavam, 

positivamente, a aprendizagem dos funcionários. 

Em relação ao tipo de treinamento, Abbad e Mourão (2012) argumentam que o modelo 

convencional de treinamento, com habilidades e conhecimentos básicos, vem sendo substituído 

por um caminho de desenvolvimento pessoal e profissional de longa duração. Tal modelo estaria 

ligado à ideia de formação continuada. Para o escopo desta presente pesquisa, esse aspecto tem 

fundamental importância, tendo em vista que a intervenção aplicada aqui foi demasiadamente 

pequena e que os conhecimentos foram transmitidos em menor quantidade; se forem 

desenvolvidos treinamentos de longa duração, é provável que os resultados sejam mais 

acentuados. Os treinamentos podem ser aplicados de diversas formas, uma vez que cada área e 

cada população têm suas particularidades. Nesse sentido, as autoras também destacam a 

importância da avaliação de necessidades antes do treinamento. 

Quanto a esse aspecto, Choi e Roulston (2015) sugerem que o treinamento deve ir além 

do fornecimento de informações e de procedimentos técnicos. Estes devem estar fundamentados 

no contexto sociocultural das práticas profissionais, proposição que corrobora as ideias de Noe, 

Clarke e Klein (2014). 

Conforme observado, a educação, o treinamento, ou, ainda de maneira mais genérica, o 

conhecimento, têm um papel determinante para o desenvolvimento de atividades em diversas 

áreas do conhecimento. Contudo, verifica-se que, apesar do avanço em se relacionar educação 

com comportamento financeiro, não há, além de estudos relativos a treinamento em outras áreas, 

pesquisas que busquem averiguar o efeito da educação relacionado à apresentação de 

conhecimentos específicos acerca dos vieses comportamentais (ter ciência de sua existência), na 

redução dos efeitos negativos desses vieses. Tendo em vista essa lacuna em relação ao 

desenvolvimento do conhecimento, configura-se a necessidade, bem como o ineditismo deste 

trabalho que ora se apresenta, aspecto este a ser abordado no tópico que se segue. 
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3 MODELO DE PESQUISA 

 

O referencial conceitual apresentado possibilitou a construção do modelo de pesquisa 

com a estruturação das hipóteses de pesquisa, no sentido de direcionar o estudo para investigar 

os efeitos do conhecimento/informação sobre os vieses comportamentais.  

 

3.1 Conhecimento  

 

Irracionalidades que geram decisões permeadas de vieses podem originar resultados 

negativos nos investimentos dos indivíduos. Para apoiar a hipótese de que o conhecimento 

(informação) pode mitigar esses efeitos, foram encontrados estudos correlatos, como o de 

Hibbert, Lawrence e Prakash (2013), que encontraram indícios de que, para indivíduos com alto 

grau de conhecimento em finanças, as diferenças de gênero relacionadas à aversão à perda são 

amenizadas; e o de Dhar e Zhu (2006), os quais concluíram que indivíduos com maior 

conhecimento em investimentos apresentam menor grau do efeito disposição.  

Sob esse prisma, Bergman et al. (2010) constataram que indivíduos com maiores 

habilidades cognitivas apresentam-se menos suscetíveis ao efeito ancoragem. Isso possivelmente 

é sinal de que, com o conhecimento dos vieses, poderia haver desenvolvimento nas habilidades 

cognitivas e, por conseguinte, diminuição do viés e melhoria na tomanda de decisão. Além 

desses autores, Smith e Windschitl (2015) detectaram que certos tipos de conhecimento são 

eficazes na redução dos efeitos dos vieses. Segundo eles, os participantes que aumentaram o 

conhecimento métrico apresentaram redução dos efeitos da ancoragem. 

Em outras áreas do conhecimento, foi fomentada a representatividade do treinamento 

como transformador do comportamento, além de seus benefícios para o desenvolvimento de 

indivíduos, equipes, organizações e sociedade. Tal proposição pode ser encontrada nos trabalhos 

desenvolvidos por Taylor e O‘Driscoll (1998), Freitas e Borges-Andrade (2004), Aguinis e 

Kraiger (2009), Noe, Clarke e Klein (2014) e Law, Hills e Hau (2017).  

Especificamente sobre educação financeira, Bayer, Bernheim e Scholz (2009) sugerem 

que empregados que recebem educação financeira em seu local de trabalho podem apresentar 

mudanças na tomada de decisão. Em outros termos, a educação apresenta forte influência nas 

decisões financeiras pessoais. Esse é mais um substancial sinalizador para a hipótese central 

desta pesquisa. Nesse sentido, a partir de uma análise análoga, há indícios de que a educação 

funciona como moderadora dos efeitos dos vieses comportamentais, levando às seguintes 

hipóteses de pesquisa: Hipótese 1 (H1): o conhecimento acerca da aversão à perda mitiga seus 
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efeitos; Hipótese 2 (H2): o conhecimento acerca da contabilidade mental mitiga seus efeitos; 

Hipótese 3 (H3): o conhecimento acerca do efeito dotação à perda mitiga seus efeitos; Hipótese 

4 (H4): o conhecimento acerca da ancoragem mitiga seus efeitos. 

 

3.2 Características socioeconômicas  

 

As características socioeconômicas apresentam influências diretas no comportamento das 

pessoas. Neste trabalho, ora em exposição, foram analisados os aspectos relativos a gênero, a 

idade (como proxy para experiência), a renda e a nível de escolaridade dos participantes, tendo 

como maior aderência ao estudo o nível de escolaridade, o primeiro indicativo do papel do 

conhecimento acerca dos vieses age como moderador de seus efeitos.  Por esse ponto de vista, é 

oportuno ressaltar o trabalho desenvolvido por Hjorth e Fosgerau (2009, 2011), que encontraram 

evidências significativas do relacionamento entre o nível de escolaridade e a aversão à perda. 

Notadamente, as pessoas com um maior nível de escolaridade são menos avessas à perda.  

Com relação ao gênero, estudos apontam que indivíduos do gênero feminino são mais 

afetados pelos vieses que os do gênero masculino (KUDRYAVTSEV; COHEN, 2011); sendo 

elas mais avessas ao risco (FAFF; MULINO; CHAI, 2008; THANKI, 2015). Nesse sentido, 

considerando que os homens e as pessoas mais experientes, com maior renda e com um maior 

nível de escolaridade, de forma geral apresentam-se menos susceptíveis aos vieses 

comportamentais, pode-se supor que a redução dos efeitos dos vieses comportamentais se dará 

de forma menos intensa para esse grupo, tendo em vista já se apresentarem menos afetados; 

consequentemente, há menos necessidade de intervir na melhora do comportamento. Portanto, é 

possível apresentar as hipóteses de pesquisa relacionadas ao efeito das características 

socioeconômicas na minimização dos vieses, quais sejam, Hipótese 5 (H5): homens apresentam 

menor influência do conhecimento/informação para mitigação  dos vieses comportamentais; 

Hipótese 6 (H6): indivíduos mais experientes apresentam menor variação dos vieses 

comportamentais, após conhecimento/acesso a informação; Hipótese 7 (H7): indivíduos com 

maior nível de escolaridade exibem menor variação  dos vieses comportamentais; e Hipótese 8 

(H8): indivíduos com maior renda respondem, com menos intensidade, às variações de vieses 

comportamentais após conhecimento/acesso a informação. 
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3.3 Vieses cognitivos e emocionais 

 

Os vieses comportamentais, conforme analisado anteriormente, são divididos entre vieses 

emocionais e vieses cognitivos. Estes referem-se às anomalias provenientes do processamento, 

enquanto aqueles às influências das emoções. Enfatizando a importância das emoções, Lerner, 

Small e Loewenstein (2004) preconizam que as emoções podem ter efeitos drásticos sobre as 

transações econômicas, destacando os poderosos efeitos que a emoção pode desempenhar nas 

escolhas econômicas do dia a dia. Os vieses emocionais, segundo Pompian (2006), apresentam 

maior dificuldade para ser corrigidos com informações, treinamento e conhecimento. Diante do 

exposto, estabelece-se a Hipótese 9 (H9): vieses cognitivos apresentam maior sensibilidade ao 

treinamento e ao conhecimento e, portanto, geram variações mais intensas na mitigação de seus 

efeitos do que os vieses emocionais. 

Os vieses comportamentais estudados nesta pesquisa têm estreita relação com essa 

classificação. Para responder a essa hipótese de pesquisa, foi necessária a experimentação de 

pelo menos dois vieses cognitivos (contabilidade mental e ancoragem) e dois emocionais 

(aversão à perda e efeito dotação).  

 

3.4 Persistência 

 

É oportuno investigar se os efeitos de mitigação de vieses são persistentes no tempo. 

Hipótese 10 (H10): os efeitos da mitigação de vieses são persistentes no tempo. Na Figura 13, a 

seguir, é possível verificar a estrutura do modelo de pesquisa de forma esquemática. O objetivo 

foi facilitar o entendimento do que foi testado na presente pesquisa. 
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Figura 13 – Estrutura esquemática do Modelo de Pesquisa. 

 
 

 
 

 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os aspectos metodológicos da pesquisa, desde sua tipologia até os procedimentos de 

análise adotados, estão sintetizados na Tabela 02, apresentada logo em seguida. 

 

Tabela 02 – Resumo dos Procedimentos Metodológicos. 

Tipologia Amostra Procedimentos Análise 

Descritiva 
Participantes do curso de 

extensão em finanças 

Survey 
Tabulação cruzada 

Quantitativa 
Alunos da graduação de 

ciências contábeis 

Vídeos Teste de McNemar, 

Teste-T e Qui-quadrado
 

Experimental    

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

4.1 Tipologia 

 

Os procedimentos metodológicos são responsáveis por determinar como o problema de 

pesquisa é resolvido. Por um lado, esta pesquisa é descritiva, quanto aos objetivos, pois busca 

delinear como o conhecimento acerca dos vieses comportamentais, por parte dos tomadores de 

decisão em investimentos, pode mitigar os efeitos desses vieses. Segundo Gil (2010), as 

pesquisas descritivas procuram traçar as características de uma população, podendo ter como 

objetivo a identificação de possíveis relações entre variáveis.  Por outro lado, ela é quantitativa, 

em relação à análise do problema, pois fará uso de um ferramental estatístico com relação aos 

dados.  

No que diz respeito aos métodos, trata-se de uma pesquisa experimental, tendo em vista a 

intervenção nos participantes. Para Gil (2010, p. 32), a pesquisa experimental ―Consiste 

essencialmente em determinar um objeto de estudo, selecionar variáveis capazes de influenciá-lo 

e definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável produz no objeto‖.  

 

4.2 Amostra 

 

A pesquisa foi desenvolvida em duas amostras, a primeira composta por participantes de 

um curso de extensão na área de finanças, realizado na UFRN, e a outra, por alunos do curso de 

graduação em Ciências Contábeis da UFRN. Para a primeira amostra, coletaram-se 233 

observações, sendo 210 consideradas válidas; para a amostra do grupo de alunos da graduação, 

foram 308 observações, com 288 válidas. Para a análise da persistência, foram considerados os 
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indivíduos que participaram do experimento nos dois momentos da intervenção, sendo um total 

de 213 observações repetidas e válidas. 

Trata-se de amostras por conveniência, justificada pela grande dificuldade de coordenar 

uma amostra aleatória nesse formato de pesquisa. Esse tipo de amostra é comum nas 

investigações acerca do tema, a exemplo dos trabalhos de Kahneman e Tversky (1979) e Rydval 

e Ortmann (2005).  

 

4.3 Instrumento de coleta 

 

O instrumento de pesquisa responsável pela coleta dos dados foi dividido em duas partes: 

a primeira com a caracterização do respondente para estabelecimento de um perfil e a segunda 

com as questões estruturais do trabalho (vide Apêndice B). Essas questões estruturais 

correspondem a adaptações de instrumentos utilizados em trabalhos seminais: aversão à perda 

(KAHNEMAN; TVERSKY, 1979; POMPIAM, 2006); contabilidade mental (THALER, 1985); 

efeito dotação (KNETSCH, 1989); e ancoragem e ajuste (JACOWITS; KAHNEMAN, 1995). A 

explanação acerca da operacionalização do instrumento de pesquisa adotado neste trabalho pode 

ser apreciada no Apêndice C. 

 

4.4 Quase-experimento 

 

O procedimento metodológico de base desta investigação é o quase-experimento. As 

principais distinções entre experimento propriamente dito e quase-experimento estão 

relacionadas à aleatoriedade da amostra e à necessidade de grupo controle, itens dispensados 

para este e obrigatórios para aquele.  

A opção pela realização de um quase-experimento deu-se em função da impossibilidade 

de se gerar uma amostra aleatória e de se ter controle sobre todas as variáveis, dada a dificuldade 

em atingir o público pesquisado. Ela também ocorre em aplicações desse método na área das 

Ciências Sociais. Não obstante isso, convém elucidar que, aqui, o quase-experimento é 

denominado experimento, com o objetivo de facilitar a escrita e a leitura do trabalho.  

Considerando que o experimento foi realizado em etapas, a Figura 14, a seguir, procura 

reproduzi-las. A intenção é poder contribuir para o melhor entendimento deste trabalho, em seu 

sentido global. 
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Figura 14 – Fases do experimento. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

  

A primeira etapa representa a criação de um grupo base em uma instituição de ensino 

superior privada (IES) da capital potiguar. Foi realizada a aplicação do instrumento em modo 

reduzido, com o objetivo de gerar as âncoras baixa e alta, para o posterior cálculo do Índice de 

ancoragem (JACOWITZ; KAHNEMAN, 1995).  

O grupo de calibragem corresponde àquele que forneceu os parâmetros iniciais para o 

experimento. As âncoras foram estabelecidas de acordo com os percentis 15º e 85º desse grupo. 

O participante precisava realizar estimativas quanto ao comprimento de rios (São Francisco e 

Araguaia), à distância entre Natal e outras capitais (Goiânia e Belo Horizonte) e a preços de 

ações de empresas listadas na bolsa de valores brasileira (Klabin, Vale, Iguatemi e Petrobras).  

Após essa aplicação reduzida com o grupo de calibragem e com as âncoras geradas, sintetizada 

na Tabela 03, a seguir, foram realizadas sessões completas na mesma instituição, a título de pré-

teste da pesquisa, com 94 participantes. Nesse momento, o objetivo foi o de perceber problemas 

do instrumento e da execução do experimento. 

 

Tabela 03 – Estatísticas – Grupo Calibragem (âncoras). 

 São Francisco Goiânia Klabin Vale 

N 
Válido 51 51 51 51 

Ausente 0 0 0 0 

Média 89569,43 34034,65 58442,84 48580,72 

Mediana 2000,00 1800,00 23,00 30,00 

Mínimo 5,00 4,00 0,00 0,30 

Máximo 2000000,00 1200000,00 1000000,00 1000000,00 

Percentis 
15 144,80 280,00 2,86 4,70 

85 100000,00 5080,00 6000,00 80000,00 

  BH Iguatemi Petrobras Araguaia 

N 
Válido 51 51 51 51 

Ausente 0 0 0 0 

Média 33419,73 27214,90 1050635,68 70283,14 

Mediana 2300,00 20,00 10,00 1000,00 

Mínimo 8,00 1,00 0,50 3,00 

Máximo 1000000,00 1000000,00 45000000,00 2000000,00 

Percentis 
15 680,00 3,08 2,88 96,00 

85 10575,20 5600,00 6000,00 27496,80 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Nota: a. Há várias modas. O menor valor é mostrado. 

 

Grupo Base 

• Calibragem das 
âncoras  

• Em uma IES em 
Natal-RN 

Pré-teste 

• 94 observações 

• Em uma IES em 
Natal-RN 

Experimento 

• 210 observações 

• Participantes do curso 
de extensão 

Experimento  

2º Grupo 

• 288 observações 

• Alunos da Graduação 
em Ciências 
Contábeis 

Experimento  

2º Grupo - Remoto 

• 213 observações 
repetidas 

• Reaplicação com os 
alunos de graduação 
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As âncoras utilizadas para os alunos da graduação em Ciências Contábeis foram 

construídas junto aos da graduação em Administração também da UFRN. A realização da 

calibragem foi possível, devido os estudantes de ambos os cursos terem características 

semelhantes. Para essa segunda aplicação, as âncoras geradas correspondem às informações 

contidas na Tabela 04, adiante.  

 

Tabela 04 – Estatísticas – Grupo Calibragem (âncoras) – Graduação. 

 São Francisco Goiânia Klabin Vale 

N 
Válido 104 104 104 103 

Ausente 0 0 0 1 

Média 16467,43 112226,08 49214046,80 38984656,81 

Mediana 2000,00 2340,00 30,00 25,00 

Mínimo 10,00 270,00 ,40 ,50 

Máximo 360000,00 10000000,00 5000000000 4000000000 

Percentis 
15 300,00 1000,00 4,88 7,92 

85 10000,00 8000,00 5125,00 8200,00 

 BH Iguatemi Petrobras Araguaia 

N 
Válido 104 104 104 104 

Ausente 0 0 0 0 

Média 971469,23 49985,61 105835110,13 5634,32 

Mediana 2500,00 22,50 18,00 775,00 

Mínimo 450,00 0,40 0,80 1,00 

Máximo 100000000,00 3000000,00 10000000000,00 150000,00 

Percentis  15 1037,50 5,00 6,00 100,00 

 85 5640,00 3500,00 5000,00 3000,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Nota: a. Há várias modas. O menor valor é mostrado. 

 

Corrigidos os problemas evidenciados, foi possível realizar o experimento em sessões 

com participantes de um minicurso de extensão em Finanças, realizado na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN). Cada sessão foi executada em uma média de 50 minutos, todas 

realizadas em três turmas do curso nos meses de junho, julho e agosto de 2016, gerando uma 

amostra com 210 observações válidas. Optou-se pela realização do experimento nesse curso, 

tendo em vista a possibilidade de reunir participantes com interesse na área de Finanças.  

Cada sessão foi organizada em etapas. Inicialmente, metade dos respondentes recebeu 

canecas com a logo da UFRN; a outra metade recebeu barras de chocolate como brinde por 

participarem da pesquisa, a exemplo do realizado no estudo de Knetsch (1989). A distribuição 

dos brindes tem papel preponderante no experimento. Isso porque os participantes atribuíram 

preços a bens que estão de posse e propriedade. Além disso, os brindes, funcionando como 

incentivo à realização do experimento, fizeram com que os respondentes se apresentassem mais 

receptivos ao questionário, incrementando o aproveitamento das observações.    
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Na sequência, os participantes responderam perguntas sobre sua caracterização (gênero, 

idade, estado civil, renda etc.), além das relacionadas aos vieses estudados. Em seguida, em 

consonância com o experimento, a pesquisadora promoveu a intervenção com auxílio de vídeos, 

que abordaram, a partir de animações, os diferentes vieses, objetos da pesquisa. Ressalte-se que 

os vídeos apresentaram separadamente esses vieses. Depois de o respondente visualizá-los, 

questionários auxiliares sobre cada um deles foram aplicados, processo repetido para todos os 

vieses. A cada etapa, as respostas eram recolhidas, com o objetivo de evitar que uma resposta 

interferisse nas outras.  

Do ponto de vista da execução do experimento, os participantes receberam, no início, um 

bloco com os questionamentos de todas as etapas. Cada bloco continha um número de 

identificação do participante; em todas as folhas havia essa identificação. A numeração serviu 

para o sorteio do brinde: números ímpares receberam canecas e os pares, as barras de chocolate. 

Contribuiu também para possibilitar o reagrupamento do instrumento, uma vez que, a cada 

rodada, era recolhida a parte do instrumento relativa àquela fase realizada. A Figura 15, em 

seguida, expõe graficamente essa segunda parte do instrumento, para que seja melhor 

compreendida. 

 

Figura 15 – Desenho da segunda parte do instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Em um segundo grupo, foi realizada a aplicação do experimento em versão reduzida, com 

questionamentos sobre aversão à perda e sobre contabilidade mental, iguais aos da aplicação 

anterior, e sobre ancoragem, este com modificações. Foram excluídos aqueles relativos ao efeito 

dotação, em função da impossibilidade de aplicação do experimento completo nessa nova fase, 

devido a questões orçamentárias. 

No primeiro momento dessa segunda fase, realizaram-se 14 sessões com alunos do Curso 

de Ciências Contábeis da UFRN, entre os meses de novembro e dezembro de 2016. As sessões 

foram executadas em turmas com maior número de alunos matriculados, do 1º ao 7º períodos, 

nos turnos matutino e noturno. O experimento não foi realizado em turma do 8º período, uma vez 

que seus alunos não estariam no semestre seguinte, para verificação da persistência. A amostra 

consistiu de 288 respostas válidas. Em março de 2017 (três meses depois), o instrumento foi 

reaplicado sem a apresentação dos vídeos, com intuito de observar a existência de efeito remoto. 

Obtiveram-se, nessa aplicação, 213 repetições válidas. 

Os roteiros dos vídeos encontram-se no Apêndice D. Buscou-se apresentar histórias da 

vida comum que envolvessem comportamentos com os vieses analisados, seguidos de exemplos 

no mercado financeiro e da explicação de cada viés.  

Importante destacar, também, que as canecas e as barras de chocolate distribuídas 

aleatoriamente no início das sessões apenas para os participantes do curso de extensão, fizeram 

parte dos questionamentos de efeito dotação aplicados no experimento. O intuito foi identificar a 

diferença entre os preços de compra e venda de determinado produto, atribuídos pelos 

respondentes, além do nível de apego ao próprio bem, uma vez que a distribuição era feita no 

início do experimento, para que o respondente já tivesse o sentimento de posse. 

 

4.5 Métodos de análise dos dados 

 

Com o escopo de analisar a existência de diferença no comportamento antes e depois da 

apresentação dos vídeos, foram realizadas tabulações cruzadas entre as respostas dos indivíduos 

nos dois momentos, buscando verificar se houve variação nos vieses estudados. A adoção da 

tabulação cruzada em detrimento das demais análises estatísticas deveu-se ao fato de as variáveis 

apresentarem uma informação de viés ou não viés, portanto, uma variável dicotômica. 

A análise de correspondência é uma técnica de interdependência, que pode ser utilizada 

para relacionar categorias de dados nominais por meio da tabulação cruzada. Segundo Hair 

(2009), a comparação de células que possibilita a tabulação cruzada pode identificar associações 

entre objetos e atributos.  
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O Teste de McNemar busca identificar a significância estatística de mudanças, 

especialmente em modelos antes e depois, de modo que cada indivíduo tem o próprio 

comportamento comparado, funcionando como seu próprio controle. Pode ser, portanto, 

utilizado para verificar a eficácia de um tratamento, ou, no caso, de uma intervenção (SIEGEL; 

CASTELLAN JR., 2006). No presente estudo, o tratamento foi a informação e a apresentação de 

conhecimentos acerca dos vieses por meio dos vídeos produzidos. Diante disso, é importante 

ressaltar que, para se verificar a significância estatística dessa possível distinção entre o 

comportamento antes e depois do tratamento, esse teste configura-se como sendo o mais 

adequado, por ser indicado para verificar se a mudança de comportamento realmente aconteceu 

no sentido indicado, ou se ocorreu nos dois sentidos. Ele formula a seguinte hipótese: 

 

                               

                              

 

A hipótese nula do teste é a situação em que a diferença na proporção do viés observado 

entre os momentos (antes e depois dos vídeos) é igual a zero.  

A observação dos vieses, na forma agrupada, se deu pelo somatório relativo a cada um 

dos vieses. Para análise das diferenças entre vieses cognitivos e emocionais, realizou-se o Teste t 

nas amostras relacionadas, a fim de comparar o efeito médio nos momentos antes e depois. 

Conforme assevera Hair (2009), esse é o teste indicado para avaliar a significância estatística 

entre duas médias amostrais. 

 

                          

                          

 

Para análise das características socioeconômicas, utilizou-se do Teste Qui-quadrado (X
2
), 

indicado para os casos de variáveis nominais ou ordinais – situação encontrada nas variáveis 

analisadas. Segundo Hair (2009), o Qui-quadrado padroniza os valores de frequência de uma 

tabela de contingência e forma a base para a associação e para a similaridade. Em outros termos, 

denota o grau de similaridade ou de associação.  

Finalmente, a ancoragem foi medida a partir do cálculo do Índice de Ancoragem (IA). 

Trata-se da mensuração do movimento da mediana das estimativas dos sujeitos ancorados em 

relação àquela âncora (alta ou baixa), a que eles foram expostos. É possível calcular o IA para 
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um determinado problema (1) e para as âncoras baixa (2) e alta (3), conforme as equações a 

seguir (JACOWITZ; KAHNEMAN, 1995). 

 

     
        (           )           (            )

                        
                  (1) 

 

     
        (            )           (          )

                       (          )
                  (2) 

 

     
        (           )           (          )

                      (          )
                   (3) 

 

De acordo com o modelo de Jacowitz e Kahneman (1995), um IA igual a 0 não 

apresentaria qualquer efeito da ancoragem. Por outro lado, quando o IA é igual a 1, o 

ancoramento é máximo. A mediana das estimativas coincide com a âncora a que foram expostos. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O presente capítulo busca apresentar os resultados e suas discussões a partir da amostra 

alcançada com a aplicação dos questionários, com os procedimentos estatísticos adotados para a 

análise das hipóteses de pesquisa, bem como com a interpretação dos resultados. 

 

5.1 Perfil das amostras 

 

No que diz respeito à distribuição de frequências do gênero na amostra, a maioria 

constituiu-se de pessoas do sexo masculino (70,5% dos respondentes), como informa a Tabela 05 

exposta a seguir. Esse dado é importante, na medida em que demonstra que homens parecem ter 

maior interesse por finanças do que as mulheres. Ressalte-se que o evento foi amplamente 

divulgado; qualquer um poderia inscrever-se no curso de extensão em que foi realizado o 

experimento. Quanto à aplicação nas turmas da graduação, esse percentual foi mais equilibrado, 

47,9% e 52,1% para gêneros feminino e masculino, respectivamente. Contrário ao que ocorreu 

no curso de extensão, com essas turmas não houve o filtro em relação ao interesse, todos os 

alunos presentes nas salas de aula participaram da pesquisa. 

 

Tabela 05 – Gênero. 

 Curso de Extensão Graduação 

Frequência Porcentual Frequência Porcentual 

 Feminino 62 29,5 138 47,9 

Masculino 148 70,5 150 52,1 

Total 210 100,0 288 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Assim sendo, ao se analisar a essência do perfil apresentado pela teoria, pode-se sugerir 

que uma maior faixa etária e a formação acadêmica correspondem a um indivíduo que detém 

mais conhecimento, seja por experiência (mais idade) ou pelo estudo (maior nível de 

escolaridade). Nesse sentido, a educação seria moderadora dos vieses comportamentais. 

A classificação etária da amostra no curso de extensão apresentou, realmente, grande 

amplitude, conforme Tabela 06 adiante, tendo como idade mínima 17 anos e máxima, 70 anos. 

Entretanto, a média foi de 29,23 anos, com uma moda de 24 anos, sendo mais de 80% dos 

respondentes com idade até 35 anos (vide Apêndice E), condizente com o grau de escolaridade, 

uma vez que a maioria dos respondentes estava cursando a graduação. 
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Para a graduação, a média e a amplitude da classificação etária foram menores. A média 

de idade foi de 25,21 anos; o participante de menor idade foi de 18 anos, condizente com a idade 

para ingresso no nível superior, e a máxima, 61 anos. 

Quanto à renda, foram realizadas três análises diferentes. Inicialmente, questionou-se a 

renda familiar, apesar de ela, muitas vezes, não traduzir, com exatidão, a realidade de cada um, 

tendo em vista que o tamanho de o conglomerador familiar apresenta variação. Para eliminar 

esse efeito, indagaram-se quantas pessoas viviam daquela renda, a fim de possibilitar a 

realização da segunda análise, em torno da renda per capita. Por fim, foi realizada análise 

estratificada da renda per capita, com o objetivo de realizar outras análises mais adiante.   

A renda média familiar de R$10.387,50 e per capita de R$3.784,98 podem não 

apresentar capacidade informacional relevante, uma vez que esses valores médios foram atraídos 

por uma minoria com renda muito alta, conforme análise da renda estratificada. As frequências 

de cada caso podem ser encontradas no Apêndice E. 

A renda dos participantes da graduação também foi menor, apresentando a média da 

renda familiar R$5.598,17 e per capita de R$1.786,95. Isso se deve ao fato de que, em muitos 

casos, os alunos ainda não ingressaram no mercado de trabalho. 

  

Tabela 06 – Idade e Renda. 

 Idade RendaFamiliar RendaPerCapita 

Extensão Graduação Extensão Graduação Extensão Graduação 

Média 29,23 25,21 10.387,50 5.598,17 3.784,98 1.786,95 

Mínimo 17 18 ,00 400,00 ,00 200,00 

Máximo 70 61 80.000,00 50.000,00   25.000,00 11.333,33 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 Com relação à renda per capita, de acordo com a Tabela 07, a seguir, apenas 21% 

apresentaram rendimentos de até R$1.000,00 e 20,5%, acima de R$5.000,00. Salienta-se que 

quase 60% ficaram na faixa que apresenta rendimentos de até R$3.000,00 por pessoa. Convém 

destacar que houve observações nas diversas faixas salariais, para que fosse possível verificar, 

caso a caso, se a classificação estudada foi adequada. Sobre esse aspecto, consultar o Apêndice 

E. 

 

Tabela 07 – Renda per capita estratificada. 

 
Frequência Porcentual 

Porcentagem 

acumulada 

 Até 1.000,00 44 21,0 21,0 

Entre 1.000,01 e 2.000,00 43 20,5 41,4 

Entre 2.000,01 e 3.000,00 38 18,1 59,5 

Entre 3.000,01 e 4.000,00 28 13,3 72,9 

Entre 4.000,01 e 5.000,00 14 6,7 79,5 

Acima de 5.000,00 43 20,5 100,0 

Total 210 100,0  

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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A maioria dos participantes apresentou a graduação como nível de escolaridade, 45,2% 

em andamento e 27,6% já concluído (vide Tabela 08, em seguida). Apesar dessa maioria, a 

amostra apresentou uma configuração pulverizada, uma vez que todas as faixas de formação 

tiveram seus representantes.  

 
Tabela 08 – Nível de Escolaridade. 

 Frequência Porcentual 

Ensino Médio 5 2,4 

Graduação em andamento 95 45,2 

Graduação 58 27,6 

Especialização 33 15,7 

Mestrado 15 7,1 

Doutorado 4 1,9 

Total 210 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

A maioria dos respondentes, 77%, esteve com graduação em andamento, conforme pode 

ser verificado no Gráfico 01 a seguir. Não foi possível a realização de análises, com os 

participantes do curso de extensão, que levassem em conta o nível de escolaridade de forma 

comparativa, por conta da insuficiência dos dados. 

 

Gráfico 01 – Nível de Escolaridade (Graduação). 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

A média de idade baixa apresenta estreita relação com o estado civil dos respondentes, 

em sua maioria, solteiros (70,5%). No caso da aplicação com os alunos da graduação em 

Ciências Contábeis, o resultado foi próximo e coerente com a média de idade mais baixa do que 

no curso de extensão, de modo que o percentual de solteiros foi ainda maior, 79,9%, ver Tabela 

09, a seguir. 

77% 

15% 

6% 

2% 

Graduação em Andamento Graduação Especialização Mestrado
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Tabela 09 – Estado Civil. 

 
Curso de Extensão Graduação 

Frequência Porcentual Frequência Porcentual 

Solteiro 148 70,5 230 79,9 

Casado 44 21,0 45 15,6 

Divorciado 8 3,8 4 1,4 

União Estável 10 4,8 9 3,1 

Total 210 100,0 288 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Conforme Tabela 10, exposta a seguir, no que diz respeito à inserção no mercado de 

trabalho, convém destacar dois pontos: a maioria esteve representada por empregados (40,5%), 

havendo, entretanto, uma parcela de participantes desempregada (24,8%), situação que está em 

conformidade com a atual crise que assola o país, cuja taxa de desemprego foi de 11,6% no 

segundo trimestre de 2016, segundo o IBGE. Para a segunda aplicação do experimento, o 

percentual de desempregados (36,1%) foi ainda maior, bem como o de estagiários; já o de 

profissionais inseridos no mercado de trabalho foi menor. 

 
Tabela 10 – Inserção no Mercado de Trabalho. 

 
Curso de Extensão Graduação 

Frequência Porcentual Frequência Porcentual 

Estagiário 31 14,8 63 21,9 

Empregado 85 40,5 97 33,7 

Autônomo 17 8,1 8 2,8 

Empresário 20 9,5 14 4,9 

Aposentado 5 2,4 2 ,7 

Desempregado 52 24,8 104 36,1 

Total 210 100,0 288 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
 

Buscou-se verificar se os respondentes eram investidores ou não, para possibilitar a 

análise das possíveis diferenças entre eles. No instrumento, foi-lhes solicitado que selecionassem 

os investimentos que tinham ou que já tiveram, com base nos questionários para estabelecimento 

do perfil do investidor. As opções eram: poupança; renda fixa; títulos públicos; fundos; ações; 

derivativos; e ―nunca investi‖, sendo permitido marcar mais de uma opção. Para a primeira 

análise, foram considerados aqueles que nunca investiram, apenas 11,4%. Entretanto, essa 

análise incluía investimento em caderneta de poupança, o que fez com que não correspondesse a 

uma averiguação verdadeiramente coerente. Para os alunos de graduação, esse percentual foi 

mais que o dobro: 26,7% nunca investiram, situação agravada quanto se tratou de investidor de 

fato (vide Tabela 11, a seguir). 
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Tabela 11 – Investidor - Incluindo poupança. 

 Curso de Extensão Graduação 

Frequência Porcentual Frequência Porcentual 

Nunca Investiu  24 11,4 77 26,7 

Pelo Menos Poupança 186 88,6 211 73,3 

Total 210 100,0 288 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
 

Para eliminar esse efeito, não se considerou poupança como um investimento passível de 

se analisar a existência de diferenças entre investidores e não investidores. Por conta disso, a 

realização do levantamento considerou como investidor aquele que tinha ou teve, pelo menos, 

um investimento, sem considerar a poupança. Nesse caso, houve um equilíbrio maior: 57,6% de 

não investidores e 42,4% de investidores. Para os alunos de graduação em contábeis, a diferença 

foi ainda mais acentuada, pois a maioria é de não investidores (80,9%), conforme pode ser 

verificado na Tabela 12, em seguida. 

 
Tabela 12 – Investidor. 

 Curso de Extensão Graduação 

Frequência Porcentual Frequência Porcentual 

Estagiário 121 57,6 233 80,9 

Empregado 89 42,4 55 19,1 

Total 210 100,0 288 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

No que se refere ao perfil dos participantes da amostra do primeiro grupo, pode-se dizer 

que foram majoritariamente do gênero masculino, tendo, em média, 29,23 anos de idade e renda 

per capita média de R$3.784,98. Estiveram com graduação em andamento, solteiros, 

empregados e com a maioria investindo, pelo menos, na caderneta de poupança. 

Quanto ao perfil do segundo grupo, eram principalmente alunos de graduação em 

Ciências Contábeis, também majoritariamente do gênero masculino (52,1%), ainda que 

apresentando diferença percentual menor. A idade média era de 25,21 anos e renda per capita 

média de R$1.786,95. Mesmo apresentando algumas diferenças, em termos gerais, essas 

populações eram semelhantes. 

 

5.2 Análise dos Vieses 

 

A análise foi realizada em blocos, havendo, em cada um, análise das variáveis referentes 

aos quatro vieses estudados, separadamente. Conforme mencionado na metodologia, os 
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questionários continham quatro questões referentes à aversão à perda antes e depois do vídeo. Os 

dados foram analisados por viés nos dois grupos, quais sejam, extensão e graduação.  

 

5.2.1 Aversão à Perda 

 

A exemplo do ocorrido nos estudos seminais de Kahneman e Tversky (1979, 1984), a 

maioria dos participantes da pesquisa evidenciou um comportamento de aversão à perda, antes 

da intervenção por meio do vídeo, quando ganhos e perdas são expressos diretamente (AP3 e 

AP4), diferente do que ocorre quando são manifestados por meio de investimentos e reembolso 

(AP1 e AP2). A maioria dos participantes não apresentou estes últimos vieses. Além disso, as 

tabelas de tabulação cruzada podem ser analisadas de maneira individual e global, para cada uma 

das variáveis.  

Para se verificar, portanto, as mudanças no comportamento dos participantes, é 

imprescindível observar o cruzamento dos momentos antes e depois. A partir da Tabela 13, 

disponibilizada a seguir, é possível verificar redução do número de pessoas que evidenciaram 

viés após a apresentação do vídeo, em três das quatro assertivas, AP1 (88 para 69), AP3 (118 

para 87) e AP4 (162 para 131).  

 

Tabela 13 – Tabulação Cruzada: Aversão à Perda. 

   Depois 
Total 

 NãoViés Viés 

 
Antes 

NãoViés 96 26 122 

AP1 Viés 45 43 88 

 Total  141 69 210 

      

 
Antes 

NãoViés 110 49 159 

AP2 Viés 26 25 51 

 Total  136 74 210 

      

 
Antes 

NãoViés 68 24 92 

AP3 Viés 55 63 118 

 Total  123 87 210 

      

 
Antes 

NãoViés 23 25 48 

AP4 Viés 56 106 162 

 Total  79 131 210 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
 

Confirmando a similaridade no comportamento dos grupos pesquisados, o da extensão e 

o da graduação, os resultados se manifestaram no mesmo sentido. As mesmas variáveis 

apresentaram redução no número de indivíduos com viés no momento posterior à intervenção, 

AP1 (150 para106), AP3 (189 para 149) e AP4 (201 para 165), conforme Tabela 14, adiante.  
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                                Tabela 14 – Tabulação Cruzada: Aversão à perda (Graduação).   

   Depois 
Total 

 NãoViés Viés 

 
Antes 

NãoViés 110 28 138 

AP1 Viés 72 78 150 

 Total  182 106 288 

      

 Antes NãoViés 144 76 220 

AP2  Viés 27 41 68 

 Total  171 117 288 

      

 
Antes 

NãoViés 64 35 99 

AP3 Viés 75 114 189 

 Total  139 149 288 

      

 
Antes 

NãoViés 49 38 87 

AP4 Viés 74 127 201 

 Total  123 165 288 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Para atestar significância da variação do viés antes/depois, implementou-se o teste 

McNemar (Tabela 15, em seguida). Em todas as variáveis de aversão à perda, foi possível 

observar significância estatística a um nível de 95%, rejeitando a hipótese nula (pela qual não 

existiam diferenças entre os resultados). Destaque-se a AP2, que apresentou variação positiva 

(aumento do viés), após a intervenção dos vídeos (variação de 45,09%). O mesmo ocorreu com o 

grupo da graduação. Todas as variáveis são estatisticamente significantes, conforme mostra a 

Tabela 16, a seguir, com redução de 29,33%, 21,16% e 17,91% para AP1, AP3 e AP4, 

respectivamente. 

 

Tabela 15 – Sentido, percentual e significância: Aversão à Perda. 

Variável Redução ∆% Teste McNemar (Sig.) 

AP1 Sim -21,59% 0,032** 

AP2 Não 45,09% 0,011** 

AP3 Sim -26,57%   0,001*** 

AP4 Sim -19,14%   0,001*** 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Nota: (*), (**) e (***) – significância a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

 

 
Tabela 16 – Sentido, percentual e significância: Aversão à Perda (Graduação). 

Variável Redução ∆% Teste McNemar (Sig.) 

AP1 Sim -29,33% 0,000*** 

AP2 Não 72,05% 0,000*** 

AP3 Sim -21,16% 0,000*** 

AP4 Sim -17,91% 0,001*** 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Nota: (*), (**) e (***) – significância a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 
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A representação gráfica proporciona melhor ponderação da magnitude das variações dos 

vieses antes e depois da intervenção (ver Gráficos de 02 a 05, a seguir). Nesse sentido, há fortes 

evidências acerca da confirmação da Hipótese 1 (conhecimento/informação acerca da aversão à 

perda atenua seus efeitos). Verifica-se tal fato também no grupo dos alunos de graduação, em 

que foi possível observar o comportamento das pessoas que não apresentaram viés, antes (azul) e 

depois (verde), nos Gráficos de 06 a 09, em seguida. Esse resultado converge com estudos 

anteriormente realizados sobre o fenômeno, como o de Hibbert, Lawrence e Prakash (2013), o de 

Dhar e Zhu (2006) e o de Bayer, Bernheim e Scholz (2009), que apresentaram o conhecimento 

em finanças como relevante para diminuição de vieses comportamentais. 

 

 

Gráfico 02 – Aversão à perda – AP1. 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Gráfico 04 – Aversão à perda – AP3. 

  

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 03 – Aversão à perda – AP2. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Gráfico 05 – Aversão à perda – AP2. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Gráfico 06 – Aversão à perda (Graduação) – AP1. 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Gráfico 08 – Aversão à perda (Graduação) – AP3. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Gráfico 07 – Aversão à perda (Graduação) – AP2. 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Gráfico 09 – Aversão à perda (Graduação) – AP4. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

5.2.2 Contabilidade Mental 

 

Para a análise da contabilidade mental, de acordo com o apontado nos procedimentos 

metodológicos, foram apresentadas quatro questões, nomeadas de CM1 a CM4. Contudo, antes 

da análise da hipótese de pesquisa relativa a esse aspecto, foi necessário verificar o 

comportamento de preferência entre dois sujeitos, aqui nomeados senhor A e senhor B, momento 

em que puderam ser consideradas as questões de segregação e de integração. Para o sr. A, 

ocorriam dois eventos (segregação); já para o Sr. B sucedia apenas um (integração). Contudo, os 

resultados foram financeiramente equivalentes. 

Os Gráficos a seguir, de 10 a 17, para o grupo de extensão, e de 18 a 25, para o da 

graduação, apresentam as perguntas de contabilidade mental com as três possibilidades de 

respostas. Duas exibem o viés (sr. A e sr. B) e uma, a ausência do viés (Sem diferença). Os 

quatro gráficos 10, 13, 18 e 21 correspondem a perguntas que foram formuladas antes da 

apresentação dos vídeos; já os gráficos 14, 17, 22 e 25, a questões feitas após o vídeo, ainda que 

com proporções diferentes, de modo que o comportamento em relação às preferências entre A e 

B se mantiveram similares entre o antes e o depois. Confirmando os resultados de Thaler (1985), 
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as escolhas dos respondentes para as questões com múltiplos ganhos ou perdas (CM1 e CM2, 

respectivamente) foram no sentido da segregação, com a maioria escolhendo o sr. A (azul nos 

gráficos). Para ganho misto (CM3) e perda mista (CM4), a maioria das escolhas se direcionou 

para integração, com a escolha do sr. B (verde nos gráficos).  

Os resultados foram os mesmos para a graduação, excetuando-se apenas a variável CM1, 

que, para esse grupo, apresentou, em sua maioria, a resposta Sem Diferença, conforme Gráficos 

de 35 a 42 seguintes. 

 

Gráfico 10 – CMA1.

 Fonte: Dados da 

pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 14 – CMD1.

Fonte: Dados da 

pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 11 – CMA2.

 Fonte: Dados da 

pesquisa, 2017.  

 

Gráfico 15 – CMD2. 

Fonte: Dados da 

pesquisa, 2017. 

Gráfico 12 – CMA3. 

 Fonte: Dados da 

pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 16 – CMD3.

 Fonte: Dados da 

pesquisa, 2017. 

Gráfico 13 – CMA4.

Fonte: Dados da 

pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 17 – CMD4.

 Fonte: Dados da 

pesquisa, 2017.
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Gráfico 18 – CMA1.

 Fonte: Dados da 

pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 22 – CMD1.

Fonte: Dados da 

pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 19 – CMA2.

 Fonte: Dados da 

pesquisa, 2017.  

 

Gráfico 23 – CMD2. 

Fonte: Dados da 

pesquisa, 2017. 

Gráfico 20 – CMA3. 

 Fonte: Dados da 

pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 24 – CMD3.

 Fonte: Dados da 

pesquisa, 2017. 

Gráfico 21 – CMA4.

Fonte: Dados da 

pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 25 – CMD4.

 Fonte: Dados da 

pesquisa, 2017.

O comportamento com incidência do viés de contabilidade mental foi identificado de 
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apresentou o viés. Ainda que tenha havido atenuação dos vieses após a intervenção experimental 

por meio dos vídeos, o efeito ainda permaneceu. A confirmação da contabilidade mental na 

amostra pesquisada corrobora os trabalhos de Kim et. al. (2016), de Lim (2006), de Rajagopal e 

Rha (2009), de Shefrin e Thaler (2006), de Thaler (1985, 1999, 2008) e de Thaler e Johnson 

(1990). 
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indivíduos que responderam de maneira viesada depois do vídeo, a saber, CM2 (176 para 154), 

CM3 (195 para 178) e CM4 (187 para 163). Destaque-se o resultado de CM1 (137 para 141), que 

não apresentou significância estatística a 5% de probabilidade (ver Tabela 18, adiante). 
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Tabela 17 – Tabulação Cruzada: Contabilidade Mental. 

   Depois 
Total 

 NãoViés Viés 

 
Antes 

NãoViés 45 28 73 

CM1 Viés 24 113 137 

 Total  69 141 210 

      

 
Antes 

NãoViés 18 16 34 

CM2 Viés 38 138 176 

 Total  56 154 210 

      

 
Antes 

NãoViés 6 9 15 

CM3 Viés 26 169 195 

 Total  32 178 210 

      

 
Antes 

NãoViés 13 10 23 

CM4 Viés 34 153 187 

 Total  47 163 210 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
 

Tabela 18 – Sentido, percentual e significância: Contabilidade Mental. 

Variável Redução ∆% Teste McNemar (Sig.) 

CM1 Não 2,92%                  0,678 

CM2 Sim -12,50% 0,004*** 

CM3 Sim -8,72% 0,006*** 

CM4 Sim -12,83% 0,000*** 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Nota: (*), (**) e (***) – significância a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

 

Resultados confirmados para o grupo dos alunos de graduação, as três variáveis que 

apontaram redução dos efeitos no curso de extensão também apresentaram nesse grupo, CM2 

(202 para 187), CM3 (267 para 223) e CM4 (235 para 220), conforme Tabela 19, seguinte. 

Contudo, a significância estatística não ocorreu da mesma forma (ver Tabela 20, adiante). 
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Tabela 19 – Tabulação Cruzada: Contabilidade Mental (Graduação). 

   Depois 
Total 

 NãoViés Viés 

 
Antes 

NãoViés 94 40 134 

CM1 Viés 40 114 154 

 Total  134 154 288 

      

 
Antes 

NãoViés 40 46 86 

CM2 Viés 61 141 202 

 Total  101 187 288 

      

 
Antes 

NãoViés 13 8 21 

CM3 Viés 52 215 267 

 Total  65 223 288 

      

 
Antes 

NãoViés 26 27 53 

CM4 Viés 42 193 235 

 Total  68 220 288 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Tabela 20 – Sentido, percentual e significância: Contabilidade Mental (Graduação). 

Variável Redução ∆% Teste McNemar (Sig.) 

CM1 Não 0,00% 1,000 

CM2 Sim -7,43% 0,176 

CM3 Sim -16,48% 0,000*** 

CM4 Sim -6,38% 0,091* 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Nota: (*), (**) e (***) – significância a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

 

Diante desses fatos, há evidências relevantes para estabelecer que a segunda hipótese do 

trabalho (conhecimento acerca da contabilidade mental mitiga seus efeitos) é verdadeira, 

conforme Gráficos de 26 a 29 (extensão) e Gráficos de 30 a 33 (graduação), apresentados a 

seguir. Na primeira série de resultados, a barra depois (verde) deve ser maior que a anterior 

(azul). Pelo gráfico CM1, isso não ocorre. É possível observar que a diferença foi demasiado 

pequena e sem significância estatística, enquanto, nos demais casos, o efeito identificado é 

sensível.  
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Gráfico 26 – Contabilidade Mental – CM1. 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Gráfico 28 – Contabilidade Mental – CM3. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Gráfico 27 – Contabilidade Mental – CM2. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Gráfico 29 – Contabilidade Mental – CM4. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

  

Gráfico 30 – Contabilidade Mental  

(Graduação) – CM1. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 
Gráfico 32 – Contabilidade Mental 

(Graduação) – CM3. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 31 – Contabilidade Mental 

(Graduação) – CM2. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Gráfico 33 – Contabilidade Mental 

(Graduação) – CM4. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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É possível verificar que a quantidade de indivíduos que não apresentam viés é 

sensivelmente menor do que os que apresentam, com exceção de CM1, que manifestou certo 

equilíbrio. Isso significa que, nos respondentes, apesar de demonstrarem uma redução relativa do 

viés em termos absolutos, o número do viés é elevado. 

 

5.2.3 Efeito Dotação 

 

Em relação ao efeito dotação, o principal resultado corresponde à verificação da diferença 

entre a disposição de aceitar e a de pagar, willingness to accept (WTA) e willingness to pay 

(WTP), respectivamente. Nesta pesquisa, foi solicitado aos participantes o preço pelo qual 

venderiam o brinde que receberam (caneca ou chocolate) e por quanto comprariam o outro 

brinde, os valores WTA e WTP.  

Por meio da Tabela 21, a seguir, é observada a existência do viés, tendo em vista que, 

antes do vídeo, a média do WTA foi R$18,72 e a do WTP, R$9,86. Os preços de venda 

atribuídos são quase o dobro do valor de compra. Após a visualização do vídeo, percebeu-se uma 

melhora nas médias, principalmente no caso do WTP (saindo de R$9,86 para R$11,02). A 

redução no efeito do viés é mais facilmente observada, quando da análise da variação, antes, 

R$8,86 e depois, R$7,32. O fato de haver uma melhora acentuada para WTP pode ser atribuído à 

facilidade do indivíduo em corrigir o viés, quando não é detentor da posse.  

 

Tabela 21 – Estatística descritiva: Efeito Dotação. 

 WTAA WTAD WTPA WTPD VarAntes VarDepois 

N 
Válido 210 210 210 210 210 210 

Ausente 0 0 0 0 0 0 

Média 18,72 18,34 9,86 11,02 8,86 7,32 

Mediana 15,00 15,00 8,00 10,00 5,00 5,00 

Moda 10,00 10,00 5,00 10,00 5,00 5,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

A diferença entre WTA e WTP corrobora o que foi preconizado por Thaler (1980), 

Knetsch e Sinden (1984), Knetsch (1989), Kahneman, Knetsch e Thaler (1990), Tversky e 

Kahneman (1991), Galin (2009, 2013) e Nash e Rosenthal (2014). Tal diferença confirma a 

tendência de os indivíduos atribuírem maior valor a bens, quando o estão vendendo, e menor 

valor, no momento de sua compra. Essas evidências encontram explicações no apego que os 

indivíduos incorporam aos objetos.  

Observando o gráfico 34, a seguir, relativo a caixas (box-plot) para WTA e para WTP, é 

possível verificar que os preços de venda encontram-se bem acima dos de compra e que a 
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mediana do WTA é maior que a do WTP. Cabe ressaltar que, na investigação empreendida nesta 

pesquisa, não houve qualquer tratamento a respeito dos outliers, uma vez que são entendidos 

como reprodução natural dos vieses, sendo, portanto, relevante para as análises.  

 

Gráfico 34 – Box-plot para identificação de outliers. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Pelo diagnóstico das variações entre WTA e WTP, antes e depois da intervenção, 

verifica-se que, em 31,43% dos casos, os indivíduos reduziram o diferencial de preços 

(aproximaram o preço de compra ao de venda), fato expresso na Tabela 22, seguinte. 

 

Tabela 22 – Variação do WTA e do WTP. 

Resultado Variação (indivíduos) 

Diminuiu 66 

Permaneceu 114 

Aumentou 30 

Total 210 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Sobre o questionamento acerca do interesse em trocar um brinde por outro, a maioria dos 

participantes optou por não o fazer (73,33%), situação que sugere o apego dos indivíduos aos 

bens (vide Tabela 23, a seguir). Independentemente de ter recebido caneca ou chocolate, não 

aceitariam a troca 68,57%, no caso das canecas, e 78,10%, no das barras de chocolate. 

Considerando os dois momentos de investigação (antes e após a intervenção), não se alteram, de 

forma significativa, as opções de troca. As proporções mantiveram-se estáveis.    
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Tabela 23 – Relação Brinde e Troca. 

  Troca Total 

Não Troca Troca  

 Brinde 
Caneca 72 33 105 

Chocolate 82 23 105 

Total  154 56 210 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Buscando aferir a significância dessa relação, considerou-se a presença do viés nos casos 

em que o indivíduo informou preço de venda maior que o de compra. Após a apresentação do 

vídeo, observou-se uma variação de -4,27% na evidência do viés, entre 164 indivíduos que o 

exibiram o viés antes do experimento e os 157 que o fizeram, após a intervenção experimental. 

Esse fato que pode ser verificado na Tabela 24, adiante.  

 

Tabela 24 – Tabulação Cruzada: Efeito Dotação. 

  Depois Total 

NãoViés Viés  

 Antes 
NãoViés 39 7 46 

Viés 14 150 164 

Total  53 157 210 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

A redução do efeito do viés em 4,27% (de 164 para 157), entretanto, não rejeita a 

hipótese nula de ausência de variação, com uma significância de 0,189, implicando na não 

evidência estatística do efeito após a intervenção (ver Tabela 25, em seguida). Tal fato permite 

aferir não ser possível confirmar a Hipótese 3, a de que o conhecimento acerca do efeito dotação 

atenua seus efeitos. 

 
Tabela 25 – Sentido, percentual e significância: Efeito Dotação. 

Variável Redução ∆% Teste McNemar (Sig.) 

Dotação Sim 15,22% 0,189 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Nota: (*), (**) e (***) – significância a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

 

 

5.2.4 Ancoragem 

 

A ancoragem foi o viés que gerou mais dificuldade de análise, os percentis que geraram 

as âncoras, principalmente a alta, apresentaram referenciais muito descolados da realidade, 

fazendo com que os IA da alta ficassem discrepantes daqueles da âncora baixa. Entretanto, se 

forem observados os valores das medianas nas âncoras baixa e alta, é nítida a diferença. Essa 

disparidade de resultados também ocorreu no estudo de Jacowitz e Kahneman (1995). De 
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qualquer forma, os participantes puderam considerar a âncora como fator relevante e usá-la para 

formar o seu julgamento (THORSTEINSON et al., 2008). As âncoras, suas medianas e seus 

índices de ancoragem são apresentados nas Tabelas 26 (Extensão) e 27 (Graduação), dispostas a 

seguir. 

A ancoragem também foi detectada em vários trabalhos anteriores, como, por exemplo, o 

de Northcfcaft e Neale (1987); o de Jacowitz e Kahneman (1995); o de Gilovich (2001, 2005); o 

de Ariely, Loewenstein e Prelec (2003); o de Campbell e Sharpe (2009); o de Cen, Hilary e Wei 

(2013); o de Chang, Chao e Yeh (2016); e o de McHugh e Ranyar (2016). 

 

Tabela 26 – Índices de Ancoragem. 

  Mediana 

Calibragem 

Âncora 

Baixa 

Âncora 

Alta 

Mediana 

AB 

Mediana    

AA 

IA Âncora 

Baixa 

IA Âncora 

Alta 

IA 

SãoFrancisco 2.000 145 100.000 410 10.000 0,8571 0,0816 0,0960 

Goiânia 1.800 280 5.080 1.500 4.000 0,1974 0,6707 0,5208 

Klabin 23,00 2,86 6.000,00 3,50 800,00 0,9682 0,1300 0,1328 

Vale 30,00 4,70 8.000,00 6,00 700,00 0,9486 0,0841 0,0868 

Araguaia 1.000 100 27.500 200 10.000 0,8889 0,3396 0,3577 

BH 2.300 680 10.580 1.500 4.250 0,4938 0,2355 0,2778 

Iguatemi 20,00 3,08 5.600,00 4,00 1.000,00 0,9456 0,1756 0,1780 

Petrobras 10,00 2,88 60.000,00 5,00 65,00 0,7022 0,0009 0,0010 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 
Tabela 27 – Índices de Ancoragem (Graduação). 

  Mediana 

Calibragem 

Âncora 

Baixa 

Âncora 

Alta 

Mediana 

AB 

Mediana    

AA 

IA Âncora 

Baixa 

IA Âncora 

Alta 

IA 

SãoFrancisco 2.000 300 10.000  500   8.600   0,8824   0,8250   0,8351  

Goiânia 2.340 1.000 8.000  1.800   5.000   0,4030   0,4700   0,4571  

Klabin 30,00 4,88 5.125,00  4,98   2.000,00   0,9962   0,3867   0,3896  

Vale 25,00 7,92 8.200,00  8,00   3.000,00   0,9953   0,3639   0,3652  

Araguaia 775 100 3.000  200   2.000   0,8519   0,5506   0,6207  

BH 2.500 1.038 5.640  1.745   4.000   0,5164   0,4777   0,4900  

Iguatemi 22,50 5,00 3.500,00  6,00   2.000,00   0,9429   0,5687   0,5705  

Petrobras 18,00 6,00 5.000,00  8,00   1.000,00   0,8333   0,1971   0,1986  

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Para possibilitar a análise do viés, calculou-se o IA para cada indivíduo, considerando-se 

como viés aquele que apresentasse IA entre 0,5 e 1,5. Para o curso de extensão, os resultados 

apontaram para a redução do viés: A2 (de 94 para 80) e A4 (de 120 para 74). Tal conclusão pode 

ser aferida na Tabela 28, disposta a seguir. 
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Tabela 28 – Tabulação Cruzada: Ancoragem. 

   Depois 
Total 

 NãoViés Viés 

 
Antes 

NãoViés 60 45 105 

AA1 Viés 18 87 105 

 Total  78 132 210 

      

 
Antes 

NãoViés 78 38 116 

AA2 Viés 52 42 94 

 Total  130 80 210 

      

 
Antes 

NãoViés 70 29 99 

AA3 Viés 14 97 111 

 Total  84 126 210 

      

 
Antes 

NãoViés 83 7 90 

AA4 Viés 53 67 120 

 Total  136 74 210 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Das quatro variáveis, apenas uma não apresentou significância estatística no teste, a 

variável A2 (0,170). É imprescindível salientar o resultado da variável A4, com redução 

significativa dos casos de viés, conforme Tabela 29, adiante.  

 

 

 
Tabela 29 – Sentido, percentual e significância: Ancoragem. 

Variável Redução ∆% Teste McNemar (Sig.) 

A1 Não 25,71% 0,001*** 

A2 Sim -14,89% 0,170 

A3 Não 22,52% 0,032** 

A4 Sim -38,33% 0,000*** 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
Nota: (*), (**) e (***) – significância a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

 

Para os discentes do curso de graduação, apenas a última variável (A4) apresentou uma 

mitigação nos efeitos do viés, com redução do número de indivíduos viesados de 190 para 159, o 

que pode ser verificado na Tabela 30, exposta em seguida. 
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Tabela 30 – Tabulação Cruzada: Ancoragem (Graduação). 

   Depois 
Total 

 NãoViés Viés 

 
Antes 

NãoViés 70 52 122 

AA1 Viés 35 131 166 

 Total  105 183 288 

      

 
Antes 

NãoViés 119 50 169 

AA2 Viés 36 83 119 

 Total  155 133 288 

      

 
Antes 

NãoViés 65 34 99 

AA3 Viés 21 168 189 

 Total  86 202 288 

      

 
Antes 

NãoViés 77 21 98 

AA4 Viés 52 138 190 

 Total  129 159 288 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
 

Nas outras três variáveis, A1, A2 e A3, o efeito nos participantes do experimento foi 

contrário, posteriormente à apresentação do vídeo. Contudo, não apresentou significância 

estatística, conforme Tabela 31, a seguir. Essa discrepância pode ser justificada em função da 

não familiaridade da maioria dos participantes com alguns objetos dos questionamentos, como 

preços de ações e distâncias entre ciades e rios.  

 
Tabela 31 – Sentido, percentual e significância: Ancoragem (Graduação). 

Variável Redução ∆% Teste McNemar (Sig.) 

A1 Não 10,24% 0,086* 

A2 Não 11,76% 0,161 

A3 Não 6,88% 0,105 

A4 Sim -16,32% 0,000*** 

Nota: (*), (**) e (***) – significância a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Diante dos resultados apresentados e com o auxílio dos Gráficos de 35 a 38 (Extensão) e 

de 39 a 42 (Graduação), apresentados a seguir, observa-se que a Hipótese 4, qual seja, o 

conhecimento acerca da ancoragem mitiga seus efeitos, só foi confirmada com significância 

estatística na variável A4. Isso se deve, provavelmente, em função das peculiaridades das 

âncoras apresentadas pelo grupo de calibragem. 
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Gráfico 35 – Ancoragem – AA1.   

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Gráfico 37 – Ancoragem – AA3. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Gráfico 36 – Ancoragem – AA2.  

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Gráfico 38 – Ancoragem – AA4. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
 

Gráfico 39 – Ancoragem (Graduação) – AA1. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 
Gráfico 41 – Ancoragem (Graduação) – AA2. 

  
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Gráfico 40 – Ancoragem (Graduação) – AA3. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 
Gráfico 42 – Ancoragem (Graduação) – AA4. 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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A partir da análise dos resultados, pode-se verificar certa similaridade no comportamento 

dos dois grupos analisados (os participantes do curso de extensão e os alunos do curso de 

Ciências Contábeis da UFRN), sendo possível a averiguação do efeito remoto com o segundo 

grupo. 

 

5.2.5 Análise Agregada dos Vieses 

 

Na etapa final da análise dos vieses no curso de extensão, foram agrupadas as variáveis 

de cada viés, por meio de somatório. Portanto, aversão à perda, contabilidade mental e 

ancoragem passaram a apresentar uma escala de cinco pontos, variando de zero (sem viés em 

todas as variáveis) a quatro (viés em todas as variáveis), sendo possível observar a tendência de 

queda, como expõe Gráfico 43, a seguir.   

 

Gráfico 43 – Vieses agregados – Aversão à Perda, Contabilidade Mental e Ancoragem. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Para analisar o efeito dotação, observaram-se as posições diferenciais de WTA e de WTP, 

antes e depois do vídeo. Quanto maior a diferença monetária entre eles, maior a evidência do 

viés. De acordo com o que se pode constatar a partir do Gráfico 44, adiante, sugere-se a 

existência de redução do viés, considerando uma variação de R$8,86 antes, para R$7,32 depois. 
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Gráfico 44 - Variação WTA-WTP. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Com o objetivo de verificar se essas diferenças são, de fato, significativas, implementou-

se o Teste t-student. Comparou-se a média do total de cada viés antes e depois com amostras 

pareadas, com mesmos sujeitos em dois momentos distintos.  

A um nível de significância de 5% de probabilidade, há evidências suficientes para a 

rejeição da hipótese nula, a de não haver alterações nos efeitos dos vieses de aversão à perda e de 

contabilidade mental, conforme descrito na Tabela 32, a seguir. Para o efeito dotação, observa-se 

uma significância estatística a 10%. No que se refere ao viés de ancoragem, não foi possível 

rejeitar a hipótese nula de igualdade dos efeitos desse viés entre os dois momentos. 

Tabela 32 – Teste-T por viés. 

Pareamento Estatística t 
Graus de 

Liberdade 
Significância 

Par 1 APA – APD 3,255 209 0,001*** 

Par 2 CMA – CMD 3,238 209 0,001*** 

Par 3 AAA – AAD 1,076 209 0,283 

Par 4 VarAntes - VarDepois 1,913 209 0,057* 

Nota: (*), (**) e (***) – significância a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Considerando que o efeito dotação tem uma característica peculiar, uma vez que agrega 

dois conceitos importantes, quais sejam, a disposição de aceitar e a de pagar, averiguaram-se 

suas variações isoladamente. Conforme Gráfico 45, a seguir, a diminuição do preço médio para 

WTA (de R$18,72 para R$18,34) e aumento do preço médio para WTP (de R$9,86 para 

R$11,02) configuram a diminuição do viés nas duas situações. 
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Gráfico 45 – WTA e WTP. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
 

Contudo, não obstante ambas terem apresentado diminuição do viés, apenas a disposição 

de pagar (compra) foi considerada estatisticamente significante, a 1% de probabilidade 

estatística. Conforme mencionado, isso pode indicar que o efeito dotação é maior, quando se 

detém a posse do bem (Tabela 33, adiante). 

 

Tabela 33 – Teste-T – WTA e WTP. 

Pareamento Estatística t 
Graus de 

Liberdade 
Significância 

Par 1 WTAA - WTAD ,475 209 0,635 

Par 2 WTPA - WTPD -4,523 209 0,000*** 

Nota: (*), (**) e (***) – significância a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
 

Diante desse fato, observa-se, na Tabela 34 seguinte, o resumo das evidências de parte 

das hipóteses do trabalho. 

 

Tabela 34 – Análise das Hipóteses – Conhecimento. 

 Hipóteses de Pesquisa Decisão 

H1 Conhecimento acerca da aversão à perda mitiga seus efeitos Confirmada 

H2 Conhecimento acerca da contabilidade mental mitiga seus efeitos Confirmada 

H3 Conhecimento acerca do efeito dotação à perda mitiga seus efeitos Confirmada Parcialmente
* 

H4 Conhecimento acerca da ancoragem mitiga seus efeitos Não confirmada 

Nota: *Apenas para WTP. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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5.3 Características socioeconômicas 

 

Entre os objetivos do presente trabalho, encontra-se a verificação do comportamento dos 

respondentes, no que respeita à variação nos vieses anteriores e posteriores e a sua relação com 

as características socioeconômicas, especificamente as relacionadas a gênero; a idade (proxy 

para experiência); a nível de formação (educação formal); e a renda per capita. As hipóteses 

relativas a esse aspecto partiram do perfil de indivíduos menos suscetíveis aos vieses tratados na 

literatura, correspondendo a homens mais experientes, com maior formação e renda.  

Para verificá-las, dividiram-se os participantes em dois grupos: o primeiro composto de 

indivíduos que apresentaram redução no total de vieses (N=111) e o outro, dos que não o 

apresentaram (N = 99). Utilizou-se o Qui-Quadrado (X
2
). Suas significâncias estão expressas na 

Tabela 35, mostrada a seguir. 

 

Tabela 35 – Qui-quadrado – Características Socioeconômicas. 
  Resultado 

Total Sig. 
  NãoMelhorou Melhorou 

Gênero 
Feminino 32 30 62 

0,401 
Masculino 67 81 148 

      

Idade 

Até 20 anos 13 23 36 

0,345 Entre 21 e 40 anos 74 76 150 

Acima de 40 anos 12 12 24 

      

Formação 

SemGradComp 46 54 100 

0,951 Graduação 28 30 58 

Pós-Graduação 25 27 52 

      

Renda 

PerCapita 

Até 2.000,00 45 42 87 

0,299 Entre 2.000,01 e 4.000,00 26 40 66 

Acima de 4.000,00 28 29 57 

Nota: (*), (**) e (***) – significância a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
 

As hipóteses relativas às características socioeconômicas não foram confirmadas. Os 

grupos formados por gênero, idade, formação e renda não apresentaram diferenças 

estatisticamente significantes intragrupos. Em outros termos, essas características parecem não 

impactar no modo como os indivíduos respondem às informações. Apesar, portanto, de a 

literatura apontar distinções em relação à incidência dos vieses comportamentais para esses 

grupos, quando se trata da mitigação dos efeitos dos vieses comportamentais, essas diferenças 

não se confirmam. 
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5.4 Vieses cognitivos e emocionais 

 

Buscou-se verificar a existência de diferenças em relação ao comportamento dos 

respondentes, quando expostos a questionamentos relativos a vieses cognitivos e emocionais, 

considerando que, conforme apresentado anteriormente, vieses cognitivos são mais passíveis de 

correção com informações e com conhecimentos. Para verificar essa hipótese, investigaram-se 

dois vieses cognitivos (contabilidade mental e ancoragem) e dois vieses emocionais (aversão à 

perda e efeito dotação). De acordo com o Gráfico 46, a seguir, os vieses cognitivos e emocionais, 

antes e depois da visualização dos vídeos, apresentaram diminuição na média. 

 

Gráfico 46 – Vieses Cognitivos e Emocionais. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Pela Tabela 36, apresentada a seguir, observa-se a significância estatística para as 

diferenças entre vieses cognitivos e emocionais, antes e depois dos vídeos. Com relação a sua 

variação (Cognitivos VAR e Emocionais VAR), não foram encontradas evidências para a 

rejeição da hipótese nula, em relação a diferenças nessas variações. Isso implica que a redução 

nos vieses cognitivos e emocionais é de magnitude equivalente. 
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Tabela 36 – Teste-T – Vieses Cognitivos e Emocionais. 

Pareamento Estatística t 
Graus de 

Liberdade 
Significância 

Par 1 CognitivosAntes - EmocionaisAntes 6,517 209 0,000*** 

Par 2 CognitivosDepois - EmocionaisDepois 5,849 209 0,000*** 

Par 3 CognitivosAntes - CognitivosDepois 3,232 209 0,001*** 

Par 4 EmocionaisAntes - EmocionaisDepois 3,543 209 0,000*** 

Par 5 CognitivosVAR - EmocionaisVAR -,714 209       0,476 

Nota: (*), (**) e (***) – significância a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

5.6 Persistência 

 

A última parte da análise corresponde à verificação da persistência nos efeitos da 

mitigação dos vieses comportamentais, após os indivíduos terem ciência de sua existência. De 

maneira tangencial, Baldwin e Ford (1988) tratam essa persistência dentro do processo de 

treinamento como a retenção do conhecimento.  De modo geral, os grupos (extensão e 

graduação) apresentaram características semelhantes, possibilitando que se utilizasse esse 

segundo grupo na análise da recorrência dos efeitos. 

Três meses após a aplicação junto aos alunos de graduação, em março de 2017, foi 

realizada uma nova aplicação, sem a condução de vídeos, apenas com os questionamentos sobre 

os vieses. A exemplo do tratamento dado nos momentos anteriores, foram eliminadas as 

observações que havia perguntas sem respostas. Para essa análise, também foi excluída a 

percepção do efeito ancoragem, tendo em vista a impossibilidade de se designar o mesmo tipo de 

âncora (alta ou baixa) para cada respondente. Inicialmente, foram realizadas as tabulações 

cruzadas, com o intuito de se verificar a persistência dos efeitos. Como apresentado na Tabela 

37, a seguir, não foi verificada persistência em qualquer das variáveis estudadas. Para a 

tabulação completa, vide o Apêndice E. 

 

Tabela 37 – Número de participantes com viés. 

 Antes do Vídeo Depois do Vídeo Remoto 

AP1 109 74 91 

AP2 57 90 77 

AP3 141 105 140 

AP4 148 131 163 

CM1 109 110 147 

CM2 142 139 164 

CM3 192 162 188 

CM4 167 163 174 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Em seguida, os dados foram tratados a partir de gráficos, a fim de facilitar a verificação 

do comportamento dos respondentes. O Gráfico 47, adiante, mostra as variáveis relativas à 

aversão à perda. As variáveis AP1, AP3 e AP4, conforme analisado no item anterior, 

apresentaram redução no número dos indivíduos que manifestaram o viés após a intervenção. 

Contudo, quando questionados novamente meses depois, o efeito não persistiu, ainda que, nos 

casos de AP1 e AP3, os resultados foram melhores que os iniciais. 

 

Gráfico 47 – Efeito Remoto – Aversão à Perda. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Para a contabilidade mental, de acordo com o Gráfico 48, exposto a seguir, após os 

vídeos, houve mitigação dos efeitos dos vieses nas variáveis CM2, CM3 e CM4, com a redução 

no número de indivíduos que apresentaram viés. Entretanto, a exemplo do ocorrido com o viés 

de aversão à perda, não houve persistência dos efeitos. 
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Gráfico 48 – Efeito Remoto – Contabilidade Mental. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

É possível, diante dos resultados, observar que houve, na maioria das variáveis, menor 

quantidade de indivíduos que apresentaram respostas com o viés após a intervenção, exceto AP2 

e CM1. Nenhuma das variáveis, todavia, apresentou persistência nos efeitos. Nesse sentido, 

pode-se supor que o reduzido conhecimento, absorvido mediante vídeos tendo, em média, dois 

minutos, não é suficiente para diminuir, de maneira permanente, os vieses comportamentais. 

Todavia, o resultado após a intervenção é um indício de que a educação pode atenuar os efeitos 

dos vieses, de modo que seja possível, por meio de intervenções mais prolongadas ou de cursos 

semestrais, por exemplo, lograr efeitos mais acentuados e persistentes.  

Por fim, foram realizados os agrupamentos das variáveis de cada viés, aversão à perda e 

contabilidade mental, por meio do percentual de incidência do viés. As medidas repetidas foram: 

antes do vídeo (APA e CMA); depois do vídeo (APD e CMD); e efeito remoto (APR e CMR). 

As estatísticas do teste encontram-se na Tabela 38, motrada a seguir.  

 
Tabela 38 – Teste-T – Efeito Remoto. 

 Pareamento Estatística t 
Graus de 

Liberdade 
Significância 

Par 1 APA - APD 3,372 212 0,001*** 

Par 2 APD - APR -4,122 212 0,000*** 

Par 3 APA - APR -,920 212 0,358 

Par 4 CMA - CMD 1,705 212 0,090* 

Par 5 CMD - CMR -4,620 212 0,000*** 

Par 6 CMA - CMR -3,173 212 0,002*** 

Nota: (*), (**) e (***) – significância a 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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A aversão à perda apresentou diferença estatisticamente significante entre os momentos 

antes e depois, bem como entre depois e remoto. Entretanto, quando comparado o 

comportamento inicial com o remoto, não foi registrada disparidade estatística significante 

(APA-APR). Nesse sentido, os comportamentos são estatisticamente iguais. Já a contabilidade 

mental, nos momentos antes e depois (CMA-CMD), apresentou significância a um nível de 

confiança de 90%. Já em relação aos efeitos depois-remoto (CMD-CMR), observa-se 

significância estatística a 1% de probabilidade, fato que rejeita a hipótese nula de que a 

incidência de vieses seja equivalente nos dois períodos. Com base nesse resultado, pode-se 

atestar a não persistência dos efeitos, assumindo um efeito transitório do conhecimento sobre a 

mitigação dos vieses. 

Em termos gerais, sugere-se que os efeitos dos vieses foram mitigados após a intervenção 

(vídeos que davam ciência acerca dos vieses comportamentais estudados). No entanto, esses 

efeitos não apresentaram persistência. A não persistência pode estar relacionada ao tamanho 

reduzido da intervenção, sendo possível que intervenções de médio e de longo prazo, como 

palestras ou cursos, gerem efeitos mais duradouros. A presente pesquisa ofereceu sua 

contribuição com a apresentação de indícios de que a educação, no sentido de conhecimento (não 

necessariamente educação formal), pode ser útil na redução dos vieses comportamentais. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo principal a investigação acerca da mitigação dos efeitos 

dos vieses comportamentais, após o indivíduo ter conhecimento deles. Fizeram parte do escopo 

deste estudo os vieses de aversão à perda, contabilidade mental, efeito dotação e ancoragem. 

Para apresentar esse conhecimento aos participantes, foram produzidos vídeos, com o intuito de 

transmitir a informação da existência e o funcionamento de cada um dos vieses estudados.  

Não obstante, do ponto de vista metodológico, o estudo se prevaleceu de experimento em 

que se considerou o emprego de intervenção junto aos participantes da pesquisa, divididos em 

dois grupos distintos, o primeiro composto por estudantes de um curso de extensão em finanças 

(210 observações válidas) e o segundo, por alunos da graduação em Ciências Contábeis da 

UFRN. Para este segundo grupo, o propósito principal foi o de verificar a persistência dos efeitos 

da redução dos vieses, contando com 213 repetições válidas. 

Com a intenção de atingir esse objetivo principal, averiguou-se, inicialmente, a incidência 

dos vieses, que foi confirmada nos dois grupos. As decisões dos indivíduos estiveram permeadas 

pelos vieses, conclusão esta a que chegaram também estudos pregressos, considerando que a 

confirmação da existência de vieses comportamentais já tenha sido amplamente divulgada na 

literatura.  

Após a intervenção, essa verificação foi realizada novamente. Destarte, foi possível 

examinar se o comportamento dos indivíduos em relação aos vieses exibia diferenças em função 

da apresentação de conhecimento (informações) acerca deles. Constituíram-se evidências de que 

o conhecimento dos vieses comportamentais atenua os seus efeitos, considerando que, na 

maioria das variáveis analisadas, houve mudança no comportamento dos indivíduos, em função 

da redução do número dos que apresentaram viés após a visualização do vídeo, tanto para os 

participantes do curso de extensão, quanto para os discentes da graduação em Ciências 

Contábeis. Essa é a principal contribuição desta pesquisa, tendo em vista que, mesmo com uma 

intervenção demasiadamente curta, no sentido de propiciar aos participantes conhecimento 

acerca de vieses comportamentais, ocorreram mudanças significativas no comportamento.  

No que diz respeito às características socioeconômicas observadas, a saber, gênero; idade 

(proxy para experiência); nível de formação (educação formal); e renda per capita, não houve 

diferenças estatisticamente significantes quanto às disparidades entre os resultados de 

diminuição ou não dos vieses após o vídeo.  

De forma congênere aos vieses cognitivos e emocionais, não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significantes. Vieses emocionais são tratados pela literatura como os 
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mais difíceis de ser corrigidos com dados e informações. Contudo, as evidências se direcionaram 

em sentido contrário. Vieses emocionais apresentaram maiores percentuais de diminuição dos 

vieses, mas, em função da falta de significância, podem ser considerados como indiferentes no 

que diz respeito à mitigação deles. 

Finalmente, ponderando as similaridades entre os dois grupos, os participantes do curso 

de extensão e os discentes da graduação, tornou-se possível analisar a persistência no tempo da 

atenuação dos vieses. Para tanto, foi realizada uma nova intervenção, meses após a primeira, sem 

a exibição dos vídeos. No entanto, a hipótese que os efeitos seriam persistentes no tempo não foi 

confirmada. Todavia, o fato de os resultados não persistirem no tempo não diminui o ponto 

central da pesquisa, qual seja, o conhecimento como mitigador de vieses comportamentais, 

considerando que, com a curta intervenção efetuada, já foram suscitados efeitos significativos.     

As contribuições deste trabalho podem ser verificadas em três campos de atuação 

humana: acadêmica; prática; e social. Academicamente, a colaboração com maior ênfase, na 

construção de um conhecimento novo, que contribui para o preenchimento da lacuna existente 

no desenvolvimento da ciência referente às finanças comportamentais, consiste na apresentação 

de indícios de que o conhecimento pode atenuar os efeitos de vieses comportamentais. Há, ainda, 

a apresentação de nova metodologia para verificação das hipóteses, na medida em que houve o 

emprego de vídeos como meio de intervenção, considerando a dificuldade intrínseca à inserção 

dos indivíduos nos contextos das pesquisas. Do ponto de vista prático, esses achados podem 

cooperar para a melhoria da tomada de decisão em investimentos, tendo em pauta a atenuação 

dos erros resultantes de vieses comportamentais. Do mesmo modo, é relevante evidenciar que, 

quanto a questões sociais, tem-se, além do conhecimento acerca de finanças, ofertado nos cursos 

de extensão, as doações de alimentos realizadas como contrapartida à participação nos cursos. 

Todos os que estiveram presentes ofereceram quatro quilos de alimentos, a título de inscrição. O 

montante adquirido, mais de uma tonelada de alimentos, foi doado a uma escola que atende 

crianças carentes.  

Como sugestões para trabalhos futuros, considerando as limitações deste, que ora se 

apresenta, recomenda-se a aplicação do experimento em indivíduos de outras áreas do 

conhecimento e de outras regiões. A constituição da amostra sempre corresponde a uma 

limitação em trabalhos nas ciências sociais, considerando a dificuldade inerente à 

disponibilidade e à disposição dos indivíduos em participar de pesquisas.     

Pode-se indicar, ainda, como principal sugestão, o aumento da intervenção, com cursos 

de maior duração (semestrais, por exemplo), com a finalidade de a apresentação do 

conhecimento ocorrer de forma mais densa. Finalmente, recomenda-se, também, a análise de 
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novas metodologias, que possam facilitar a retenção das informações, como simulações ou 

estudos de casos. 
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APÊNDICE A – DETALHAMENTO DOS EXPERIMENTOS 

 

Kahneman e Tversky (1984): em um dos experimentos realizados pelos autores, um problema 

deveria ser solucionado: dividiram dois grupos e realizaram questionamentos, de modo que o 

conteúdo das opções era o mesmo, mas a maneira como estava apresentado era diferente (em 

termos de ganhos e de perdas), conforme os dados dispostos a seguir. 

Problema: existe um surto de uma doença asiática, estima-se que 600 pessoas irão morrer, mas o 

governo pode desenvolver dois planos de combate. Para um grupo, apresentaram-se os seguintes 

planos: 

Plano A – 200 pessoas salvas (78%); 

Plano B – probabilidade de 1/3 do total ser salva e 2/3 desse total morrer (22%). 

Para o outro grupo, apresentaram os seguintes planos: 

Plano C – 400 pessoas mortas (22%); 

Plano D – 1/3 de propabilidade de ninguém morrer e 2/3, de todos morrerem (78%). 

Observa-se que os planos A e C geram os mesmos resultados. O mesmo ocorre com os 

planos B e D; porém, eram apresentados de maneiras diferentes, um considerando pessoas salvas e 

o outro, pessoas mortas. Uma vez que geram o mesmo resultado, a escolha deveria ser indiferente, 

de acordo com a TUE; contudo, o resultado caminha na direção contrária. Quando se trata de 

ganhos (salvar vidas), as pessoas são avessas ao risco. A maioria escolhe o resultado certo, 

enquanto, em relação a perdas (pessoas mortas), optam pelo risco, decidindo pela opção com risco 

(propensão ao risco no domínio das perdas), não obstante os planos A e C, bem como os B e D, 

apresentarem o mesmo resultado.  

 

Thaler (1985): nesse trabalho, o autor desenvolveu uma análise das quatro combinações de 

interação e de segregação, solicitando aos participantes respostas aos questionamentos que 

seguem.  

a) Múltiplos Ganhos 

O sr. A recebeu ingressos para loterias envolvendo a World Series. Ele ganhou $ 50 em 

uma loteria e $ 25, em outra. Já o sr. B recebeu um bilhete para uma única loteria da 

World Series, sendo ela maior que a do sr. A, no valor de $ 75. Quem esteve mais 

feliz?   56 A   16 B   15 sem diferença 

b) Múltiplas Perdas 

O sr. A recebeu uma carta do IRS em que havia a informação de que tinha cometido 

um pequeno erro aritmético na sua declaração de imposto e que devia $ 100. Ele 

recebeu uma carta similar, no mesmo dia, de sua autoridade estatal de imposto de 
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renda. Esta lhe informava que devia $ 50. Não houve outras repercussões de quaisquer 

dos erros. Já o sr. B recebeu uma carta do IRS, comunicando-lhe que havia cometido 

um pequeno erro aritmético na sua declaração de imposto e que devia $ 150. Não 

houve outras repercussões de seu erro. Quem esteve mais chateado?   66 A     14 B     

7 sem diferença 

c) Ganho Misto 

O sr. A comprou seu primeiro bilhete de loteria no Estado de Nova York e ganhou $ 

100. Além disso, em um estranho acidente, ele danificou o tapete em seu apartamento 

e teve que pagar ao proprietário $ 80. O sr. B comprou seu primeiro bilhete de loteria 

do Estado de Nova York e ganhou $ 20. Quem esteve mais feliz?    22 A      61 B     4 

sem diferença 

d) Perda mista 

O carro do sr. A foi danificado em um estacionamento. Ele teve que gastar US$200 

para reparar o dano. No mesmo dia do ocorrido, ele ganhou $ 25 em um bolão de 

futebol do escritório. O carro do sr. B foi danificado em um estacionamento, tendo que 

gastar $ 175 para reparar o dano. Quem esteve mais chateado? 19 A       63 B     5 sem 

diferença 

 

Knetsch (1989): realizou experimentos com estudantes universitários. Em um desses 

experimentos, separou três grupos: para um, distribuiu canecas; para outro, barras de chocolate 

suíço; e para o terceiro, deu a opção de escolher entre caneca ou chocolate. Os resultados 

evidenciaram que os respondentes tendiam a manter o bem entregue inicialmente: 89% dos que 

receberam caneca continuaram com ela; 90% dos que receberam chocolate continuaram com ele, 

enquanto, dos que tiveram a opção de escolha, 56% decidiram pela caneca e 44%, pelo 

chocolate. Em outro experimento, entregou chocolates a um grupo e ao outro, o equivalente em 

dinheiro. Em seguida, solicitou que determinassem o preço de venda e de compra, 

respectivamente. Mais uma vez, o efeito dotação foi constatado. 

Esse trabalho seminal acerca do efeito dotação foi utilizado como base para o 

experimento da presente pesquisa, valendo salientar que ele apresenta dois pontos importantes. O 

primeiro deles diz respeito ao fato de a dotação inicial (o brinde que recebeu), de acordo com as 

teorias de racionalidade, não ter relevância na escolha do indivíduo que a realizará com base, 

apenas, em suas preferências; em média, 90% dos indivíduos preferiram o bem que receberam. O 

segundo trata da diferença entre WTA-WTP, pois a avaliação de preço de compra e de venda do 
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mesmo bem deveria ser aproximadamente igual, fato que contrariou os resultados de Knetsch 

(1989), além dos inúmeros trabalhos já citados. 

 

Jacowitz e Kahneman (1995): desenvolveram método para quantificar a ancoragem, o índice de 

ancoragem (anchoring index). Os autores solicitaram aos respondentes que fizessem estimativas 

referentes a 15 perguntas (por exemplo, comprimento do rio Mississipi, distância entre São 

Francisco e Nova York, população de Chicago). A amostra foi dividida em três grupos 

(calibragem, âncora alta e âncora baixa). Para o grupo calibragem, perguntou-se diretamente 

acerca da estimativa, enquanto, para os outros dois grupos, foi questionado, inicialmente, se a 

estimativa era maior ou menor que determinado valor (uma âncora alta para um grupo e uma 

baixa, para o outro). Com base nas respostas, mais uma vez, confirmou-se a existência da 

ancoragem. 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Havia dois instrumentos diferentes, um contendo âncoras baixas e outro, âncoras altas. 

Como as perguntas eram as mesmas, para facilitar a apresentação do instrumento, as âncoras 

altas foram colocadas entre parênteses e a sinalização antes e depois do vídeo não aparecia para 

os participantes da pesquisa. 

 

Antes do Vídeo 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

Este questionário destina-se ao levantamento de dados, com o intuito de subsidiar estudos 

acerca de Finanças Comportamentais. Obrigada pela colaboração! 

 

I – CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE 

 

01.  Gênero:  

(  ) Feminino    (  ) Masculino 

 

02.  Idade: ________ 

 

03.  Formação acadêmica concluída: 

(   ) Ensino médio    (  ) Graduação       (  ) Especialização        (  ) Mestrado        (  ) Doutorado 

Qual o curso: _________________________ 

 

04.  Estado civil: 

(  ) Solteiro(a)          

(  ) Casado(a)         

(  ) Divorciado(a)            

(  ) Viúvo(a)          

(  ) União Estável 

 

05. Inserção no mercado de trabalho: 

(  ) Estagiário 

(  ) Empregado      

(  ) Autônomo    

(  ) Empresário       

(  ) Aposentado      

(  ) Desempregado 

 

06. Renda mensal familiar bruta: 

(  ) Até 3 salários mínimos  

(  ) Entre 3 e 6 salários mínimos 

(  ) Entre 6 e 9 salários mínimos 

(  ) Entre 9 e 12 salários mínimos 
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(  ) Entre 12 e 15 salários mínimos 

(  ) Acima de 15 salários mínimos 

07.  Quantas pessoas de sua família vivem da renda indicada? ________ 

 

08.  Selecione os investimentos que você tem ou já teve (é possível marcar mais de uma alternativa): 

(  ) Poupança   

(  ) Renda Fixa  

(  ) Títulos Públicos  

(  ) Fundos  

(  ) Ações 

(  ) Derivativos 

(  ) Nunca Investi 

 

II – ASPECTOS ESTRUTURAIS  

 

09.  Suponha que você faça um plano para investir R$ 50.000,00. São apresentadas duas alternativas. 

Que cenário você prefere? 

(  ) Certeza de que vai ter de volta seus R$ 50.000,00, mesmo que não ganhe mais dinheiro. 

(  ) Chance de 50% de obter R$ 70.000,00 e uma chance de 50% de obter R$ 35.000,00. 

 

10.  Suponha que você fez um investimento de R$ 70.000,00. O investimento não foi bem sucedido e 

são apresentadas duas alternativas. Que cenário você prefere? 

(  ) Ser reembolsado em R$ 62.000,00, com certeza. 

(  ) Uma probabilidade de 50/50 de voltar R$ 74.000,00 ou R$ 48.000,00. 
 

11.  Escolha um destes dois resultados: 

(  ) Um ganho garantido de R$ 475,00. 

(  ) 25% de chance de ganhar R$ 2.000,00 e uma chance de 75% de não ganhar nada. 

 

12.  Escolha um destes dois resultados: 

(  ) Uma perda garantida de R$ 725,00. 

(  ) 75% de chance de perder R$ 1.000,00 e uma chance de 25% de não perder nada. 

 

 

Abaixo, você encontrará quatro pares de cenários. Em cada caso, dois eventos ocorrem na vida do 

sr. A e apenas um, na do sr. B. Você deverá julgar quem ficou mais feliz. Será que a maioria das 

pessoas preferiria ser o sr. A, ou o sr. B? Se você acha que os dois cenários são emocionalmente 

equivalentes, marque a opção "sem diferença". Em todos os casos, os eventos têm a intenção de ser 

financeiramente equivalentes. 
 

 

13.  Ao sr. A foi dado dois bilhetes da Loteria Esportiva. Ele ganhou R$ 50,00 com um bilhete e R$ 

25,00 com o outro. Ao sr. B foi dado um bilhete para um único prêmio, porém maior, na Loteria 

Esportiva. Ele ganhou R$ 75,00. Quem ficou mais feliz? 

 (  ) Sr. A  (  ) Sr. B (  ) Sem diferença 

 

14.  O sr. A recebeu uma carta da Receita Federal, informando-lhe que ele havia cometido um erro a 

menor em sua declaração de Imposto de Renda, então teria que pagar um valor de R$ 100,00. Ele 

recebeu uma carta semelhante no mesmo dia, em que havia a informação de que ele devia R$ 50,00 

de impostos de anos anteriores. Não houve outras repercussões sobre esse erro. O Sr. B também 

recebeu uma carta do Receita Federal contendo a mesma informação, devendo ele pagar R$ 150,00. 

Não houve outras repercussões de seu erro. Quem ficou mais chateado?  



 

 (  ) Sr. A  (  ) Sr. B (  ) Sem diferença 

 

15.  O sr. A comprou o seu primeiro bilhete de loteria e ganhou R$ 100,00. Além disso, em um 

acidente, ele danificou o tapete de seu apartamento e teve de pagar R$ 80,00 para consertá-lo. O 

sr. B comprou o seu primeiro bilhete de loteria e ganhou $ 20,00. Quem ficou mais feliz? 

 (  ) Sr. A  (  ) Sr. B (  ) Sem diferença 

 

16. O carro do sr. A foi danificado em um estacionamento. Ele teve que gastar R$ 200,00 para reparar 

o dano. No mesmo dia do ocorrido, ele ganhou R$ 25,00 no bolão com o pessoal do escritório 

sobre os resultados do futebol. O carro do sr. B foi danificado em um estacionamento. Ele teve 

que gastar R$ 175 para reparar o dano. Quem ficou mais chateado? 

 (  ) Sr. A  (  ) Sr. B (  ) Sem diferença 

 

17.  Que brinde você recebeu? 

(  ) Caneca  

(  ) Barra de Chocolate 

 

18.  Por quanto estaria disposto a vender o brinde que recebeu (faça uma estimativa, mesmo que não 

queira vendê-lo)? R$ ________. 

 

19.  Quanto estaria disposto a pagar para comprar outro brinde (faça uma estimativa, mesmo que não 

queira comprá-lo)? R$ ________. 

 

20.  Você gostaria de trocar seu brinde pelo outro? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

21.  Na sua avaliação, o comprimento do rio São Francisco é maior ou menor que 150 (100.000) km? 
 

Qual o comprimento do rio São Francisco? ___________ km. 
 

Qual a sua confiança na estimativa realizada? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Nenhuma confiança Total confiança  

 

22.  Na sua avaliação, a distância entre Natal-RN e a capital do estado de Goiás, Goiânia-GO, é maior ou 

menor que 280 (5.080) km? 
 

Qual a distância entre Natal-RN e a capital do estado de Goiás, Goiânia-GO? ___________ km. 
 

Qual a sua confiança na estimativa realizada? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Nenhuma confiança Total confiança  

  

23.  Na sua avaliação, o preço de uma ação da empresa Klabin (KLBN11), na BM&FBovespa, é maior ou 

menor que R$ 2,86 (6.000,00)? 
 

Qual o preço de uma ação da empresa Klabin (KLBN11) na BM&FBovespa? R$ ________. 
 

Qual a sua confiança na estimativa realizada? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Nenhuma confiança Total confiança  

 

24.  Na sua avaliação, o preço de uma ação da empresa Vale (VALE5), na BM&FBovespa, é maior ou 

menor que R$ 4,70 (8.000,00)?  
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Qual o preço de uma ação da empresa Vale (VALE5) na BM&FBovespa? R$ ________. 
 

Qual a sua confiança na estimativa realizada? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Nenhuma confiança Total confiança  

 

 

Depois do Vídeo de Aversão à perda 

25.  Suponha que você faça um plano para investir R$ 100.000,00. São apresentadas duas alternativas. 

Que cenário você prefere? 

(  ) Certeza de que vai ter de volta seus R$ 100.000,00, no mínimo, mesmo que não ganhe mais 

dinheiro. 

(  ) Chance de 50% de obter R$ 140.000,00 e uma chance de 50% de obter R$ 70.000,00. 

 

26.  Suponha que você fez um investimento de R$ 140.000,00. O investimento não foi bem-sucedido e 

são apresentadas duas alternativas. Que cenário você prefere? 

(  ) Ser reembolsado em R$ 124.000,00, com certeza. 

(  ) Uma probabilidade de 50/50 de voltar R$ 148.000,00 ou R$ 96.000,00. 

 

27. Escolha um destes dois resultados: 

(  ) Um ganho garantido de R$ 950,00. 

(  ) 25% de chance de ganhar R$ 4.000,00 e uma chance de 75% de não ganhar nada. 

 

28. Escolha um destes dois resultados: 

(  ) Uma perda garantida de R$ 1.450,00. 

(  ) 75% de chance de perder R$ 2.000,00 e uma chance de 25% de não perder nada. 

 

Depois do Vídeo de Contabilidade Mental 

29.  Ao sr. A foram dados dois bilhetes de uma rifa. Ele ganhou R$ 100,00 com um bilhete e R$ 50,00 

com o outro. Ao sr. B foi dado um bilhete para um único prêmio, porém maior, na rifa. Ele ganhou 

R$ 150,00. Quem ficou mais feliz? 

(  ) Sr. A 

(  ) Sr. B 

(  ) Sem diferença 

 

30.  O sr. A recebeu uma multa por excesso de velocidade, então terá que pagar um valor de R$ 200,00. Ele 

recebeu uma multa por falar ao celular enquanto dirigia no mesmo dia, no valor de R$ 100,00. O sr. B 

também recebeu uma multa por excesso de velocidade, devendo pagar R$ 300,00. Quem ficou mais 

chateado?  

(  ) Sr. A 

(  ) Sr. B 

(  ) Sem diferença 

 

31.  O sr. A participou de um bolão no trabalho e ganhou R$ 200,00. Além disso, em um acidente, ele 

danificou seu celular e teve que pagar R$ 160,00 para consertá-lo. O sr. B também participou de um 

bolão no trabalho e ganhou $ 40,00. Quem ficou mais feliz? 

(  ) Sr. A 

(  ) Sr. B 

(  ) Sem diferença 

 

32.  O notebook do sr. A foi danificado em uma queda. Ele teve que gastar R$ 400,00 para reparar o 

dano. No mesmo dia, ele ganhou R$ 50,00 em uma rifa beneficente. O notebook do sr. B também foi 
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danificado em uma queda. Ele teve que gastar R$ 350 para reparar o dano. Quem ficou mais 

chateado? 

(  ) Sr. A 

(  ) Sr. B 

(  ) Sem diferença 

 

Depois do Vídeo de Efeito Dotação 

33.  Por quanto estaria disposto a vender o brinde que recebeu (faça uma estimativa, mesmo que não 

queira vendê-lo)? R$ ________. 

 

34.  Quanto estaria disposto a pagar para comprar outro brinde (faça uma estimativa, mesmo que não 

queira comprá-lo)? R$ ________. 

 

35.  Você gostaria de trocar seu brinde pelo outro? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

Depois do Vídeo de Ancoragem 

36.  Na sua avaliação, o comprimento do rio Araguaia é maior ou menor que 100 (27.500) km? 
 

Qual o comprimento do rio Araguaia? ___________ km.  
 

Qual a sua confiança na estimativa realizada? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Nenhuma confiança Total confiança  

 

37.  Na sua avaliação, a distância entre Natal-RN e Belo Horizonte-MG é maior ou menor que 680 (10.580) 

km? 
 

Qual a distância entre Natal-RN e Belo Horizonte-MG? ___________ km. 
 

Qual a sua confiança na estimativa realizada? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Nenhuma confiança Total confiança  

 

38.  Na sua avaliação, o preço de uma ação da empresa Iguatemi (IGTA3), na BM&FBovespa, é maior ou 

menor que R$ 3,08 (5.600,00)?  
 

Qual o preço de uma ação da empresa Iguatemi (IGTA3) na BM&FBovespa? R$ ________. 
 

Qual a sua confiança na estimativa realizada? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Nenhuma confiança Total confiança  

 

39.  Na sua avaliação, o preço de uma ação da empresa Petrobras (PETR4), na BM&FBovespa, é maior 

ou menor que R$ 2,88 (60.000,00)? 
 

Qual o preço de uma ação da empresa Petrobras (PETR4) na BM&FBovespa? R$ ________. 
 

Qual a sua confiança na estimativa realizada? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Nenhuma confiança Total confiança  

 

 

 

 



130 

 

APÊNDICE C – OPERACIONALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Para avaliar a aversão à perda, foram apresentadas quatro questões: ganho certo (primeira 

e terceira – AP1 e AP3) e perda certa (segunda e quarta – AP2 e AP4), como primeiras 

alternativas; e, incerteza na segunda alternativa. Contudo, a expectativa de resultado era melhor, 

risco no caso do ganho e no caso das perdas, a certeza era a melhor opção. 

Por exemplo, um ganho garantido de R$ 475,00, ou 25% de chance de ganhar R$ 

2.000,00, e uma chance de 75% de não ganhar nada. A expectativa de resultado seria R$ 500,00 

(0,25 x 2.000), maior que os R$ 475,00 do ganho certo. Para o lado de perdas, uma perda 

garantida de R$ 725,00, ou 75% de chance de perder R$ 1.000,00, e uma chance de 25% de não 

perder nada. A expectativa de resultado, nesse caso, seria de R$ 750,00, sendo mais vantajosa a 

perda certa de R$ 725,00. Nesse sentido, considera-se comportamento viesado aquele que 

escolhe ganho certo e arrisca nas perdas. Para a verificação do efeito após a visualização dos 

vídeos, os valores foram dobrados, buscando-se manter o sentido e a proporcionalidade. 

  Para a contabilidade mental, também havia quatro variáveis, adaptadas do trabalho de 

Thaler (1985), com ganhos e perdas cuja diferença entre o antes e o depois, a exemplo da 

aversão à perda, foi a multiplicação dos valores por dois, mantendo-se a proporção e o sentido. 

Foram apresentadas situações aos respondentes em que o resultado final sempre era o mesmo, 

seja no caso de perdas, seja no de ganhos. Em cada questão, havia um sr. A e um sr. B, com este 

texto sendo apresentado antes das perguntas: ―Abaixo, você encontrará quatro pares de cenários. 

Em cada caso, dois eventos ocorrem na vida do sr. A e apenas um, na do sr. B. Você deverá 

julgar quem ficou mais feliz. Será que a maioria das pessoas preferiria ser o sr. A ou o sr. B? Se 

você acha que os dois cenários são emocionalmente equivalentes, marque a opção "sem 

diferença". Em todos os casos, os eventos têm a intenção de ser financeiramente equivalentes‖. 

Em seguida, os participantes poderiam optar por uma das alternativas: Sr. A; Sr. B; Sem 

Diferença. Como os resultados foram financeiramente equivalentes, o comportamento sem a 

presença do viés seria manifestado pelo participante que optasse pela resposta Sem Diferença. 

Portanto, para a formação da variável para análise dos dados, apenas quem respondeu dessa 

maneira foi considerado como sem o viés; quem respondeu Sr. A ou Sr. B foi classificado com o 

viés. 

Para analisar o efeito dotação, tomou-se por base o experimento de Knetsch (1989). No 

início do experimento, foram distribuídas canecas para a metade dos participantes e barras de 

chocolate, para a outra. A distribuição ocorreu no início do experimento, para que as pessoas 

tivessem o sentimento de posse. Na primeira parte do questionário, antes dos vídeos, quatro 
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questionamentos foram realizados: que brinde ganhou; quanto estava disposto a aceitar para 

vendê-lo (willingness to accept – WTA); quanto estava disposto a pagar para comprar o outro 

brinde (willingness to pay – WTP); e se desejava trocar de brinde.  

Finalmente, a metodologia mais utilizada para a ancoragem foi a desenvolvida por 

Jacowits e Kahneman (1995), que consiste na utilização de uma âncora alta e uma baixa, com 

base na calibragem realizada na fase inicial do pré-teste, para o cálculo do Índice de Ancoragem 

(IA). Foram realizadas solicitações relativas ao comprimento de rios (São Francisco antes e 

Araguaia depois), à distância entre Natal e outras capitais (Goiânia antes e Belo Horizonte 

depois), além de preços de ações (Klabin e Vale antes; Iguatemi e Petrobras depois).  As 

escolhas foram baseadas em proximidades, uma vez que as perguntas antes e depois foram 

diferentes, apresentando, contudo, mesmo sentido. 
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APÊNDICE D – ROTEIROS DOS VÍDEOS 

 

1 AVERSÃO À PERDA 

 

Joãozinho, pai amoroso, precisa levantar recursos para comprar o primeiro carro de sua 

filha, que acaba de passar no vestibular! Verifica que necessitará vender algumas ações. Ele 

lembra do preço de cada ação que comprou, mensurando-as como vencedora ou como perdedora. 

Joãozinho sempre gostou de calcular tudo minuciosamente! Se vender as ações da companhia 

―AVANTE S.A.‖, terá um ganho de R$ 20.000,00. Ele possui um investimento equivalente na 

―EM QUEDA S.A.‖, mas essa ação vale, atualmente, R$ 20.000,00 a menos do que quando a 

comprou. Os valores de ambas têm-se mantido estáveis nas últimas semanas.  

Eis a grande questão: qual das duas ações Joãozinho deve vender? A maioria das pessoas 

venderia a que está gerando um ganho, pois, quando se trata de perdas, arriscam mais. Manter as 

ações perdedoras e vender as vencedoras aumenta o risco da carteira, sem a perspectiva de um 

retorno maior. A dificuldade para aceitar a perda faz com que as pessoas percam mais dinheiro! 

 Ganho certo de R$ 2.000,00; ou  

80% de chance de ganhar R$ 2.600,00 e 20% de nada ter ganho. 

 Perda certa de R$ 2.000,00; ou  

80% de chance de perder R$ 2.600,00 e 20% de não ter perda alguma. 

As pessoas escolhem o ganho certo (1ª opção); no caso de perdas, arriscam (2ª opção). 

Resultado: 

 

 
 

Nos dois casos, os indivíduos fazem a pior escolha! A expectativa do risco é de R$ 

2.080,00. Quando é para ganhar, a maioria das pessoas não escolhe; mas, quando se trata de uma 

perda, dá-se o contrário: as pessoas arriscam e, mais uma vez, escolhem a pior opção. 

 

 

 

80% de chance  
de ganhar/perder  

R$2.600,00 

= 

R$2.080,00 

(0,80 x 2.600,00)  

20% de chance  
de não ganhar/ 

não perder nada 

= 

R$0,00 

(0,20 x 0,00)  

R$2.080,00 



133 

 

2 CONTABILIDADE MENTAL 

 

Certo dia, Joãozinho resolve ir ao cinema, mas, antes de efetuar a compra, abre a carteira 

e verifica que perdeu R$ 45,00. Fica muito chateado, mas, assim mesmo, vai para a fila. Fica, 

então, sabendo que, coincidentemente, o ingresso custa R$ 45,00. 

Dias depois, ele decide ir ao cinema novamente. Como era a pré-estreia de um de seus 

filmes favoritos, resolve comprar o ingresso antecipadamente, que custava R$ 45,00. Mas, pobre 

Joãozinho... chegando ao cinema, percebe que perdeu o ingresso! Observa que ainda há ingresso 

disponível. Porém, não aceita comprá-lo novamente e volta para casa, triste e macambúzio. 

Curioso! Se perder o dinheiro, ele compra o ingresso para ver o filme, desembolsando R$ 

90,00. Mas, se perder o ingresso, não está disposto a ter o mesmo desembolso! Isso é um viés 

comportamental, pois Joãozinho separou seu dinheiro em contas mentais, uma vez que o 

ingresso foi comprado antecipadamente. Aquele valor já fora incluído na conta diversão, e, 

comprando outro, o cinema passaria a custar R$ 90,00. O que importa é o resultado: 

 

 Ganhar R$ 100,00 e perder R$ 50,00 = ganhar R$ 50,00. 

 Ganhar R$ 150,00 e perder R$ 100,00 = ganhar R$ 50,00. 

 

É como se o indivíduo guardasse dinheiro na poupança (rendendo 0,5% ao mês), igual ao 

mercado financeiro, e usasse o cheque especial (pagando juros de 12% ao mês). Tal atitude não 

faz sentido, pode-se perder dinheiro com isso; os ativos de sua carteira precisam interagir. A 

análise segregada de cada bloco (renda fixa, ações...), sem avaliar retorno e risco da carteira 

global, não é recomendada. Outro exemplo é o fato de algumas pessoas acharem que, se o 

recurso a ser investido é decorrente do ganho em loteria, podem aplicá-lo em ações, mas, se veio 

do trabalho suado, precisam ser conservadoras e investi-lo em algum um ativo fora de risco. 
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3 EFEITO DOTAÇÃO 

 

Mariazinha, jovem, solteira, com muito dinheiro sobrando e sem saber o que fazer com 

ele, comprou um apartamento na planta, como forma de investimento, por R$ 210.000,00. Todos 

faziam isso em sua cidade e ganhavam muito dinheiro. Receita infalível! Três anos depois, ela 

recebeu o apartamento e o colocou à venda. Chamou Zé, um corretor amigo, para fazer uma 

avaliação do lindo apartamento. Ele, um dos melhores corretores da cidade, fez ótimo trabalho, 

valorando o imóvel de acordo com o mercado. Zé tinha muito apreço por Mariazinha e queria 

impressioná-la com seu profissionalismo, já que tinha uma quedinha por ela há tempos. Eis o 

veredicto: R$ 210.000,00! Ele já tinha um comprador em vista.  

Mariazinha, muito irritada, diz: 

– Está de brincadeira, Zé? Quer me prejudicar? Como pode não valorizar nada em três 

anos? 

Zé explica:  

– Mariazinha, o mercado está em queda e sem perspectiva de melhora. 

Ela, chateada, diz que não vai vender e manda o amigo embora! 

Passa o tempo, o mercado não melhora e ela fica com o apartamento valendo menos e 

sem ninguém disposto a comprá-lo. Resolve, então, anunciar pelos R$ 210.000,00, mas agora 

não vale mais isso. Se ela não atribuísse um valor por ser seu bem, sem considerar o mercado, 

talvez tivesse conseguido recuperar seu investimento em outra operação. 

Moral da história: Mariazinha perdeu dinheiro, ganhou um ex-amigo e deixou de ter um 

futuro namorado (ela também tinha uma quedinha por ele)! O mesmo pode acontecer com ações! 

Será que existe apego a determinados títulos? O ser humano tende a atribuir valor maior a um 

bem, se o está vendendo, e menor, se está comprando. Pode acabar perdendo dinheiro com isso! 
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4 ANCORAGEM E AJUSTE 

 

Luizinho e Joaninha se casaram há 15 anos. Como diz o ditado: ―quem casa quer casa‖. 

Então, eles compraram sua bela casa por R$ 25.000,00. 

Hoje, os tempos mudaram, muita coisa aconteceu: trocaram de emprego, viajaram, 

tiveram dois lindos filhos, envelheceram, curtiram, choraram, viveram! 

A casa ainda atende muito bem às necessidades deles, mas resolvem que seria uma boa 

ideia mudar de casa. Um corretor a avalia em R$ 120.000,00. O casal fica muito surpreso e feliz! 

Tão felizes que se esquecem de colocá-la à venda. Dois meses depois, quando resolvem vendê-

la, o corretor diz que o mercado teve uma queda de 10%.  

Dias depois, eles recebem uma proposta de compra da casa no valor de R$ 110.000,00 

(desvalorização menor que a do mercado). Eles não aceitam. Pensam: ―Estamos perdendo 

R$ 10.000,00!‖. Criaram uma âncora, prenderam-se no valor de R$ 120.000,00 (ainda que não 

esperassem esse valor inicialmente e tendo pago R$ 25.000,00), sentem-se perdendo dinheiro. 

Criar âncoras com informações incorretas leva à perda de dinheiro. Diante de novos 

cenários, não se pode ficar preso a valores anteriores. Com o mercado de ações, acontece a 

mesma coisa: em determinado momento, o valor das ações de uma empresa sobe, mas alguém, 

que tinha muitas ações, não as vendeu. Em seguida, esse valor cai. No entanto, essa pessoa fica 

ancorada naquele valor. Resolveu esperar uma nova alta, que pode nunca acontecer; ou, ainda, 

ficar ancorado no preço de compra de determinada ação. A função da âncora é afundar! Cuidado 

com ela, use-a apenas a seu favor! 
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APÊNDICE E – OUTPUTS DO SISTEMA 

 
 

Idade 

 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

17 1 ,5 ,5 ,5 

18 7 3,3 3,3 3,8 

19 12 5,7 5,7 9,5 

20 16 7,6 7,6 17,1 

21 5 2,4 2,4 19,5 

22 15 7,1 7,1 26,7 

23 14 6,7 6,7 33,3 

24 18 8,6 8,6 41,9 

25 9 4,3 4,3 46,2 

26 11 5,2 5,2 51,4 

27 15 7,1 7,1 58,6 

28 7 3,3 3,3 61,9 

29 6 2,9 2,9 64,8 

30 7 3,3 3,3 68,1 

31 7 3,3 3,3 71,4 

32 7 3,3 3,3 74,8 

33 8 3,8 3,8 78,6 

34 6 2,9 2,9 81,4 

35 3 1,4 1,4 82,9 

36 4 1,9 1,9 84,8 

37 3 1,4 1,4 86,2 

38 2 1,0 1,0 87,1 

39 2 1,0 1,0 88,1 

40 1 ,5 ,5 88,6 

41 2 1,0 1,0 89,5 

43 1 ,5 ,5 90,0 

45 1 ,5 ,5 90,5 

47 1 ,5 ,5 91,0 

48 1 ,5 ,5 91,4 

49 1 ,5 ,5 91,9 

52 2 1,0 1,0 92,9 

53 1 ,5 ,5 93,3 

54 1 ,5 ,5 93,8 

55 1 ,5 ,5 94,3 

56 2 1,0 1,0 95,2 

58 2 1,0 1,0 96,2 

59 3 1,4 1,4 97,6 

60 2 1,0 1,0 98,6 

61 1 ,5 ,5 99,0 

64 1 ,5 ,5 99,5 

70 1 ,5 ,5 100,0 

Total 210 100,0 100,0  
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RendaFamiliar 

 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

,00 1 ,5 ,5 ,5 

780,00 1 ,5 ,5 1,0 

800,00 1 ,5 ,5 1,4 

880,00 2 1,0 1,0 2,4 

1000,00 5 2,4 2,4 4,8 

1200,00 2 1,0 1,0 5,7 

1400,00 1 ,5 ,5 6,2 

1600,00 1 ,5 ,5 6,7 

1700,00 1 ,5 ,5 7,1 

1950,00 1 ,5 ,5 7,6 

2000,00 6 2,9 2,9 10,5 

2200,00 1 ,5 ,5 11,0 

2300,00 1 ,5 ,5 11,4 

2400,00 1 ,5 ,5 11,9 

2450,00 1 ,5 ,5 12,4 

2500,00 3 1,4 1,4 13,8 

2800,00 2 1,0 1,0 14,8 

2900,00 1 ,5 ,5 15,2 

3000,00 12 5,7 5,7 21,0 

3300,00 1 ,5 ,5 21,4 

3400,00 1 ,5 ,5 21,9 

3405,00 1 ,5 ,5 22,4 

3500,00 3 1,4 1,4 23,8 

3800,00 1 ,5 ,5 24,3 

4000,00 14 6,7 6,7 31,0 

4300,00 1 ,5 ,5 31,4 

4500,00 5 2,4 2,4 33,8 

4800,00 1 ,5 ,5 34,3 

4850,00 1 ,5 ,5 34,8 

5000,00 8 3,8 3,8 38,6 

5200,00 1 ,5 ,5 39,0 

5500,00 3 1,4 1,4 40,5 

5600,00 1 ,5 ,5 41,0 

5800,00 1 ,5 ,5 41,4 

6000,00 9 4,3 4,3 45,7 

6500,00 1 ,5 ,5 46,2 

6800,00 1 ,5 ,5 46,7 

7000,00 7 3,3 3,3 50,0 

7100,00 1 ,5 ,5 50,5 

7480,00 1 ,5 ,5 51,0 

7500,00 2 1,0 1,0 51,9 

8000,00 15 7,1 7,1 59,0 

8300,00 1 ,5 ,5 59,5 

8500,00 3 1,4 1,4 61,0 

9000,00 6 2,9 2,9 63,8 

10000,00 17 8,1 8,1 71,9 

12000,00 4 1,9 1,9 73,8 

13000,00 2 1,0 1,0 74,8 

14000,00 4 1,9 1,9 76,7 

15000,00 6 2,9 2,9 79,5 

16000,00 1 ,5 ,5 80,0 

17000,00 3 1,4 1,4 81,4 

18000,00 2 1,0 1,0 82,4 

20000,00 11 5,2 5,2 87,6 
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22000,00 3 1,4 1,4 89,0 

23000,00 1 ,5 ,5 89,5 

24000,00 1 ,5 ,5 90,0 

25000,00 6 2,9 2,9 92,9 

26000,00 1 ,5 ,5 93,3 

30000,00 5 2,4 2,4 95,7 

35000,00 3 1,4 1,4 97,1 

40000,00 4 1,9 1,9 99,0 

50000,00 1 ,5 ,5 99,5 

80000,00 1 ,5 ,5 100,0 

Total 210 100,0 100,0  

 

 
RendaPer 

 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

0 1 ,5 ,5 ,5 

250 1 ,5 ,5 1,0 

260 1 ,5 ,5 1,4 

293 1 ,5 ,5 1,9 

300 1 ,5 ,5 2,4 

333 2 1,0 1,0 3,3 

400 1 ,5 ,5 3,8 

440 1 ,5 ,5 4,3 

467 1 ,5 ,5 4,8 

500 4 1,9 1,9 6,7 

533 1 ,5 ,5 7,1 

567 1 ,5 ,5 7,6 

580 1 ,5 ,5 8,1 

600 2 1,0 1,0 9,0 

625 1 ,5 ,5 9,5 

667 2 1,0 1,0 10,5 

700 1 ,5 ,5 11,0 

733 1 ,5 ,5 11,4 

750 3 1,4 1,4 12,9 

767 1 ,5 ,5 13,3 

800 3 1,4 1,4 14,8 

817 1 ,5 ,5 15,2 

833 2 1,0 1,0 16,2 

933 2 1,0 1,0 17,1 

950 1 ,5 ,5 17,6 

1000 7 3,3 3,3 21,0 

1167 1 ,5 ,5 21,4 

1200 2 1,0 1,0 22,4 

1213 1 ,5 ,5 22,9 

1250 1 ,5 ,5 23,3 

1333 4 1,9 1,9 25,2 

1375 1 ,5 ,5 25,7 

1400 2 1,0 1,0 26,7 

1433 1 ,5 ,5 27,1 

1500 8 3,8 3,8 31,0 

1600 1 ,5 ,5 31,4 

1650 1 ,5 ,5 31,9 

1667 4 1,9 1,9 33,8 

1733 1 ,5 ,5 34,3 

1750 1 ,5 ,5 34,8 
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1833 1 ,5 ,5 35,2 

1950 1 ,5 ,5 35,7 

2000 12 5,7 5,7 41,4 

2125 1 ,5 ,5 41,9 

2250 4 1,9 1,9 43,8 

2333 2 1,0 1,0 44,8 

2500 11 5,2 5,2 50,0 

2600 1 ,5 ,5 50,5 

2667 4 1,9 1,9 52,4 

2750 1 ,5 ,5 52,9 

2833 1 ,5 ,5 53,3 

2900 1 ,5 ,5 53,8 

3000 12 5,7 5,7 59,5 

3250 2 1,0 1,0 60,5 

3333 2 1,0 1,0 61,4 

3400 1 ,5 ,5 61,9 

3405 1 ,5 ,5 62,4 

3500 5 2,4 2,4 64,8 

3550 1 ,5 ,5 65,2 

3750 4 1,9 1,9 67,1 

4000 12 5,7 5,7 72,9 

4150 1 ,5 ,5 73,3 

4500 2 1,0 1,0 74,3 

4800 1 ,5 ,5 74,8 

5000 10 4,8 4,8 79,5 

5667 1 ,5 ,5 80,0 

6000 3 1,4 1,4 81,4 

6250 3 1,4 1,4 82,9 

6667 4 1,9 1,9 84,8 

6800 1 ,5 ,5 85,2 

7000 1 ,5 ,5 85,7 

7333 2 1,0 1,0 86,7 

7480 1 ,5 ,5 87,1 

7500 5 2,4 2,4 89,5 

7667 1 ,5 ,5 90,0 

8333 1 ,5 ,5 90,5 

8500 1 ,5 ,5 91,0 

8667 1 ,5 ,5 91,4 

8750 1 ,5 ,5 91,9 

10000 5 2,4 2,4 94,3 

11000 1 ,5 ,5 94,8 

12500 1 ,5 ,5 95,2 

13333 2 1,0 1,0 96,2 

14000 2 1,0 1,0 97,1 

16000 1 ,5 ,5 97,6 

17000 2 1,0 1,0 98,6 

17500 2 1,0 1,0 99,5 

25000 1 ,5 ,5 100,0 

Total 210 100,0 100,0  
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Gênero * Resultado Tabulação cruzada 

 Resultado Total 

NãoMelhorou Melhorou 

Gênero 

Feminino 

Contagem 32 30 62 

% dentro de Gênero 51,6% 48,4% 100,0% 

% dentro de Resultado 32,3% 27,0% 29,5% 

% do Total 15,2% 14,3% 29,5% 

Masculino 

Contagem 67 81 148 

% dentro de Gênero 45,3% 54,7% 100,0% 

% dentro de Resultado 67,7% 73,0% 70,5% 

% do Total 31,9% 38,6% 70,5% 

Total 

Contagem 99 111 210 

% dentro de Gênero 47,1% 52,9% 100,0% 

% dentro de Resultado 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 47,1% 52,9% 100,0% 

 

 

Testes de qui-quadrado 

 Valor df Sig. Assint. (2 

lados) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Qui-quadrado de Pearson ,705
a
 1 ,401   

Correção de continuidade
b
 ,474 1 ,491   

Razão de verossimilhança ,705 1 ,401   

Fisher's Exact Test    ,450 ,245 

Associação Linear por 

Linear 

,702 1 ,402   

N de Casos Válidos 210     

 

a. 0 células (0,0%) esperam contagem menor do que 5. A contagem mínima esperada é 29,23. 

b. Computado apenas para uma tabela 2x2 

 

Directional Measures 

 Valor Erro padrão 

assintótico
a
 

Nominal por Nominal 

Lambda 

Simétrico ,012 ,049 

Gênero Dependente ,000 ,000 

Resultado Dependente ,020 ,079 

Goodman e Kruskal tau 
Gênero Dependente ,003 ,008 

Resultado Dependente ,003 ,008 
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Directional Measures 

 T aprox. Sig. Aprox.
a
 

Nominal por Nominal 

Lambda 

Simétrico ,254 ,799 

Gênero Dependente . . 

Resultado Dependente ,254 ,799 

Goodman e Kruskal tau 
Gênero Dependente  ,402 

Resultado Dependente  ,402 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

c. Não é possível calcular porque o erro padrão assintótico é igual a zero. 

d. Based on chi-square approximation 

 

Symmetric Measures 

 Valor Sig. Aprox. 

Nominal por Nominal 

Phi ,058 ,401 

V de Cramer ,058 ,401 

Coeficiente de 

contingência 

,058 ,401 

N de Casos Válidos 210  

 

 

IdadeE * Resultado Tabulação cruzada 

 Resultado Total 

NãoMelhorou Melhorou 

IdadeE 

Até 20 anos 

Contagem 13 23 36 

% dentro de IdadeE 36,1% 63,9% 100,0% 

% dentro de Resultado 13,1% 20,7% 17,1% 

% do Total 6,2% 11,0% 17,1% 

Entre 21 e 40 anos 

Contagem 74 76 150 

% dentro de IdadeE 49,3% 50,7% 100,0% 

% dentro de Resultado 74,7% 68,5% 71,4% 

% do Total 35,2% 36,2% 71,4% 

Acima de 40 anos 

Contagem 12 12 24 

% dentro de IdadeE 50,0% 50,0% 100,0% 

% dentro de Resultado 12,1% 10,8% 11,4% 

% do Total 5,7% 5,7% 11,4% 

Total 

Contagem 99 111 210 

% dentro de IdadeE 47,1% 52,9% 100,0% 

% dentro de Resultado 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 47,1% 52,9% 100,0% 
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Testes de qui-quadrado 

 Valor df Sig. Assint. (2 

lados) 

Qui-quadrado de Pearson 2,126
a
 2 ,345 

Razão de verossimilhança 2,155 2 ,340 

Associação Linear por 

Linear 

1,460 1 ,227 

N de Casos Válidos 210   

a. 0 células (0,0%) esperam contagem menor do que 5. A contagem 

mínima esperada é 11,31. 

Directional Measures 

 Valor Erro padrão 

assintótico
a
 

Nominal por Nominal 

Lambda 

Simétrico ,000 ,031 

IdadeE Dependente ,000 ,000 

Resultado Dependente ,000 ,049 

Goodman e Kruskal tau 
IdadeE Dependente ,006 ,008 

Resultado Dependente ,010 ,013 

 

Directional Measures 

 T aprox. Sig. Aprox.
a
 

Nominal por Nominal 

Lambda 

Simétrico ,000 1,000 

IdadeE Dependente . . 

Resultado Dependente ,000 1,000 

Goodman e Kruskal tau 
IdadeE Dependente  ,317 

Resultado Dependente  ,347 

 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

c. Não é possível calcular porque o erro padrão assintótico é igual a zero. 

d. Based on chi-square approximation 

Symmetric Measures 

 Valor Sig. Aprox. 

Nominal por Nominal 

Phi ,101 ,345 

V de Cramer ,101 ,345 

Coeficiente de 

contingência 

,100 ,345 

N de Casos Válidos 210  
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FormaçãoE * Resultado Tabulação cruzada 

 Resultado Total 

NãoMelhorou Melhorou 

FormaçãoE 

SemGradComp 

Contagem 46 54 100 

% dentro de FormaçãoE 46,0% 54,0% 100,0% 

% dentro de Resultado 46,5% 48,6% 47,6% 

% do Total 21,9% 25,7% 47,6% 

Graduação 

Contagem 28 30 58 

% dentro de FormaçãoE 48,3% 51,7% 100,0% 

% dentro de Resultado 28,3% 27,0% 27,6% 

% do Total 13,3% 14,3% 27,6% 

PósGraduação 

Contagem 25 27 52 

% dentro de FormaçãoE 48,1% 51,9% 100,0% 

% dentro de Resultado 25,3% 24,3% 24,8% 

% do Total 11,9% 12,9% 24,8% 

Total 

Contagem 99 111 210 

% dentro de FormaçãoE 47,1% 52,9% 100,0% 

% dentro de Resultado 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 47,1% 52,9% 100,0% 

 

Testes de qui-quadrado 

 Valor df Sig. Assint. (2 

lados) 

Qui-quadrado de Pearson ,101
a
 2 ,951 

Razão de verossimilhança ,101 2 ,951 

Associação Linear por 

Linear 

,075 1 ,784 

N de Casos Válidos 210   

a. 0 células (0,0%) esperam contagem menor do que 5. A contagem 

mínima esperada é 24,51. 

Directional Measures 

 Valor 

Nominal por Nominal 

Lambda 

Simétrico ,000 

FormaçãoE Dependente ,000 

Resultado Dependente ,000 

Goodman e Kruskal tau 
FormaçãoE Dependente ,000 

Resultado Dependente ,000 

 

Directional Measures 
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 Erro padrão 

assintótico 

Nominal por Nominal 

Lambda 

Simétrico ,000 

FormaçãoE Dependente ,000 

Resultado Dependente ,000 

Goodman e Kruskal tau 
FormaçãoE Dependente ,002 

Resultado Dependente ,003 

 

Directional Measures 

 T aprox. Sig. Aprox.
a
 

Nominal por Nominal 

Lambda 

Simétrico . . 

FormaçãoE Dependente . . 

Resultado Dependente . . 

Goodman e Kruskal tau 
FormaçãoE Dependente  ,943 

Resultado Dependente  ,951 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Não é possível calcular porque o erro padrão assintótico é igual a zero. 

c. Based on chi-square approximation 

Symmetric Measures 

 Valor Sig. Aprox. 

Nominal por Nominal 

Phi ,022 ,951 

V de Cramer ,022 ,951 

Coeficiente de 

contingência 

,022 ,951 

N de Casos Válidos 210  

 

RendaE * Resultado Tabulação cruzada 

 Resultado Total 

NãoMelhorou Melhorou 

RendaE 

Até 2.000,00 

Contagem 45 42 87 

% dentro de RendaE 51,7% 48,3% 100,0% 

% dentro de Resultado 45,5% 37,8% 41,4% 

% do Total 21,4% 20,0% 41,4% 

Entre 2.000,01 e 4.000,00 

Contagem 26 40 66 

% dentro de RendaE 39,4% 60,6% 100,0% 

% dentro de Resultado 26,3% 36,0% 31,4% 

% do Total 12,4% 19,0% 31,4% 

Acima de 4.000,00 

Contagem 28 29 57 

% dentro de RendaE 49,1% 50,9% 100,0% 

% dentro de Resultado 28,3% 26,1% 27,1% 
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% do Total 13,3% 13,8% 27,1% 

Total 

Contagem 99 111 210 

% dentro de RendaE 47,1% 52,9% 100,0% 

% dentro de Resultado 100,0% 100,0% 100,0% 

% do Total 47,1% 52,9% 100,0% 

 

Testes de qui-quadrado 

 Valor df Sig. Assint. (2 

lados) 

Qui-quadrado de Pearson 2,413
a
 2 ,299 

Razão de verossimilhança 2,427 2 ,297 

Associação Linear por 

Linear 

,233 1 ,629 

N de Casos Válidos 210   

a. 0 células (0,0%) esperam contagem menor do que 5. A contagem 

mínima esperada é 26,87. 

Directional Measures 

 Valor Erro padrão 

assintótico
a
 

Nominal por Nominal 

Lambda 

Simétrico ,014 ,042 

RendaE Dependente ,000 ,000 

Resultado Dependente ,030 ,093 

Goodman e Kruskal tau 
RendaE Dependente ,006 ,008 

Resultado Dependente ,011 ,015 

 

Directional Measures 

 T aprox. Sig. Aprox.
a
 

Nominal por Nominal 

Lambda 

Simétrico ,322 ,748 

RendaE Dependente . . 

Resultado Dependente ,322 ,748 

Goodman e Kruskal tau 
RendaE Dependente  ,285 

Resultado Dependente  ,301 

a. Não considerando a hipótese nula. 

b. Uso de erro padrão assintótico considerando a hipótese nula. 

c. Não é possível calcular porque o erro padrão assintótico é igual a zero. 

d. Based on chi-square approximation 

Symmetric Measures 

 Valor Sig. Aprox. 

Nominal por Nominal 
Phi ,107 ,299 

V de Cramer ,107 ,299 
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Coeficiente de 

contingência 

,107 ,299 

N de Casos Válidos 210  

 

 

 

APD1 * APR1 * APA1 Tabulação cruzada 

Contagem   

APA1 APR1 Total 

NãoViés Viés 

NãoViés 
APD1 

NãoViés 71 16 87 

Viés 11 6 17 

Total 82 22 104 

Viés 
APD1 

NãoViés 27 25 52 

Viés 13 44 57 

Total 40 69 109 

Total 
APD1 

NãoViés 98 41 139 

Viés 24 50 74 

Total 122 91 213 

 

Testes de qui-quadrado 

APA1 Valor Sig exata (2 

lados) 

NãoViés 
Teste de McNemar  ,442

a
 

N de Casos Válidos 104  

Viés 
Teste de McNemar  ,073

a
 

N de Casos Válidos 109  

Total 
Teste de McNemar  ,046

a
 

N de Casos Válidos 213  

a. Distribuição binomial usada. 

 

APD2 * APR2 * APA2 Tabulação cruzada 

Contagem   

APA2 APR2 Total 

 
NãoViés Viés 

 

NãoViés APD2 NãoViés 78 24 102 

  Viés 30 24 54 

 Total 108 48 156 

Viés APD2 NãoViés 12 9 21 

  Viés 16 20 36 

 Total 28 29 57 
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Total APD2 NãoViés 90 33 123 

  Viés 46 44 90 

 Total 136 77 213 

 

Testes de qui-quadrado 

APA2 Valor Sig exata (2 

lados) 

NãoViés 
Teste de McNemar  ,497

a
 

N de Casos Válidos 156  

Viés 
Teste de McNemar  ,230

a
 

N de Casos Válidos 57  

Total 
Teste de McNemar  ,177

a
 

N de Casos Válidos 213  

a. Distribuição binomial usada. 

 

APD3 * APR3 * APA3 Tabulação cruzada 

Contagem   

APA3 APR3 Total 

 
NãoViés Viés 

 

NãoViés APD3 NãoViés 23 24 47 

  Viés 9 16 25 

 Total 32 40 72 

Viés APD3 NãoViés 24 37 61 

  Viés 17 63 80 

 Total 41 100 141 

Total APD3 NãoViés 47 61 108 

  Viés 26 79 105 

 Total 73 140 213 

 

Testes de qui-quadrado 

APA3 Valor Sig exata (2 

lados) 

NãoViés 
Teste de McNemar  ,014

a
 

N de Casos Válidos 72  

Viés 
Teste de McNemar  ,009

a
 

N de Casos Válidos 141  

Total 
Teste de McNemar  ,000

a
 

N de Casos Válidos 213  

a. Distribuição binomial usada. 
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APD4 * APR4 * APA4 Tabulação cruzada 

Contagem   

APA4 APR4 Total 

 
NãoViés Viés 

 

NãoViés APD4 NãoViés 16 20 36 

  Viés 6 23 29 

 Total 22 43 65 

Viés APD4 NãoViés 14 32 46 

  Viés 14 88 102 

 Total 28 120 148 

Total APD4 NãoViés 30 52 82 

  Viés 20 111 131 

 Total 50 163 213 

 

Testes de qui-quadrado 

APA4 Valor Sig exata (2 

lados) 

NãoViés 
Teste de McNemar  ,009

a
 

N de Casos Válidos 65  

Viés 
Teste de McNemar  ,011

a
 

N de Casos Válidos 148  

Total 
Teste de McNemar  ,000

a
 

N de Casos Válidos 213  

a. Distribuição binomial usada. 

 

CMD1 * CMR1 * CMA1 Tabulação cruzada 

Contagem   

CMA1 CMR1 Total 

NãoViés Viés 

NãoViés 
CMD1 

NãoViés 40 32 72 

Viés 8 24 32 

Total 48 56 104 

Viés 
CMD1 

NãoViés 9 22 31 

Viés 9 69 78 

Total 18 91 109 

Total 
CMD1 

NãoViés 49 54 103 

Viés 17 93 110 

Total 66 147 213 
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Testes de qui-quadrado 

CMA1 Valor Sig exata (2 

lados) 

NãoViés 
Teste de McNemar  ,000

a
 

N de Casos Válidos 104  

Viés 
Teste de McNemar  ,029

a
 

N de Casos Válidos 109  

Total 
Teste de McNemar  ,000

a
 

N de Casos Válidos 213  

a. Distribuição binomial usada. 

 

CMD2 * CMR2 * CMA2 Tabulação cruzada 

Contagem   

CMA2 CMR2 Total 

NãoViés Viés 

NãoViés 
CMD2 

NãoViés 15 15 30 

Viés 10 31 41 

Total 25 46 71 

Viés 
CMD2 

NãoViés 14 30 44 

Viés 10 88 98 

Total 24 118 142 

Total 
CMD2 

NãoViés 29 45 74 

Viés 20 119 139 

Total 49 164 213 

 

Testes de qui-quadrado 

CMA2 Valor Sig exata (2 

lados) 

NãoViés 
Teste de McNemar  ,424

a
 

N de Casos Válidos 71  

Viés 
Teste de McNemar  ,002

a
 

N de Casos Válidos 142  

Total 
Teste de McNemar  ,003

a
 

N de Casos Válidos 213  

a. Distribuição binomial usada. 
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CMD3 * CMR3 * CMA3 Tabulação cruzada 

Contagem   

CMA3 CMR3 Total 

NãoViés Viés 

NãoViés 
CMD3 

NãoViés 6 7 13 

Viés 0 8 8 

Total 6 15 21 

Viés 
CMD3 

NãoViés 7 31 38 

Viés 12 142 154 

Total 19 173 192 

Total 
CMD3 

NãoViés 13 38 51 

Viés 12 150 162 

Total 25 188 213 

 

Testes de qui-quadrado 

CMA3 Valor Sig exata (2 

lados) 

NãoViés 
Teste de McNemar  ,016

a
 

N de Casos Válidos 21  

Viés 
Teste de McNemar  ,005

a
 

N de Casos Válidos 192  

Total 
Teste de McNemar  ,000

a
 

N de Casos Válidos 213  

a. Distribuição binomial usada. 

 

CMD4 * CMR4 * CMA4 Tabulação cruzada 

Contagem   

CMA4 CMR4 Total 

NãoViés Viés 

NãoViés 
CMD4 

NãoViés 13 10 23 

Viés 6 17 23 

Total 19 27 46 

Viés 
CMD4 

NãoViés 6 21 27 

Viés 14 126 140 

Total 20 147 167 

Total 
CMD4 

NãoViés 19 31 50 

Viés 20 143 163 

Total 39 174 213 
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Testes de qui-quadrado 

CMA4 Valor Sig exata (2 

lados) 

NãoViés 
Teste de McNemar  ,454

a
 

N de Casos Válidos 46  

Viés 
Teste de McNemar  ,311

a
 

N de Casos Válidos 167  

Total 
Teste de McNemar  ,161

a
 

N de Casos Válidos 213  

a. Distribuição binomial usada. 

 


