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“The whole problem with the world is that fools 
and fanatics are always so certain of themselves, 

and wiser people are so full of doubts”. 
(Bertrand Russell) 
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que do céu me guia por todos os caminhos. 



 
RESUMO 

 
A presente pesquisa tem por objetivo verificar a relação do viés cognitivo excesso de confiança 
entre profissionais de mercado e estudantes de graduação. O procedimento utilizado para coleta 
de dados foi a aplicação de um questionário com perguntas popularmente conhecidas como 
questões de almanaque, sendo que, para cada questão, o indivíduo aponta sua confiança na 
resposta dada. A pesquisa contou com uma amostra de 424 indivíduos das três áreas científicas: 
Ciências Exatas, Ciências da Vida e Humanidades, sendo 270 estudantes de graduação e 154 
profissionais já estabelecidos no mercado de trabalho. Para análise do excesso de confiança foi 
utilizado o modelo formulado por Murphy (1973), cuja fórmula derivou do Brier Score. 
Também foram verificadas as relações quanto a calibração, através da metodologia de 
Lichtenstein, Fischhoff e Phillips (1982), e a acuidade, proporção de respostas corretas. Os 
resultados demonstraram que os profissionais de mercado são mais excessivamente confiantes 
do que os estudantes de graduação. Os estudantes acertaram proporcionalmente mais questões 
em cada categoria de confiança mas obtiveram uma menor calibração em seus julgamentos de 
probabilidade. Além disso, verificou-se, também, a relação entre o excesso de confiança, 
acuidade e calibração no tocante a qualificação dos profissionais, à relação entre gêneros 
feminino e masculino relacionados as três áreas científicas, entre idade, entre os cursos mais 
representativos da amostra e o grau de dificuldade das questões.  
 
Palavras-chave: Excesso de Confiança. Profissionais. Estudantes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
The present research aims to verify the relation of the cognitive bias overconfidence between 
market professionals and undergraduate students. The data collection procedure was done by 
applying a questionnaire with questions usually known as almanac questions, and for each 
question, the individual points out their confidence level in the given answer. The research had 
a sample of 424 individuals from the three scientific areas: Exact Sciences, Life Sciences and 
Humanities, composed by 270 undergraduate students and 154 already 
established professionals. The model formulated by Murphy (1973) was applied for the analysis 
of the excess of confidence, whose formula derived from the Brier Score. Relationships 
regarding calibration were also verified by using the methodology of Lichtenstein, Fischhoff 
and Phillips (1982), and acuity, the proportion of correct answers. The results showed that 
market professionals are more overconfident than undergraduates. Students had more correct 
answers proportionally in each confidence category but obtained a lower calibration in their 
probability judgments. In addition, the research concluded about the relationship between 
overconfidence, acuity and calibration with regard to the specialization of 
professionals, gender, the three scientific areas and the individual's age, among the most 
representative courses of the sample and the difficulty level of the questions. 

 
Key word: Overconfidence. Professionals. Students. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Contextualização 

 

De acordo com o CPC 00 (2011), as demonstrações contábeis são elaboradas com o 

objetivo de fornecer informações úteis na tomada de decisões por parte dos usuários.  No 

entanto, em muitos casos, o processo de julgamento e tomada de decisão pode ser influenciado 

pela irracionalidade, tanto por parte dos contadores, que elaboram as demonstrações, como por 

parte dos usuários, que a utilizam para suas decisões econômicas. Isso acontece porque os 

tomadores de decisão priorizam, na maioria das vezes, sua intuição em detrimento da 

racionalidade (ZINDEL, 2007).  

As teorias organizacionais defendem duas correntes de pensamento que tentam 

compreender os fatores que influenciam o processo de tomada de decisão por parte dos agentes 

financeiros. A primeira teoria, denominada corrente normativa, está baseada em aspectos 

lógico-racionais e a segunda, denominada corrente descritiva, baseia-se em aspectos 

comportamentais para entender a tomada de decisão (SHIMIZU, 2006). 

Nas modernas teorias de finanças (corrente normativa), o investidor é racional diante das 

alternativas existentes, avesso ao risco e maximiza seu bem-estar utilizando a Teoria da 

Utilidade Esperada (TUE) (FAMA, 1970). Por outro lado, nas finanças comportamentais 

(corrente descritiva) o investidor é irracional e se utiliza de julgamentos intuitivos de 

probabilidade, empregando-se de heurísticas, para a tomada de decisões (KAHNEMAN; 

TVERSKY; 1974).  

O uso de abordagens alternativas para o entendimento dos fenômenos investigados nos 

estudos sobre finanças comportamentais só se tornou válido porque as teorias baseadas no 

agente racional não explicam satisfatoriamente esses fenômenos. (YOSHINAGA et al., 2008). 

Segundo Milanez (2003), essa nova ciência (Finanças Comportamentais) incorpora conceitos 

da Psicologia, da Sociologia e de outras ciências como economia e contabilidade, unindo as 

teorias das finanças clássicas com a realidade dos mercados financeiros. 

O viés cognitivo é um dos campos de estudo da Psicologia Cognitiva. De acordo com 

Ulrich (1967) a psicologia cognitiva se refere a todo processo pelo qual o input sensório é 

transformado, reduzido, elaborado, armazenado, recuperado e usado pelo indivíduo. 

A revolução cognitiva na psicologia criou um forte interesse na estrutura do 

conhecimento na memória em geral e como os indivíduos aprendem em particular. Esse 
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paradigma de pesquisa também afeta a contabilidade e a auditoria. A aprendizagem da 

experiência envolve a formação e o desenvolvimento de estruturas cognitivas generalizadas que 

organizam o conhecimento declarativo (“saber o que” – baseado em esquemas) e o processual 

(“saber como” – baseado em processos) fundamentado na experiência da memória de longo 

prazo. (BELKAOUI, 2002). 

Psicólogos cognitivos utilizam-se de experimentos em calibração no julgamento para 

aprender como os indivíduos pensam. Mesmo que o resultado prático dos experimentos seja 

limitado, os psicólogos cognitivos ainda podem oferecer uma rica compreensão de como as 

pessoas desenvolvem e expressam sentimentos de certeza e incerteza. (LIECHTENSTEIN; 

FISCHHOFF; PHILLIPS, 1982) 

 

1.2. Problema da Pesquisa 

 

Para Belkaoui (2002), nossos julgamentos ou decisões são baseados em esquemas na 

memória, que são desenvolvidos através de um processo gradual de abstração de conhecimento 

com base na experiência. O autor defende que, por ser a experiência o que diferencia o esquema 

de um indivíduo para outro, especialistas têm estruturas de conhecimento mais complexas do 

que estudantes, porque possuem mais experiência que estes. Assim os esquemas de 

profissionais especialistas contêm mais elementos informativos do que os de estudantes, são 

mais organizados, contêm mais links e podem ter uma hierarquia mais complexa (BELKAOUI, 

2002).  

Para Ferreira e Yu (2003), quanto maior é a experiência dos agentes financeiros, maior é 

o seu excesso de confiança e essa confiança aumenta com o maior tempo de atuação na área. 

Segundo Griffin e Tversky (1992), quando a previsibilidade das situações é razoavelmente alta, 

os especialistas são, em geral, melhor calibrados em seus julgamentos do que os novatos. No 

entanto, quando a previsibilidade é muito baixa, os especialistas podem ser mais propensos ao 

excesso de confiança. Dessa forma, segundo os autores, o tipo de tarefa considerada é 

fundamental para o papel da experiência no excesso de confiança. 

Se o estado de saúde de um paciente, a economia de um determinado país asiático ou o 

mercado de ações, por exemplo, não puderem ser previstos a partir de dados atuais, os 

especialistas, então, serão mais propensos ao excesso de confiança do que os leigos, por que 

eles possuem ricos modelos de dados formados pela experiência dos problemas em questão do 

que os inexperientes, que têm um entendimento muito limitado desses sistemas. (GRIFFIN; 

TVERSKY, 1992).  
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Nesse contexto, a presente pesquisa lança luz sobre a relação entre excesso de confiança 

e a qualificação. É do entendimento do pesquisador que os profissionais, cujas estruturas de 

memórias são mais bem estruturadas, terão uma confiança maior em seus julgamentos de 

probabilidade do que os estudantes, tendo em vista que, segundo Kahneman (2012), o indivíduo 

que possui mais conhecimento desenvolve uma ilusão acentuada de sua habilidade, tornando-

se irrealisticamente superconfiante. 

Alguns estudos (LICHTENSTEIN; FISCHHOFF, 1977; FERREIRA; YU, 2003; 

BELKAOUI, 2002) encontraram evidências de que a qualificação é uma variável significativa 

para o excesso de confiança e que tanto alunos como especialistas de mercado possuem esse 

viés cognitivo. Sendo assim, surgiu a seguinte dúvida, será que existe diferença entre os dois 

grupos do tocante ao excesso de confiança? 

 

1.3. Objetivo da pesquisa  

 

A presente pesquisa pretende estabelecer uma análise comparativa da capacidade 

cognitiva de julgamento entre os profissionais já estabelecidos no mercado de trabalho e os 

estudantes de graduação com relação ao nível de confiança em seus julgamentos de 

probabilidade. O objetivo da pesquisa é comparar se os profissionais são mais propensos ao 

viés cognitivo excesso de confiança do que os estudantes.  

 

1.4. Justificativa da Pesquisa 

 

Vivemos em um mundo onde tudo o que acontece tem uma probabilidade. Por exemplo, 

existe uma probabilidade de chover hoje e outra de um determinado político ganhar as eleições. 

De acordo com Lucena (2015) estimar todas as probabilidades (incertezas) existentes em nosso 

cotidiano pode provocar lapsos no cérebro. Nesse contexto, para a autora, é necessário 

reconhecer as falhas e as dificuldades da mente para alcançar os objetivos pretendidos de modo 

consciente.      

Segundo Kahneman e Tversky (1996) existem várias razões para o estudo dos vieses e 

tendências perceptuais. Primeiro, eles são interesse em seu próprio direito. Segundo, eles podem 

gerar consequências práticas como, por exemplo, o julgamento de um médico acerca dos 

sintomas de um paciente. Em terceiro lugar, o estudo do erro sistemático pode iluminar os 

processos psicológicos subjacentes a percepção e ao julgamento. 
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Na contabilidade, conhecer e compreender os possíveis vieses cognitivos que os usuários 

internos e externos das informações contábeis poderão incorrer ampara o contador a julgar 

adequadamente e tomar melhores decisões. Esse conhecimento pode induzi-lo a preparar as 

demonstrações da forma mais clara possível, de acordo com a real situação econômica e 

financeira da empresa, de modo que a informação fique compreensível e seja recebida e 

processada de maneira correta, prevenindo possíveis decisões equivocadas. Segundo 

Kahneman e Tversky (1986), decisões certas aumentam as chances de sobrevivência em um 

ambiente economicamente competitivo.  

No nosso dia-a-dia diversas decisões importantes são tomadas como por exemplo a 

compra de um carro, votar em determinado político, escolher uma boa escola para os filhos. 

Apesar de parecer decisões simples, se tomadas de maneira equivocada podem interferir 

significativamente a vida financeira e pessoal do indivíduo.  Por isso, essa pesquisa não limita 

somente aos profissionais contadores e alunos de ciências contábeis.  

Em muitos contextos pessoais ou profissionais o custo do julgamento errôneo pode ser 

trivial ou consequente (DUNNING et al., 1990). Um médico, por exemplo, ao ouvir todos os 

sintomas de seu paciente deve analisar todas as probabilidades das possíveis doenças 

relacionadas aos sintomas descritos. A confiança exacerbada a uma única hipótese pode levar 

a tratamentos errôneos. Um engenheiro ao utilizar-se com absoluta certeza de aproximações 

para a fundação de um prédio, por exemplo, poderá causar futuros danos em sua estrutura.  

Dessa forma, há o entendimento do pesquisador de que o viés cognitivo excesso de 

confiança é de suma importância para as tomadas de decisões cotidianas. De acordo com Erceg 

e Galic (2014) a prevalência da confiança excessiva e as consequências perigosas que dela 

poderiam resultar tornam esse viés um importante objeto de pesquisa científica.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1. Finanças Comportamentais 

 

Até os anos 1980 acreditava-se na racionalidade dos agentes financeiros, descrito por 

Fama (1970) como a hipótese de mercados eficientes. De acordo com essa hipótese, os 

indivíduos são racionais e o mercado seria considerado eficiente, qualquer desvio no preço dos 

ativos em relação ao seu valor “correto” seria rapidamente aproveitado pelos agentes racionais, 

conduzindo os preços novamente ao seu valor de equilíbrio, impossibilitando ganhos anormais. 

Segundo Halfeld e Torres (2001) nas finanças clássicas, o homem é um ser perfeitamente 

racional, sendo capaz de analisar todas as informações disponíveis e considerar todas as 

hipóteses para tomar decisões e solucionar problemas.  

Porém, foi a partir de meados dos anos 1970 com dois artigos publicados por Daniel 

Kahneman e Amos Tversky que as pesquisas sobre julgamentos incertos de probabilidade e 

retornos anormais dos ativos começaram a se desenvolver, impressionando estudiosos na área 

de finanças e refutando a hipótese de mercados eficientes de Fama (1970). 

No primeiro artigo publicado na revista Science em 1974 intitulado Judgement under 

Uncertainty: Heuristics and Biases, Tversky e Kahneman descrevem três heurísticas 

(representatividade, disponibilidade e ancoragem e ajustamento) que os indivíduos utilizam 

para prever ações mais simples de julgamento em tarefas difíceis e reduzir a complexidade na 

avaliação de probabilidades. No segundo artigo publicado no Econometrica em 1979 titulado 

de Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, os autores apresentam uma crítica a 

teoria da utilidade esperada e desenvolvem um modelo alternativo denominado de Teoria da 

Prospecto (Prospect Theory). 

O campo das finanças comportamentais é uma área de estudo de desenvolvimento recente 

e crescimento acelerado, que se contrapôs ao paradigma microeconômico neoclássico da 

racionalidade dos agentes, proposto pelas teorias tradicionais de Finanças (YOSHINAGA et 

al., 2008).  Kimura (2003) afirma que “as finanças comportamentais consideram que os 

investidores podem agir de maneira não racional, impactando consideravelmente o 

comportamento do mercado”.  

Para Lima (2010), essa irracionalidade assente no fato de que o ser humano toma suas 

decisões baseadas em um número restrito de informações disponíveis, não permitindo a ele ser 

totalmente racional nesse processo. Para o autor, a Ciência Contábil é uma importante área que 
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subsidia a tomada de decisão, produzindo informações relevantes que influenciarão o 

julgamento. Segundo Kimura (2003, p. 3): 

 

Para exemplificar a crescente inserção das finanças comportamentais na realidade 

financeira, pelo menos setenta bilhões de dólares de recursos já são geridos levando-

se em consideração técnicas baseadas na psicologia dos investidores. 

 

As finanças comportamentais, de acordo com Burr (1997), tem importante aplicação 

prática em diversas áreas, tais como: i) investimentos: entender o que motiva determinados 

investimentos possibilita a estruturação de modelos financeiros compatíveis de tomada de 

decisão; ii) análise de movimentos de mercado: análise do impacto da irracionalidade do agente 

financeiro na formação de preços; iii) explicação de anomalias de mercado: entender, a partir 

da análise das percepções, do processo de formação de opiniões e de construção da memória 

dos indivíduos, a formação de bolhas especulativas, por exemplo; iv) relacionamento com 

cliente: entender os vieses que os clientes estão propensos a utilizar poderá ajudar os consultores 

financeiros no processo de aconselhamento de investimentos;  v) desenvolvimento de produtos 

financeiros: é um fator determinante para o sucesso de novos produtos entender se os indivíduos 

são propensos ou avessos ao risco, por exemplo; e vi) contratação de administradores de 

recursos: os administradores de empresas devem ter conhecimento e preparo psicológico 

adequados afim de evitar armadilhas no processo de tomada de decisão, como, por exemplo, o 

excesso de confiança (KIMURA, 2003). 

Segundo Milanez (2003) os pressupostos da irracionalidade ilimitada se aplicam somente 

a determinadas circunstancias particulares. Para o autor, o principal objetivo da linha de 

investigação das Finanças Comportamentais: 

 

[...] não é rejeitar totalmente a abordagem neoclássica de finanças, mas mostrar como 

e porque os pressupostos e explicações tradicionais não são eficientes para a 

compreensão de muitos acontecimentos dos mercados financeiros [...] (MILANEZ, 

2003, p. 28) 

 

A irracionalidade ilimitada baseia-se na crença sobre probabilidades de eventos incertos. 

Mas o que determina tal crença? Como as pessoas avaliam a probabilidade de um evento incerto 

ou o valor de uma quantidade incerta? É nesse contexto que entra o estudo dos vieses cognitivos 

e heurísticas, que são atalhos mentais que reduzem tarefas complexas, avaliando probabilidades 

e prevendo ações de maneira mais simples. (KAHNEMAN; TVERSKY, 1974) 
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2.2. Vieses cognitivos 

 

Vieses são erros sistemáticos de julgamento (KAHNEMAN; RIEPE, 1998) causados a 

partir de dados incorretos, quando da utilização recorrente e de forma equivocada das 

heurísticas. (BARROS , 2005). 

Para Thaler e Barberis (2003) os vieses cognitivos cometidos pelos agentes financeiros 

tem significativas implicações econômicas, uma vez que os desvios no comportamento racional 

são intrínsecos à natureza humana e devem ser incorporados à análise econômica como uma 

ampliação do modelo clássico, cujo paradigma central é a racionalidade do agente financeiro. 

Segundo Tetlock e Gardner (2016) ninguém está imune ao pensamento irracional e, 

consequentemente, aos erros sistemáticos. Segundo o autor, os indivíduos sabem que devem 

pensar um pouco mais antes de tomar qualquer tipo de decisão e, contudo, não o faz. Quando 

confrontados com uma problemática sua mente rapidamente brota uma solução aparentemente 

sensata “A resposta é essa! ”, sem pensar em outras alternativas.  

Para Kahneman (2012) os erros em determinados julgamentos são inevitáveis porque a 

realidade na qual vivemos é imprevisível.  

 

2.3. Heurísticas 

 

O indivíduo tem capacidade limitada para o trabalho mental e para problemas complexos, 

com isso, desenvolve-se uma série de processos cognitivos de raciocínio rápido para solucionar 

problemas do dia-a-dia. Esses modos rápidos de pensar são denominados de heurísticas. 

(MAULE; HODGKINSON, 2002). 

Existem diversos conceitos para heurística no meio acadêmico. Para Gigerenzer e 

Gaissmaier (2011), as heurísticas são processos cognitivos eficientes que economizam esforço 

para a tomada de decisões rápidas e precisas em relação a métodos mais complexos, ignorando 

parte da informação. De acordo com Tonetto et al. (2006), as heurísticas são regras gerais que 

simplificam os julgamentos dos indivíduos em questões que envolvem incerteza. Barros (2005) 

acrescenta, ainda, que as heurísticas são “regras de bolso” que aparecem como uma adaptação 

às limitações cognitivas do indivíduo e que seu uso continuado leva a erros sistemáticos de 

avaliação, os chamados vieses cognitivos. De acordo com Lucena (2015, p. 33)  

 

O sistema heurístico tem como função entregar conteúdo relevante para a consciência 

por meio da construção de modelo mais plausível, considerando o conhecimento 
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prévio, as crenças, as características das tarefas e os objetivos perseguidos pelo 

indivíduo.  

 

Para Conlisk (1996) as heurísticas são racionais quando, intuitivamente, se tornam 

atraentes e evitam custos de reflexão, mas sua racionalidade se limita na medida em que seu 

uso continuado conduz a escolhas enviesadas.   

Geralmente, as heurísticas produzem julgamentos corretos ou parcialmente corretos, 

sendo inevitável que os indivíduos adotem alguma forma de simplificar as decisões. A 

confiança nas heurísticas, no entanto, pode criar problemas, principalmente porque as pessoas 

normalmente não sabem que confiam tanto nelas. Infelizmente, a má aplicação em situações 

inapropriadas leva as pessoas a desviarem-se de seus objetivos finais. Quando os gerentes 

tomam consciência do potencial impacto adverso do uso das heurísticas, tornam-se capazes de 

decidir quando e onde usá-las e, se for vantajoso, eliminar certas heurísticas do seu repertório 

de tomada de decisão. (BAZERMAN; MOORE, 2008) 

No geral, as heurísticas são boas e facilitam a nossa vida por serem mais eficientes e uteis 

no julgamento e tomada de decisões em situações complexas que envolvem incertezas. No 

entanto, seu uso equivocado induz a erros graves e sistemáticas, os vieses cognitivos 

(TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). 

As pesquisas de Tversky e Kahneman (1974), englobam três tipos de heurísticas: 

representatividade, disponibilidade e ancoragem e ajustamento, que são empregadas para 

avaliar probabilidades e para prever valores. O objetivo da presente pesquisa é verificar a 

relação do viés cognitivo excesso de confiança, causado pelo uso equivocado da heurística da 

ancoragem e ajustamento, entre profissionais de mercado e alunos de graduação. No entanto, é 

do entendimento do pesquisador que as heurísticas da representatividade e da disponibilidade 

são de igual importância para os julgamentos de probabilidade em geral, sendo assim, apesar 

de o foco ser a heurística da ancoragem e ajustamento, as outras também serão analisadas. 

 

2.3.1. Ancoragem e ajustamento 

 

Pegue os últimos três números do seu celular e acrescente um número à frente. Pense 

neste número como um ano. Agora tente estimar o ano em que o Taj Mahal foi concluído. 

Segundo Bazerman e Moore (2008) os indivíduos tentem a estimar esta data de acordo com o 

número criado, quanto mais alto o número mais recente os indivíduos dataram a conclusão do 
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Taj Mahal. Isso acontece, porque eles utilizaram aquele número, considerado irrelevante para 

o problema, como uma âncora de sua decisão.  

As pessoas fazem estimativas, em muitas situações, a partir de um valor inicial, âncora, 

que é ajustado para produzir uma resposta final. Esse valor inicial pode ser dado pelo 

processamento que o indivíduo faz do problema recebido ou pode ser resultado de uma 

computação parcial e, para ambos os casos, diferentes pontos de partida produzem estimativas 

diferentes, que são tendenciosas aos valores iniciais. (KAHNEMAN; TVERSKY, 1974) 

Para Kimura (2003), essas âncoras são de extrema relevância aos analistas financeiros, 

uma vez que pode haver estimativas conservadoras por parte daqueles, quando não revisam 

periodicamente informações adicionais. Como consequência, fazem projeções sobre lucros 

futuros de empresas tendo como referência informações defasadas ou deficientes e 

desconsiderando outras informações relevantes. 

Os vieses cognitivos causados pela heurística da ancoragem e ajustamento são: (i) ajuste 

insuficiente: esse viés acontece quando os pontos de partida de uma determinada série servem 

como âncora para um evento independente da série ou quando há uma computação incompleta 

de duas séries iguais devido a diferentes pontos de partida; (ii) vieses na avaliação de eventos 

conjuntivos e disjuntivos: as pessoas tendem a superestimar a probabilidade de eventos 

conjuntivos (quando a probabilidade da média de uma cadeia de eventos é maior que a 

probabilidade do evento em si) e a subestimar a probabilidade de eventos disjuntivos (quando 

subestimam a probabilidade de uma falha em uma cadeia de eventos); (iii) ancoragem na 

avaliação de distribuição de probabilidade subjetiva (excesso de confiança): os indivíduos 

estabelecem intervalos de confiança muito estreitos sobre probabilidades de um evento, 

refletindo uma maior certeza injustificada. (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974) 

 

2.3.1.1. Excesso de confiança  

 

A palavra confiança está relacionada ao grau de certeza que o indivíduo tem na validade, 

na exatidão ou no estado mental sobre crenças, conhecimentos, percepções, predições, 

julgamentos ou decisões. (ZAKAY; TSAL, 1993). Para Kahneman (2012) a confiança não é 

apenas avaliar racionalmente a probabilidade de um julgamento estar correto ou não, confiança 

“é um sentimento que reflete a coerência da informação e o conforto cognitivo de processá-la”.  

As avaliações de probabilidade subjetiva desempenham um papel fundamental na tomada 

de decisões. Em muitos casos, é necessário contar com um especialista para avaliar a 

probabilidade de algum evento futuro. Mas quão boas são essas avaliações? Um aspecto 
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importante da sua qualidade é chamado de calibração (LIECHTENSTEIN; FISCHHOFF; 

PHILLIPS, 1982). De acordo com Plous (1993) a calibração é o grau em que a confiança 

coincide com a precisão. Um indivíduo é perfeitamente calibrado quando a probabilidade de 

precisão em seus julgamentos é idêntica a probabilidade esperada de acerto, ou seja, quando 

90% de todos os seus julgamentos atribuídos a uma probabilidade de 90% de ser corretos são 

precisos. 

Ressalta-se que a precisão não pode ser considerada isoladamente, ou seja, não se pode 

dizer que um indivíduo é bem calibrado quando ele respondeu apenas uma pergunta. A única 

maneira de avaliar de forma confiável a calibração é comparando a precisão e a confiança em 

centenas de julgamentos. Por exemplo, se um indivíduo avalia a probabilidade de uma questão 

ser verdadeira como 70% e depois descobre que a questão era falta, isso em si não invalida a 

avaliação. Mas, se um juiz atribuir 70% a 10 mil questões independentes e apenas 25% delas 

serem verdadeiras, há algo de errado com essas avaliações. (LIECHTENSTEIN; FISCHHOFF; 

PHILLIPS, 1982). 

Em sua essência, o excesso de confiança reflete o fato de que a confiança que os 

indivíduos têm em seus julgamentos não correspondem à exatidão real desses julgamentos 

(ERCEG; GALIC, 2014). De acordo com Barros (2005), diferentemente de otimismo, excesso 

de confiança é “uma subestimação da volatilidade associada ao processo que determina os 

resultados associados ao sucesso da empresa e de seus projetos“.  

Para Plous (1993) nenhum problema de julgamento e tomada de decisões é mais 

prevalente e potencialmente catastrófico do que o excesso de confiança. Um investidor com 

excesso de confiança pode crer que detém vantagens comparativas na análise e avaliação de 

ativos do que outros investidores, obtendo perdas constantes. Além disso, poderá haver uma 

diversificação de investimentos inadequada por parte do investidor, devido a sua crença 

enviesada em um único ativo, considerando que este irá gerar ganhos futuros consideráveis. 

(KIMURA, 2003) 

Os indivíduos apresentam o excesso de confiança em suas próprias habilidades porque 

desconsideram a verdadeira incerteza que existe no processo (YOSHINAGA et al., 2008) 

formando uma impressão forte com base em conhecimento limitado (GRIFFIN; TVERSKY, 

1992). Uma vez que os investidores não são bem calibrados em seus julgamentos de 

probabilidade, estão propensos ao viés cognitivo excesso de confiança (ZINDEL, 2007) 

utilizando suas estimativas iniciais como âncoras, que são calibradas para produzir respostas 

finais, enviesando o processo decisório. (KAHNEMAN; TVERSKY, 1974). 
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Dunning et al. (1990) argumentam que, no fenômeno específico da percepção social, os 

indivíduos tendem a superestimar a dimensão em que os serem humanos comandam seu 

comportamento ao passo que subestimam o poder e a sutileza do controle situacional, o que os 

autores denominaram de “disposicionalismo”. Para Kahneman (2012) as declarações de 

confiança elevada informam que o indivíduo construiu uma história coerente em sua mente, 

não necessariamente que essa história seja verdadeira. 

Nesse sentido, Griffin e Tversky (1992) questionam que os benefícios da confiança 

excessiva excedam seus custos. Para os autores, o excesso de confiança no diagnóstico de um 

paciente ou a taxa de juros projetada de um investimento qualquer pode levar a um tratamento 

médico inadequado e investimentos financeiros lamentáveis. “A vontade das pessoas de se 

envolverem em guerras seria reduzida se tivessem uma avaliação mais realista de suas chances” 

(GRIFFIN; TVERSKY, 1992).  

 

2.3.1.1.1. Pesquisas envolvendo excesso de confiança 

 

As primeiras pesquisas que abordaram o grau de confiança no julgamento de 

probabilidade foram realizadas com meteorologistas. Posteriormente, devido a grande 

importância desse viés, os pesquisadores ampliaram as pesquisas de confiança com a população 

em geral e levantaram diversas variáveis como gênero, nacionalidade, conhecimento, entre 

outros.  

Um dos primeiros estudos sobre calibração no julgamento foi realizado na Austrália em 

1906 por W. Ernest Cook, astrônomo do governo australiano, onde o pesquisador solicitou que 

meteorologistas indicassem um peso ou grau de crença na probabilidade de ocorrência de sua 

previsão do tempo. Mais tarde, Sanders (1958) realizou estudos envolvendo 12.635 previsões 

de meteorologistas, que revelaram apenas uma ligeira tendência para que as estimativas de 

probabilidade dos meteorologistas excedam a proporção de eventos climáticos ocorridos. 

(LIECHTENSTEIN; FISCHHOFF; PHILLIPS, 1982). 

Em 1950, Brier desenvolveu uma das primeiras medidas de calibração no julgamento, 

denominada de Brier Score (fórmula 1, abaixo). Segundo Zindel (2007) “O Brier Score é uma 

medida de desvio da calibração perfeita”. 

 

=  
1

( − )  
 

(2.1) 
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onde, 

 = pontuação de verificação; 

 = classes possíveis ou categorias; 

 = declaração de probabilidade ou confiança para cada questão; 

 = toma o valor de 1 para as alternativas verdadeiras e 0 para as alternativas erradas; 

 = número total de avaliações. 

 

Em 1965, Stuart Oskamp desenvolveu um estudo de caso sobre Joseph Kidd, um homem 

de 29 anos que tinha experimentado “inadaptação adolescente”. O pesquisador exigiu que os 

sujeitos da pesquisa formassem julgamentos clínicos baseados em informações recebidas sobre 

Kidd e, após cada item, estimassem a probabilidade de confiança de seus julgamentos. O 

resultado que Oskamp encontrou foi que a confiança aumenta com o recebimento de 

informação, mas a precisão não. E quanto mais os sujeitos recebiam informações, o hiato entre 

confiança e precisão crescia, ou seja, a porcentagem de confiança dos indivíduos era maior que 

a porcentagem de acerto dos julgamentos (PLOUS, 1993). 

Mais tarde, Kahneman e Tversky (1974) demonstraram, para o que denominaram de 

“distribuição de probabilidades subjetivas”, que os indivíduos estabelecem intervalos de 

confiança muito estreitos, refletindo mais certeza do que é justificado sobre as quantidades 

avaliadas. Para isso os autores avaliaram dois grupos, o primeiro grupo avaliou o valor médio 

do Dow-Jones e sua confiança para o valor dado, o segundo grupo avaliou a probabilidade de 

que o verdadeiro valor do Dow-Jones excedesse alguns valores especificados. O resultado foi 

que o segundo grupo apresentou excesso de confiança e o primeiro grupo baixa confiança. Para 

os autores, estes resultados ilustram a maneira pela qual o grau de calibração depende do 

procedimento de elicitação.  

As distribuições de probabilidade subjetiva, de acordo com Liechtenstein, Fischhoff e 

Phillips (1982), desempenham um papel fundamental na tomada de decisão. A consequência 

disso é que o viés excesso de confiança é quase universal, ou seja, as pessoas tendem a 

superestimar o quanto sabem na maioria das atividades onde as probabilidades são incertas. 

Além disso, o feedback e a prática de determinadas atividades podem melhorar a calibração. O 

exemplo prático disso é a excelente calibração dos meteorologistas. Eles recebem feedback 

certos e bem definidos para suas previsões (choveu ou não choveu) e exercem atividades 

repetitivas a anos. Ao contrário dos médicos, onde cada caso é um caso e há grande variedade 
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de hipóteses. Além disso, os feedbacks nem sempre são prontamente atendidos porque os 

pacientes muitas vezes não retornam, são encaminhados para outro lugar ou os diagnósticos 

permanecem incertos. (LIECHTENSTEIN; FISCHHOFF; PHILLIPS, 1982). 

Em uma pesquisa realizada por Dunning et al. (1990) com estudantes que dividiam o 

mesmo dormitório da Universidade de Standford, ou seja, que tinham uma maior interação e se 

conheciam bem, foi solicitado que cada estudante previsse respostas que seu companheiro de 

quarto daria em um questionário e, posteriormente, avaliasse a confiança associada a essa 

previsão. A conclusão foi que os indivíduos tiveram um excesso de confiança injustificado em 

suas previsões, mesmo conhecendo bem o alvo.  

Yates, Lee e Shinotsuka (1996) demostraram que, apesar de haver uma tendência geral 

por parte dos leigos de achar que os americanos são mais excessivamente confiantes, o excesso 

de confiança é mais forte na maioria dos países asiáticos do que nos Estados Unidos.  

Zindel (2007) comprovou que investidores do gênero masculino são mais excessivamente 

confiantes do que investidores do gênero feminino. No entanto, as estimativas de confiança, 

calibração, do gênero masculino foram ligeiramente maiores que as do gênero feminino. Essa 

diferença entre gêneros se pronuncia ainda mais quando ambos são solteiros. A consequência 

disso é que os investidores do gênero masculino tendem a ter retornos menores em seus 

investimentos. (BARBER; ODEAN, 2001) 

Erceg e Galic (2014) mostraram que os apostadores mais frequentes de futebol tinham 

um maior excesso de confiança nas suas apostas, em termos de probabilidade, do que os 

apostadores esporádicos. Além das emoções, da excitação e da possibilidade de um ganho 

financeiro como as razões óbvias que conduzem os indivíduos a apostar, os autores acreditam 

que certas crenças irracionais e vieses cognitivos, como o excesso de confiança, desempenhem 

um papel significativo nesse tipo de comportamento.  

 Contrariando os erros que o pensamento rápido pode gerar, Gary Klein examinou 

decisões de profissionais comandantes de corpo de bombeiros e concluiu que decisões rápidas 

poderiam funcionar surpreendentemente bem em determinadas situações. Para o autor, tais 

profissionais adquirem juízo intuitivo com base em treinamentos ou experiência e conseguem 

chegar a conclusões acertadamente rápidas, com o uso do Sistema 1, que surpreendem qualquer 

pesquisador cognitivo. (TETLOCK; GARDNER, 2016) 

 

2.3.1.1.2. Fatores que Influenciam o Excesso de Confiança  
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Questões fáceis vs. questões difíceis: Kahneman e Tversky (1996) argumentam que 

questões fáceis não indicam excesso de confiança como com questões ligeiramente mais 

difíceis. Para os autores, a dificuldade é, talvez, o principal determinante, embora não o único, 

para o excesso de confiança. Pra Griffin e Tversky (1992) itens muito fáceis produzem uma 

baixa confiança nos indivíduos, enquanto que itens difíceis produzem excesso de confiança e 

itens impossíveis um excesso de confiança dramático.  

Informação: De acordo com Zindel (2007) a informação é um fator que influencia na 

confiança de decisão do indivíduo, porque tende-se a acreditar que ela ajudará a tomar melhores 

decisões. No entanto, a autora alerta que muitas informações podem tornar o problema mais 

complexo.   

Motivação por recompensa: A motivação pela recompensa é considerada por Bohner et 

al. (1998) como um dos fatores que influenciam o excesso de confiança, porque encoraja o 

indivíduo a abandonar o uso do esforço minimizado em favor de estratégias de estimação de 

probabilidade afim de obter a recompensa. Não se deve esperar que os avaliadores sejam bem 

calibrados quando as recompensas explícitas ou implícitas para suas avaliações não os motivam 

a serem honestos. Pressões sutis como “impressionar o chefe” ou “evitar o julgamento das 

pessoas” podem fornecer fortes incentivos para uma calibração ruim e, consequentemente, 

excesso de confiança. (LIECHTENSTEIN; FISCHHOFF; PHILLIPS, 1982) 

Feedback: O uso do feedback após cada avaliação aumenta a condição para que as 

respostas após o treinamento sejam mais calibradas. No entanto, a calibração só será melhorada 

até uma extensão limitada que é desconhecida, ou seja, não se sabe até onde esse viés pode ser 

superado através do treinamento. (LIECHTENSTEIN; FISCHHOFF; PHILLIPS, 1982). 

Efeito disposição: A lógica de disposição atribui o excesso de confiança a uma 

característica pessoal, semelhante a um traço de personalidade. Cada indivíduo é visto como 

tendo uma tendência a formar expectativas altas ou baixas sobre determinadas tarefas. Quando 

confrontado com uma questão de conhecimento geral, essa tendência se manifesta de uma 

maneira que pode ser assimilada pelo seguinte raciocínio: “Eu escolhi a alternativa X como 

resposta correta a esta pergunta. Sou geralmente uma pessoa muito competente. Portanto, há 

uma chance alta de que fiz a escolha correta. ” Esse tipo de raciocínio implica em características 

afetivas para essa disposição, como a necessidade de manter um sentido reconfortante de 

autoestima. (YATES; LEE; SHINOTSUKA 1996)  

Apesar de o excesso de confiança, consequência da heurística da ancoragem e 

ajustamento, ser o foco da presente pesquisa, as heurísticas da representatividade e 
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disponibilidade, relatadas por Kahneman e Tversky (1974), são de igual importância para as 

tomadas de decisões sob incerteza.  

 

2.3.1.2. Representatividade 

 

Muitas das questões probabilísticas as quais as pessoas estão envolvidas pertencem a um 

dos seguintes tipos: Qual a probabilidade de que o objeto A pertença à classe B? Qual é a 

probabilidade de que um evento X se origine do processo Y? Qual é a probabilidade de que o 

processo K gerará o evento Z? Para responder a essas perguntas, as pessoas normalmente se 

baseiam na heurística da representatividade. Essa heurística se refere a avaliação do grau de 

probabilidade de um evento A ser representativo de B, ou seja, pelo grau em que A se assemelha 

a B. Por exemplo, quando A é altamente representativo de B, a probabilidade de que A se 

origine de B é julgada alta. Por outro lado, se A não é semelhante a B, a probabilidade de que 

A se origine de B possui baixo julgamento. (KAHNEMAN; TVERSKY, 1974).  

De acordo com Yoshinaga et al. (2008), na heurística da representatividade as pessoas 

baseiam-se em estereótipos previamente formados ao fazerem seus julgamentos, isso porque os 

indivíduos ignoram informações relevantes do evento e julgam de acordo com informações 

fornecidas que consideram relevantes, mas não são. (BAZERMAN; MOORE, 2008). Para 

Lucena (2014), ao fazer uso dessa heurística, o indivíduo desconsidera as regras estatísticas e 

usa somente como base a similaridade entre os eventos.  

No caso de investimentos, Kimura (2003) ressalta que essa heurística pode influenciar o 

julgamento do indivíduo em relação ao potencial de valorização de um ativo: 

 

Investidores podem avaliar positivamente o potencial de uma ação específica 

simplesmente em função de terem formado uma opinião estereotipada sobre a 

empresa. Esta visão pode ser consequência da simpatia pela empresa, do desempenho 

passado da empresa ou de informações obtidas através de outros investidores ou meios 

de comunicação. (KIMURA, 2003, p. 4)  

 

Os vieses gerados pelo uso da heurística da representatividade são: (i) insensibilidade à 

probabilidade prévia de resultados ou frequência da taxa base: o indivíduo ignora as 

informações prévias iniciais quando existem outras informações sobre determinado evento ou 

pessoa e concentra-se somente nessas informações recebidas posteriormente; (ii) 

insensibilidade ao tamanho da amostra: as pessoas julgam a probabilidade de uma determinada 

amostra como sendo a mesma da população, independentemente do tamanho da amostra; (iii) 
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equívocos do acaso: as probabilidades estatisticamente significativas de determinado evento 

são consideradas essenciais do processo como um todo, mesmo quando o evento é curto; (iv) 

insensibilidade à previsibilidade: as pessoas preveem a probabilidade de um evento 

representativo hoje ser a mesma no futuro; (v) ilusão de validade: as pessoas expressam grande 

confiança injustificada em suas probabilidade mesmo sabendo que suas previsões são altamente 

falíveis; e (vi) equívocos de regressão: valores extremos encontrados em uma determinada 

amostra sempre regressarão à média em tentativas posteriores. (KAHNEMAN; 

TVERSKY,1974). 

 

2.3.1.3. Disponibilidade 

 

Para Lucena (2015) as heurísticas de disponibilidade são normas que mensuram a 

assiduidade de determinado evento acontecer de acordo com as memórias que encontram-se 

mais disponíveis na mente do indivíduo. Kahneman e Tversky (1974) descreve a heurística da 

disponibilidade como a probabilidade de determinado evento acontecer de acordo com a 

facilidade que eventos semelhantes encontram-se disponíveis na mente. Um exemplo dessa 

heurística é um indivíduo calcular a probabilidade de uma empresa falir recordando outras 

empresas do mesmo ramo que não obtiveram sucesso.   

Barros (2005) chama a atenção para o fato de que o uso desta heurística pode conduzir a 

vieses cognitivos na frequência de determinados eventos acontecerem. O autor diz que: 

 

O uso desta heurística pode conduzir a percepções bastante enviesadas da 

probabilidade de ocorrência de eventos de diversos tipos em função da proximidade 

temporal de ocorrências similares do passado e da vividez das mesmas. Por exemplo, 

eventos passados que evocam emoções na pessoa e são facilmente recuperáveis pela 

memória estarão disponíveis e serão vistos como mais prováveis do que outros menos 

disponíveis, ceteris paribus.(BARROS, 2005, p. 27) 

 

Os vieses gerados pelo uso da heurística da disponibilidade são: (i) recordação: os eventos 

que são mais facilmente recordados na memória são considerados com maior frequência pela 

mente do que outros que podem ter a mesma frequência, mas não tem a mesma recordação; (ii) 

recuperabilidade: está relacionada a estrutura individual da memória, ou seja, como cada 

indivíduo irá processar determinado evento e, de acordo com esse processamento, poderá ou 

não distorcer a frequência percebida do evento; (iii) correlação ilusória: é o julgamento de que 

dois eventos são frequentemente associativos quando ocorrem simultaneamente; e (iv) 
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efetividade de uma configuração de busca: ocorre quando os indivíduos recorrem a diferentes 

memórias de acordo com o que for mais facilmente pesquisado na mente, poupando esforço de 

reflexão. (BAZERMAN; MOORE, 2008; KAHNEMAN; TVERSKY, 1974). 

 

2.4. Processo Decisório  

 

Para Bazerman e Moore (2008) o termo julgamento (ou decisão) refere-se aos aspectos 

cognitivos do processo de tomada de decisão. Segudo esses autores, um decisor racional segue 

seis etapas para a tomada de decisão: (i) definem perfeitamente o problema, (ii) identificam 

todos os critérios, (iii) avaliam com exatidão todos os critérios de acordo com suas preferências, 

(iv) conhecem todas as alternativas relevantes, (v) avaliam precisamente cada alternativa com 

base em cada critério e (vi) escolhem a alternativa com maior retorno identificado.  

Belkaoui (2002) diz que tanto um julgamento quanto uma decisão sobre um fenômeno 

contábil são, basicamente, produtos de um conjunto de operações cognitivas sociais que 

incluem a observação da informação sobre o fenómeno contábil e a formação de um esquema 

para representa-lo armazenado na memória e, posteriormente, recuperá-lo. Segunto o autor, os 

esquemas são conhecimentos inconscientes complexos, como “massas organizadas de 

experiências passadas”, que podem lidar com um numero indefinidamente grande de novas 

observações. Esses esquemas são desenvolvidos a partir de novas observações e se tornam mais 

complexos, mais abstratos e mais organizados com a experiência. Com o aumento dessa 

experiência, os esquemas tornam-se mais maduros e mais complexos. O autor propõe, um 

modelo do processo de julgamento/decisão na contabilidade que vai desde a observação do 

fenômeno contábil até a decisão final. O esquema é baseado nas seguintes etapas: 

I. Observação do fenômeno contábil: o autor pressupõe que o decisor tem a 

oportunidade de observar o fenômeno contábil, podendo receber determinadas 

informações ou buscar as informações disponíveis mais relevantes de acordo com 

suas expectativas. Os indivíduos tendem, ainda, a concentrar suas atenções em 

fenômenos contábeis que foram avaliados ou executados em várias outras 

dimensões e que foram avaliados ou relizados em dimensões importantes no 

passado e não se concentram em fenômenos contábeis que foram classificados ou 

realizados em dimensões determinadas. 

II. Formação de esquemas: a informação relevante do fenômeno contábil é 

codificada, no sentido de que é categorizada, com base na experiência e 

organizada na memória ao longo de esquemas ou estruturas esquematizadas pré-
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existentes de conhecimento. Caso o fenômeno seja novo para o decisor, não 

existirá nenhum esquema imediato disponível e um processo de categorização é 

acionado para determinar qual esquema é consistente com aquele fenômeno. 

III. Organização e armazenamento de esquemas: a informação captada passa por três 

estágios: primeiro a informação é percebida pelo registro sensorial, que mantêm 

a informação na memória por cerca de um segundo até que seja transmitida para 

a memória de curto prazo, onde os processos mentais conscientes são realizados. 

A informação pode ser mantida na memória de curto prazo indefinidamente desde 

que seja dada atenção constante. Caso contrário, ela é perdida por decaimento de 

vinte a trinta segundos. A informação seguinte vai para a memória de longo prazo, 

estágio final, que tem capacidade ilimitada e pode ser mantida indefinidamente, 

dependendo da intenção do decisor. 

IV. Processo de atenção e reconhecimento desencadeado por um estímulo: após a 

observação do evento gerando o estímulo, o esquema contábil é ativado de 

maneira controlada ou automática. A ativação automática é independente do 

controle da pessoa e se utilizam de memórias armazenadas no longo prazo, não 

exigindo atenção e nem esforço consciente para sua detecção. Por outro lado, a 

ativação controlada exige atenção e esforço consciente e se utilizam de memórias 

armazenadas no curto prazo. De maneira geral, cada vez que um esquema é 

ativado para uso, torna-se mais acessível para ativações posteriores. 

V. Recuperação de informações armazenadas necessárias para julgamento/decisão: 

existe, nesta etapa, um potencial grande para a geração de tres viéses cognitivos: 

memória seletica, quando não há uma relação entre o julgamento e os processos 

de memória;  memória de confirmação, quando o julgamento se basea somente 

em memórias disponíveis por ativação automática; e memória de acesso-

tendenciosa, quando a memória é tendenciosamente codificada. O autor propõe 

que a familiaridade com o fenômeno contábil por meio da constante manutenção 

de registros e outras formas de monitoramento pode resultar em menos 

lembranças tendenciosas. 

VI. Reconsideração e integração de informações recuperadas com novas informações: 

nesta fase há a integração da informação recuperada da memória e outras 

informações disponíveis em uma única avaliação do fenômeno contábil. Quando 

a memória é utilizada pela primeira vez o processo é realizado por um raciocínio 

lento, consciente e dedutivo. As próximas lembranças do mesmo fenômeno serão 
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de maneira rápida e inconsciente. O processo de integração pode gerar diversos 

viéses, como os gerados pelas herísticas da representatividade, disponibilidade e 

ancoragem, os quais serão tratados mais a frente.  

VII. Processo de julgamento: é a formação de uma única avaliação do fenômeno 

contábil. Para os casos em que a avaliação foi feita de modo controlado o 

julgamento é conciente. Se, caso contrário, a avaliação foi feita de modo 

automático, o julgamento não será consciente, será um julgamento rotineiro. 

VIII. Decisão/ação de resposta: essa última etapa refere-se a preferência de resposta 

consciente resultante do proceso de julgamento e é claramente influenciado por 

todos os processos mentais e viéses descritos anteriormente. O processo entre o 

julgamento e a decisão é um processo de ponto, que pressupõe que não há 

obstáculos no caminho. 

 

Percebe-se que na formação dos esquemas mentais há uma forte presença da experiência, 

ou seja, dos conhecimentos já adquiridos pelo decisor, uma vez que os esquemas são 

construídos de acordo com a observação e entendimento do fenômeno pelo decisor, e não do 

fenômeno real em si. Consequentemente, um esquema construído de maneira enviesada 

conduzirá a decisões enviesadas.  

 

2.5. Teoria do Duplo Processo 

 

 A teoria do duplo processo distingue dois modos de pensar e decidir que correspondem, 

aproximadamente, aos mesmos conceitos do raciocínio e da intuição. Raciocínio é o que 

fazemos quando calculamos uma operação matemática ou preenchemos o formulário anual de 

imposto de renda. Já a intuição, utilizamos quando relutamos a comer um pedaço de chocolate 

em forma de um inseto, por exemplo. O raciocínio é feito deliberadamentee e com esforço, mas 

pensamentos intuitivos vêm espontaneamente à mente, sem busca consciente e sem esforço. 

(KAHNEMAN, 2003) 

Stranovich e West (2000) rotulam esse duplo processo de pensamento como Sistema 1 

(intuição) e Sistema 2 (raciocínio). As principais diferenças nas propriedades dos dois sistemas 

são listadas no Quadro 1: 

 

Quadro 1: Os Termos para os Dois Sistemas Usados por uma Variedade de Pesquisadores e as 

Propriedades das Teorias de Duplo Processo.  
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  Sistema 1 Sistema 2 

Teoria do Duplo Processo      

   Sloman (1996) sistema associativo sistema baseado em regras 

   Evans (1984, 1989) processamento heurístico  processamento analítico 

   Evans & Over (1996) pensamento por processos táticos pensamento por processos explícitos 

   Reber (1993) cognição implícita aprendizagem explícita 

   Levinson (1995) inteligência interacional inteligência analítica 

   Epstein (1994) sistema experimental sistema racional 

   Pollock (1991)  módulos rápidos e inflexíveis  entendimento 

   Hammond (1996) cognição intuitiva cognição analítica 

   Klein (1998) decisões de reconhecimento estratégia de escolha racional 

   Johnson-Laird (1983) inferências implícitas  inferências explícitas 

   Shiffrin & Schneider (1977) processamento automático processamento controlado 

   Posner & Snyder (1975) ativação automática  sistema de processamento consciente 

 
 
 

Propriedades  

associativo baseado em regras 

holístico analítico 

automático controlado 

exige pouca capacidade cognitiva exige capacidade cognitiva 

rápido lento 

adquirido biologicamente por 
experiência 

adquirido de forma cultural e formal 

 
Trabalho de construção 

altamente contextualizado descontextualizado 

personalizado não personalizado 

convencional e socializado não socializado 

Tipos de inteligência  interacional analítico 

Fonte: Stranovich e West (2000), p. 659 

 

O Sistema 1 é caracterizado como um sistema automático, na maioria das vezes 

inconsciente e exige pouco da capacidade de processamento. Conjuga propriedades de 

automaticidade e processamento heurístico. É afetado, em grande parte, pelas experiências, ou 

seja, pelo conhecimento já adquirido no passado, e, por ser adquirido biologicamente, é 

intrínseco ao ser humano. Suas operações são rápidas, automáticas, sem esforço, associativas e 

muitas vezes emocionamente carregadas. Por serem geridas pelo hábito, são dificeis de 

controlar ou modificar. Já o Sistema 2, por outro lado, combina várias caracteírsticas de um 

processamento controlado, exigindo capacidade cognitiva para o seu processamento e 

englobando processos de inteligência analítica. Suas operações são mais lentas, de séries, 

exigem maior esforço cognitivo, relativamente flexíveis e controladas por regras. 

(STRANOVICH; WEST, 2000; KAHNEMAN, 2003). 

A diferença entre os dois sistemas esta no fato de eles atribuírem respostas diferentes para 

uma mesma problemática. Isso se deve ao fato de que não há relação entre o processamento dos 

dois sistemas, podendo até conduzir a resultados opostos. Segundo Barrouillet (2011), o sistema 
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2 depende fortemente do controle cognitivo e da capacidade de memória de trabalho, os quais 

evoluem fortemente com a idade, enquanto o sistema 1, por ser independente da inteligencia e 

da memória de trabalho, é relativamente independente da idade.  

Kahneman (2003) propõem, de acordo com a figura 1 abaixo, os dois modos de pensar e 

decidir relacionados ao Sistema 1 e Sistema 2, respectivamente: o intuitivo e o racional. Para o 

autor, como já foi dito anteriormente, o processamento intuitivo (Sistema 1) é rápido, 

automático, sem esforço e afetado pelas emoções, enquanto o processamento racional (Sistema 

2) é lento, controlado, exige esforço e neutro emocionalmente.  

Para o autor, as pessoas utilizam, na maioria das vezes, o procesamento intuitivo para 

quase todos os problemas, tendo em vista que as pessoas não estão acostumadas a pensar com 

afinco e, muitas vezes, se contentam em confiar no provável julgamento que rapidamente vem 

a mente. Isso conduz, consequentemtne, a erros em problemas simples mas que exigem um 

certo raciocínio.(KAHNEMAN, 2003) Segundo Tetlock e Gardner (2016) “o Sistema 1 segue 

uma psico-lógica primitiva: se parece verdade, é.” 

 

 Figura 1: Processo e Conteúdo dos Dois Sistemas Cognitivos. 

 
      Fonte: Kahneman (2003). VOL.93, NO.05, p. 1451 

 
A Figura 1 ilustra a perspectiva de que o processamento intuitivo ocupa uma posição, 

talvez pela evolução histórica, entre as operações automáticas da percepção e as operações 

deliberadas do raciocínio. Todas as características que os estudos da intuição têm atribuído ao 

Sistema 1 são também processos das operações perceptivas. Porém, ao contrário da percepção, 
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as operações intuitivas não se restringem ao processamento da estimulação corrente. Como o 

Sistema 2, as operações do Sistema 1 lidam com conceios armazenados e com preceitos e 

podem ser relembrados pela linguagem. (KAHNEMAN, 2003) 

A ordem dos dois pensamento não é arbitrária. O Sistema 1 sempre vem primeiro. Isso 

porque ele é rapido e esta em operação constante em segundo plano. Se uma pergunta é feita e 

o indivíduo sabe a resposta instantaneamente, ela é disparada com o processo do Sistema 1. O 

Sistema 2, nesse caso, ficaria encarregado de interrogar essa pergunta: Exige alguma 

investigação? Existem evidências que apoiam-na? Esse processo de interrogação exige esforço. 

Dessa forma, na rotina-padrão para tomada de decisões, o Sistema 1 fornece uma resposta 

rapida para só então o Sistema 2 se envolver, examinando o que o Sistema 1 decidiu. 

(GARDNER; TETLOCK, 2016). O processo decisório pode ser ilustrado de acordo com a 

Figura 2. 

 

                                             Figura 2. Processo decisório e os corpos teoricos 

 

              Fonte: Spiegel e Caulliraux (2013), p. 204 
 

As informações de entrada no processo podem ter variações em seu formato de 

apresentação, como ela é ressaltada ou do objetivo evocado, que irá conformar a atratividade 

da mesma durante o processo. Diante da informação, os decisores utilizarão “regras de bolso”, 

contextualizadas para cada caso, a fim de julgar probabilidades e tomar decições. A tomada de 

decisão é o processo final de atribuição de sentido, ou seja, a interpretação do indivíduo sobre 

a situação. O foco principal do processo decisório, no tocante ao programa de heurísticas e 

viéses, é chegar a uma decisão final. Considerando a existência de processamentos particulares, 

contemplando aspectos em maior ou menor grau, as decisões serão tomadas de acordo com o 

conjunto das tendências formadas. (SPIEGEL; CAULLIRAUX, 2013) 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Gil (2008) aponta o problema de pesquisa como uma “questão que dá margem a hesitação 

ou perplexidade, por difícil de explicar ou resolver”. O problema da pesquisa em questão, como 

exposto no item 1.2, é estabelecer uma análise comparativa da capacidade cognitiva de 

julgamento entre profissionais já estabelecidos no mercado de trabalho e alunos de graduação. 

Para isso foram selecionados alunos e profissionais das três áreas de conhecimento: 

Ciências Exatas, Ciências da Vida e Humanidades. Os julgamentos dos profissionais de 

ciências exatas serão contrastados com os dos alunos desta mesma ciência, assim como ciências 

da vida e humanidades.   

 

3.1. Hipóteses investigadas  

 

Para Richardson (1999), hipótese “é uma resposta possível de ser testada e 

fundamentada para uma pergunta feita relativa ao fenômeno escolhido. ” Um aspecto de suma 

importância da hipótese é a possibilidade de ser rejeitada, devendo existir um meio para testar 

a possível resposta e tentar rejeitá-la. Dessa forma, se não houver a possibilidade de testar ou 

rejeitar as hipóteses, a ciência não poderá, neste caso, decidir o que está certo ou errado 

(RICHARDSON, 1999).  

De acordo com o problema da pesquisa apresentado acima, a hipótese de investigação 

da presente pesquisa é de que os profissionais já estabelecidos no mercado possuem mais 

excesso de confiança do que os alunos de graduação.  

Para Ferreira e Yu (2003) a experiência é um determinante para o excesso de 

confiança. De acordo com os autores, quanto maior a experiência dos profissionais, maior é o 

seu excesso de confiança. Segundo Belkaoui (2002) esse viés nos profissionais é determinado 

pelo fato de que os esquemas de memória construídos ao longo da vida, que é subjetivo ao 

entendimento de cada indivíduo, não foram construídos de maneira correta. Dessa forma, 

mesmo os profissionais tendo estruturas de conhecimento mais complexas, o entendimento 

subjetivo do fenômeno acaba enviesando o processo de julgamento.  
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3.2. Tipo de Pesquisa 

 

Pesquisa pode ser definida como “o processo formal e sistemático de desenvolvimento 

do método cientifico. ” (GIL, 2008). Para Richardson (1999) o objetivo principal de uma 

pesquisa é a aquisição de conhecimento. De acordo com o autor, a pesquisa é uma ferramenta 

para adquirir conhecimento e pode ter vários objetivos, que são relativamente arbitrários e não 

excludentes, como resolver problemas específicos, gerar teorias ou avaliar teorias existentes. O 

autor assegura, ainda, que “não existe pesquisa sem teoria; seja explícita ou implícita, ela está 

presente em todo o processo de pesquisa. ” 

A presente pesquisa é do tipo descritiva. De acordo com Gil (2008) a pesquisa descritiva 

tem como objetivo principal a descrição das características de determinada população. Neste 

caso, a característica é o excesso de confiança na amostra selecionada.  

 

3.3. Método  

 

Método pode ser definido como o caminho para se chegar a determinado fim (GIL, 2008). 

Richardson (1999) apud Ferrari (1974) ao dizer que método “é a forma de proceder ao longo 

de um caminho”, constitui o instrumento básico que ordena o pensamento em sistemas de modo 

que o cientista proceda ao longo de um percurso para alcançar o objetivo da pesquisa. De acordo 

com Gil (2008) o método científico é um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicas 

adotadas para se atingir o conhecimento.  

O método usado na presente pesquisa é o quantitativo. De acordo com Richardson (1999) 

o método quantitativo, como o nome já diz, caracteriza-se pelo uso da quantificação das 

informações, procedendo ao uso de técnicas estatísticas como percentual, média, desvio padrão, 

coeficiente de correlação, analise de regressão, entre outras. Além disso, para o autor, a intenção 

desse método é garantir a precisão dos resultados, proporcionando uma margem de segurança 

quanto as inferências no intuito de evitar distorção na análise e interpretação dos dados 

 

3.3.1. Questionário  

 

O procedimento utilizado nesta pesquisa com o propósito de testar a hipótese investigada 

é o levantamento de dados através de um questionário. Para Gil (2008) o questionário é uma 

técnica de investigação onde os indivíduos são submetidos a um conjunto de questões a fim de 

obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 
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comportamento, dentro outros. Segundo o autor, “construir um questionário consiste 

basicamente em traduzir objetivos da pesquisa em questões específicas”.  

O questionário desta pesquisa, que se encontra no Apêndice 1 ao final desta pesquisa, está 

dividido em duas partes. Na primeira parte são coletadas características dos respondentes 

(idade, gênero, curso, semestre, estado de humor e competência) que auxiliarão na aceitação ou 

rejeição das hipóteses investigadas. A segunda parte, composta por dez questões de 

conhecimento geral, pretende mensurar a calibração e o julgamento de confiança dos indivíduos 

a partir de perguntas conhecidas popularmente como questões de almanaque. 

Cada questão de conhecimento geral contém duas alternativas de resposta, sendo Sim ou 

Não para as respostas que os participantes consideraram, respectivamente, verdadeira ou falsa. 

Em seguida o sujeito responderá, em uma escala de meia extensão (0,5 < p < 1,0) a 

probabilidade da confiança dada em cada questão. A escala de meia extensão deve ser usada 

quando o respondente possui apenas uma escolha entre duas respostas mutuamente excludentes 

como, por exemplo, a opção sim ou não, tendo em vista que caso responda com 55% de 

confiança para o “sim”, igualaria a confiança de 45% para o “não” (ZINDEL, 2007).  

As questões foram selecionadas como de dificuldade alta porque, segundo a literatura 

exposta acima, questões difíceis são as que mais expressam excesso de confiança dos 

indivíduos. Isso pôde ser verificado no momento da aplicação do questionário, onde alguns 

indivíduos se manifestaram quanto a dificuldade das questões. O Quadro 2 mostra as referências 

relacionadas a cada questão. 

 

Quadro 2: Referências Relacionadas a Cada Questão do Questionário 

Questão Referência 

1º Zindel (2007) 

2º Zindel (2007) 

3º Própria 

4º Própria 

5º Zindel (2007) 

6º Própria 

7º Própria 

8º Lucena (2014) 

9º Lucena (2014) 
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10º 

Em 

<http://patriciafabiano.blogspot.com.br/2010/02/teste-

seu-cerebro.html,> acessado em 05/04/2017. 

11º Adaptado de Lucena (2014) 

 

3.3.2. Amostra e Coleta de Dados 

A coleta de dados da presente pesquisa foi realizada entre os dias 27 de abril de 2017 e 

23 de maio de 2017. Foram coletados no total uma amostra de 270 estudantes e 154 

profissionais de mercado, totalizando 424 sujeitos. Uma amostra é um “subconjunto do 

universo ou da população, por meio do qual se estabelecem ou se estimam as características 

desse universo ou população” (Gil, 2008). Nesta pesquisa, portanto, a população corresponde 

aos alunos da Universidade de Brasília e aos profissionais lotados em território brasileiro e a 

amostra aos indivíduos que responderam o questionário.  

A coleta de dados com o questionário físico para os alunos ocorreu dentro da 

Universidade de Brasília. Os alunos foram abordados em sala de aula e, após uma explicação 

sobre a pesquisa, foram solicitados que respondessem da maneira mais verdadeira possível 

todas as questões. Alguns alunos também foram abordados nos corredores da universidade e 

todos aceitaram cordialmente participar da pesquisa.   

A coleta de dados também realizou-se via Internet, com um formulário online. O link 

com o questionário foi enviado para grupos de alunos da Universidade de Brasília nas redes 

sociais, para conselhos federais e diretamente para correios eletrônicos de alunos e 

profissionais. Com relação aos profissionais de mercado a grande maioria das respostas foram 

coletadas via questionário online.  

 

3.3.3. Instrumento Utilizado para Análise dos Dados 

 

A metodologia utilizada na presente pesquisa para fornecer informação sobre a 

calibração do julgamento é a metodologia de calibração de Lichtenstein, Fischhoff e Phillips 

(1982), cuja fórmula derivou do Brier Score (1950). 

 

=
1

( − )  
  

(3.1) 
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Onde: 

 

-  = Variância das proporções corretas ; 

-  = Graus correspondentes de confiança para a categoria ; 

-  = Número de respostas na categoria de confiança ; 

-  = Número total de categorias de respostas usadas; 

-  = Número total de respostas; 

-  = Proporção correta para todos os itens assinalados com a probabilidade . 

 

Para todas as variações de probabilidade, a calibração pode ser relatada através de uma 

curva de calibração. Tal curva é derivada da seguinte maneira: i) coletar muitas avaliações de 

probabilidade (questionário); ii) agrupar as categorias semelhantes, por exemplo, 70%; iii) 

dentro de cada categoria, calcule a proporção de respostas corretas; iv) para cada categoria, 

trace a resposta média (na abscissa) contra a proporção correta (em ordenadas). A calibração 

perfeita seria mostrada por todos os pontos que caem na linha de identidade 

(LIECHTENSTEIN; FISCHHOFF; PHILLIPS, 1982). 

Para mensurar o excesso de confiança foi utilizada a metodologia formulada por 

Murphy (1973), também derivada do Brier Score, que dispõe de um sinal positivo para indicar 

se a pessoa é excessivamente confiante e de um sinal negativo para demonstrar uma baixa 

confiança do indivíduo, conforme Fórmula 3 abaixo.  

 

/   ç =
1

( − ) 
   

(3.2) 

 

 

Onde, 

 

-  = graus correspondentes de confiança para categoria ; 

-  = número de respostas na categoria de confiança; 

-  = número total de categorias de respostas usadas; 

-  = número total de respostas; 

-  = proporção correta para todos os itens assinalados com a probabilidade . 
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Assim como há muitas maneiras de mediar a confiança, também existem várias técnicas 

para avaliar a calibração. Uma maneira simples de medir a calibração no julgamento é calcular 

a diferença entre os índices de confiança médio e a proporção global de julgamentos precisos. 

Por exemplo, um indivíduo que tem um índice médio de confiança de 80% em um conjunto de 

itens de conhecimento geral, mas só está certo em apenas 60% dos itens. Esse indivíduo é 

confiante demais em 20%. O autor chama a atenção, no entanto, que essa medida de julgamento, 

em alguns casos, pode ser enganosa. Um sujeito que possua precisão geral e confiança de 80%, 

pode não ser perfeitamente calibrada. Isso porque, se metade das questões o indivíduo teve 60% 

de confiança e a outra metade teve 100% de confiança (um média de 80% de confiança) ele 

seria menos confiável quando 60% de certeza e excesso de confiança quando 100% de certeza. 

(PLOUS,1993) 

Uma outra medida de calibração é o “índice surpresa”. Esse índice é usado para os casos 

em que a porcentagem de julgamentos se encontram além dos limites de um intervalo de 

confiança desconhecido (PLOUS,1993). Por exemplo, suponha que um sujeito estimou em 90% 

a confiança de a distância entre Nova York e Londres ser entre um intervalo de 6 mil 

quilômetros e 7 mil quilômetros. Como a resposta correta é menor do que esse intervalo, essa 

resposta seria marcada como uma surpresa. 
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4. RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo, são apresentados e analisados os dados coletados através da aplicação 

do questionário (Apêndice I).  

No primeiro tópico são apresentados os perfis dos sujeitos que responderam ao 

questionário. Em seguida, realiza-se a análise dos dados através da metodologia de calibração 

de Lichtenstein, Fischhoff e Phillips (1982).  

 

4.1. Análise do perfil da amostra 

 

Gráfico 1: Área científica – Alunos e Profissionais 

 

 

Participaram da pesquisa 424 sujeitos dos quais 270 eram estudantes de graduação de 22 

cursos diferentes e 154 eram profissionais de mercado sendo, 82 estudantes da área científica 

de Ciências Exatas, 95 estudantes da área de Ciências da Vida e 93 de Humanidades. Para os 

profissionais, foram 45 da área de Ciências Exatas, 44 de Ciências da Vida e 65 de 

Humanidades.  
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Gráfico 2: Gênero – Alunos e Profissionais 

 

 

Com relação ao gênero, no total 261 indivíduos eram do gênero masculino e 163 do 

feminino. No caso dos estudantes, participaram da pesquisa 106 alunos do gênero feminino, 

sendo 16 de Ciências Exatas, 49 de Ciências da Vida e 41 de Humanidades e 164 estudantes do 

gênero masculino, sendo 63 de Ciências Exatas, 46 de Ciências da Vida e 52 de Humanidades. 

No que se refere aos profissionais, 54 participantes eram do gênero feminino, sendo 6 de 

Ciências Exatas, 25 de Ciências da Vida e 23 de Humanidades, e 100profissionais do gênero 

masculino, sendo 49 de Ciências Exatas, 19 de Ciências da Vida e 42 de Humanidades. 
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Gráfico 3: Idade. 

 
 

A média da idade dos 270 estudantes foi de 20,88, sendo o desvio padrão 3,21, e dos 154 

profissionais foi de 36,71, sendo o desvio padrão 10,86. A idade mínima e máxima dos estudantes 

foram, respectivamente, 17 e 42 anos e dos profissionais 22 e 63 anos, respectivamente. 

 

Gráfico 4: Qualificação dos Profissionais de Mercado

 

 

Com relação a qualificação dos profissionais, participaram da pesquisa 61 profissionais 

que possuíam graduação, 60 que possuíam especialização, 26 que possuíam mestrado, 5 com 

doutorado e 2 com pós-doutorado.  
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No total, participaram da pesquisa 424 sujeitos dos quais 270 eram estudantes de 

graduação de 22 cursos diferentes e 154 eram graduados sendo, no total, 261 indivíduos do 

gênero masculino e 163 do gênero feminino. Com relação a área científica, 82 alunos são da 

área de Ciências Exatas, 94 de Ciências da Vida e 93 de Humanidades. A idade dos alunos 

variou entre 18 e 42 anos, com um desvio padrão de 4,15, e dos profissionais variou entre 22 e 

59 anos, com um desvio padrão de 9,89. No caso dos profissionais, 45 são formados na área de 

Ciências Exatas, 44 de Ciências da Vida e 65 de Humanidades. O desvio padrão da idade dos 

alunos foi de 4,71 e dos profissionais foi de 6,01. Em relação a atuação na profissão, 73,38% 

atuam na área científica de formação. 

 

4.2.  Resultados Obtidos 

 

Neste tópico são analisadas as calibrações de alunos e profissionais por área científica. 

No eixo das ordenadas encontram-se a proporção de respostas corretas ( ) e no eixo das 

abcissas os níveis de confiança ( ) selecionados em cada questão. A linha de identidade 

equivale a calibração perfeita, ou seja, para uma confiança de 60% uma precisão de respostas 

corretas correspondente a 60%, para uma confiança de 80%, uma precisão de 80%. 

Para as tarefas de meia extensão (0,5 < < 1,0), as avaliações mal calibradas podem ser 

excessivamente confiantes, de modo que as proporções corretas são menores do que as 

probabilidades avaliadas, fazendo com que a curva de calibração fique abaixo da linha de 

identidade. Ao contrário, para o caso de baixa confiança, onde as proporções corretas são 

maiores que as probabilidades avaliadas, a curva de calibração situa-se acima da linha de 

identidade (LIECHTENSTEIN; FISCHHOFF; PHILLIPS, 1982). 

A análise dos dados da presente pesquisa baseou-se na verificação das respostas por 

categoria de confiança (de 50% a 100%, conforme Questionário no Apêndice I). O número total 

de respostas ( ) dos estudantes de Ciências Exatas foi 902, sendo o  (quantidade de respostas 

na categoria de confiança) igual a 160, 89, 111, 99, 103 e 340, respectivamente. Para os 

estudantes de Ciências da Vida, o  encontrado foi 1045, sendo 219, 111, 143, 120, 133 e 319 

o , respectivamente. Para os estudantes de Humanidades, o  foi igual a 1023 e o  201, 

113, 160, 108, 113 e 328, respectivamente.  

No que se refere aos profissionais, a área científica de Ciências Exatas obteve um  de 

495, sendo 61, 59, 85, 35, 47 e 208 o , respectivamente. Para os profissionais de Ciências da 
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Vida, o  e o  foram, respectivamente, 484 e 79, 75, 89, 59, 45 e 137. Para os profissionais 

de Humanidades, o  foi igual a 715 e o  foi, respectivamente, 144, 77, 112, 67, 69 e 246. 

 

Gráfico 5 - Curva de Calibração no Julgamento de Alunos e Profissionais na Área de 

Ciências Exatas 

 

 

Da análise do gráfico 5 pode-se inferir: 

- Os alunos estavam efetivamente corretos 53,77% das vezes em que a alternativa de 

confiança escolhida foi 50%. Enquanto que os profissionais estavam de fato corretos 44% das 

vezes; 

- Os alunos estavam efetivamente corretos 49,31% das vezes em que a alternativa 

escolhida foi 60%. Enquanto que os profissionais estavam de fato corretos 41,01% das vezes; 

- Os alunos estavam efetivamente corretos 39,45% das vezes em que a alternativa 

escolhida foi 70%. Enquanto que os profissionais estavam de fato corretos 43,48% das vezes; 

- Os alunos estavam efetivamente corretos 42,09% das vezes em que a alternativa 

escolhida foi 80%. Enquanto que os profissionais estavam de fato corretos 47,12% das vezes; 

- Os alunos estavam efetivamente corretos 38,81% das vezes em que a alternativa 

escolhida foi 90%. Enquanto que os profissionais estavam de fato corretos 59,95% das vezes; 

- Os alunos estavam efetivamente corretos 57,29% das vezes em que a alternativa 

escolhida foi 100%. Enquanto que os profissionais estavam de fato corretos 57,80% das vezes. 
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Gráfico 6 - Curva de Calibração no Julgamento de Alunos e Profissionais na Área de   

Ciências da Vida 

 

 

Da análise do gráfico 6 pode-se inferir: 

- Os alunos estavam efetivamente corretos 47,75% das vezes em que a alternativa de 

confiança escolhida foi 50%. Enquanto que os profissionais estavam de fato corretos 48,69% 

das vezes; 

- Os alunos estavam efetivamente corretos 55,31% das vezes em que a alternativa 

escolhida foi 60%. Enquanto que os profissionais estavam de fato corretos 40,47% das vezes; 

- Os alunos estavam efetivamente corretos 44,39% das vezes em que a alternativa 

escolhida foi 70%. Enquanto que os profissionais estavam de fato corretos 41,67% das vezes; 

- Os alunos estavam efetivamente corretos 48,56% das vezes em que a alternativa 

escolhida foi 80%. Enquanto que os profissionais estavam de fato corretos 42,93% das vezes; 

- Os alunos estavam efetivamente corretos 56,71% das vezes em que a alternativa 

escolhida foi 90%. Enquanto que os profissionais estavam de fato corretos 39,39% das vezes; 

- Os alunos estavam efetivamente corretos 50,65% das vezes em que a alternativa 

escolhida foi 100%. Enquanto que os profissionais estavam de fato corretos 46,16% das vezes. 
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Gráfico 7 - Curva de Calibração no Julgamento de Alunos e Profissionais na Área             

de Humanidades 

 

 

Da análise do gráfico 7 pode-se inferir: 

- Os alunos estavam efetivamente corretos 59,33% das vezes em que a alternativa de 

confiança escolhida foi 50%. Enquanto que os profissionais estavam de fato corretos 50,58% 

das vezes; 

- Os alunos estavam efetivamente corretos 33,04% das vezes em que a alternativa 

escolhida foi 60%. Enquanto que os profissionais estavam de fato corretos 36,71% das vezes; 

- Os alunos estavam efetivamente corretos 49,80% das vezes em que a alternativa 

escolhida foi 70%. Enquanto que os profissionais estavam de fato corretos 40,25% das vezes; 

- Os alunos estavam efetivamente corretos 42,60% das vezes em que a alternativa 

escolhida foi 80%. Enquanto que os profissionais estavam de fato corretos 44,76% das vezes; 

- Os alunos estavam efetivamente corretos 58,94% das vezes em que a alternativa 

escolhida foi 90%. Enquanto que os profissionais estavam de fato corretos 56,16% das vezes; 

- Os alunos estavam efetivamente corretos 60,90% das vezes em que a alternativa 

escolhida foi 100%. Enquanto que os profissionais estavam de fato corretos 51,97% das vezes. 

 

De acordo com os resultados acima, pode-se afirmar que a grande maioria dos sujeitos 

que participaram da presente pesquisa foram excessivamente confiantes em seus julgamentos 

de probabilidade e essa confiança aumentou a medida que o nível de confiança foi maior. 

Analisando-se os gráficos, é possível perceber que as linhas de calibração dos sujeitos, tanto 

profissionais quanto estudantes, não crescem no mesmo ritmo que a linha de identidade. Tal 
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fato sugere que o excesso de confiança é maior quando o nível de confiança é maior. Essa 

situação corrobora os achados em Zindel (2007). 

De acordo com os gráficos acima, pela metodologia da acuidade, constatou-se que em 

três momentos houveram baixa confiança dos sujeitos: na categoria de 50% para alunos de 

Ciências Exatas e Humanidades e profissionais de Humanidades. Tal fato foi ser constatado 

pela Fórmula 3, onde os percentuais foram negativos para os três casos: - 7,35%, - 20,17% e    

– 1,28%, respectivamente. 

A Tabela 1 apresenta dados referentes a média e desvio padrão relacionados a calibração, 

acuidade e excesso de confiança dos alunos e profissionais, respectivamente.  

 

Tabela 1: Média e Desvio Padrão Relacionados a Calibração, Acuidade e Excesso de Confiança de 

Profissionais e Alunos por Área Científica 

 MEDIDA AREA CIENTÍFICA MÉDIA (%) DESVIO PADRÃO 
(%) 

A
L

U
N

O
S 

Calibração (Lichtenstein et 
al. 1982) 

Ciências Exatas 38,18 37,02 

Ciências da Vida 29,35 34,67 

Humanidades 26,61 26,57 

Acuidade (Proporção de 
respostas corretas) 

Ciências Exatas 46,78 7,81 

Ciências da Vida 50,56 4,7 

Humanidades 50,77 11,17 

Excesso de confiança 
(Murphy, 1973) 

Ciências Exatas 55,46 64,86 

Ciências da Vida 50,21 59,37 

Humanidades 44,41 51,37 

P
R

O
F

IS
S

IO
N

A
IS

 

Calibração (Lichtenstein et 
al. 1982) 

Ciências Exatas 32,97 35,82 

Ciências da Vida 39,24 38,93 

Humanidades 33,12 36,71 

Acuidade (Proporção de 
respostas corretas) 

Ciências Exatas 48,89 8 

Ciências da Vida 43,22 3,56 

Humanidades 46,74 7,45 

Excesso de confiança 
(Murphy, 1973) 

Ciências Exatas 55,86 69,52 

Ciências da Vida 60,34 56,22 

Humanidades 55,26 64,36 

 

4.3. Análise dos Resultados Obtidos  

Para a área científica de Ciências Exatas encontrou-se uma acuidade média de 46,78%, 

com desvio padrão de 7,81%, para os alunos e 48,89%, com desvio padrão de 8%, para os 

profissionais, o que sugere que os profissionais obtiveram uma maior proporção de respostas 

corretas. No entanto, os alunos mostraram-se mais bem calibrados, 38,18%, com desvio padrão 

de 37,02%, do que os profissionais, 32,97%, com desvio padrão de 35,82%. Ou seja, as 
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estimativas de confiança coincidiram com os resultados corretos 5,21% a mais nos alunos do 

que nos profissionais. 

Para a área científica de Ciências da Vida encontrou-se uma acuidade média para os 

alunos de 50,56%, com desvio padrão de 4,7%, e para os profissionais de 43,22%, com desvio 

padrão de 3,56%. Neste caso, ao contrário do exposto acima, as estimativas de respostas 

corretas para os alunos foi 7,34% maior do que para os profissionais. Entretanto, a média de 

calibração dos alunos foi 9,89% menor do que a calibração dos profissionais. 

Para a área científica de Humanidades, encontrou-se uma acuidade média de 50,77%, 

com desvio padrão de 11,17%, para os alunos e de 46,74%, com desvio padrão de 7,45%, para 

os profissionais. Dessa forma, a proporção de respostas corretas foi 4,03% maior para os alunos. 

No caso da calibração, os alunos foram em média 26,61% calibrados em seus julgamentos, com 

desvio padrão de 26,57%, e os profissionais 33,12%, com desvio padrão de 36,71%. Como 

ocorreu em Ciências da Vida, os profissionais de Humanidades também acertaram 

proporcionalmente menos, mas foram melhor calibrados em seus julgamentos em cada 

categoria de confiança. 

No geral os profissionais obtiveram uma acuidade média de 46,28% e os estudantes de 

49,37%. Sendo assim, os alunos acertaram proporcionalmente 3,09% a mais das questões. 

Porém, a calibração dos profissionais foi 3,73% maior que a dos alunos, que foi de 31,38%. 

Esse resultado refuta a hipótese levantada no tópico 5.1.1 desta pesquisa, que afirma que os 

profissionais são menos calibrados em seus julgamentos de probabilidade do que os alunos 

graduandos. 

A média de excesso de confiança dos alunos de Ciências Exatas foi de 55,46%, ou seja, 

em média 55,46% das estimativas de respostas corretas foram maiores do que a acuidade 

propriamente dita. Assim, as proporções corretas foram menores do que a média do grau de 

confiança. Para os profissionais de Ciências Exatas, a média de excesso de confiança foi de 

55,86%. Dessa forma, na comparação entre esses dois grupos, a média de excesso de confiança 

foram semelhantes.   

Com relação a área científica de Ciências da Vida, os alunos apresentaram uma média de 

excesso de confiança de 50,21%, com desvio padrão de 59,37%, e os profissionais uma média 

de 60,34%, com desvio padrão de 56,22%. Ou seja, os profissionais da área de Ciências da Vida 

foram excessivamente confiantes 10,13% a mais em relação aos alunos.  

No que se refere a área científica de Humanidades os alunos apresentaram um excesso de 

confiança de 44,41%, com desvio padrão de 51,37%, e os profissionais de mercado 55,26%, 
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com desvio padrão de 64,36%. Assim, os profissionais apresentaram 10,85% a mais de excesso 

de confiança e relação aos alunos.  

De acordo com os dados apresentados, no geral, os dois grupos, estudantes e profissionais, 

foram excessivamente confiantes. Esses dados são compatíveis com Lichtenstein, Fischhoff e 

Phillips (1982) que afirmam que o excesso de confiança é encontrado na maioria das tarefas. 

No entanto, os profissionais tiveram em média 85,73% de excesso de confiança enquanto que 

os alunos tiveram em média 50,02%. Sendo assim, a presente pesquisa confirmou que, na 

relação entre profissionais de mercado e estudantes de graduação, os profissionais possuem 

mais excesso de confiança 

 

Tabela 2: Média da Acuidade, Calibração e Excesso de Confiança dos Profissionais por  
Qualificação. 

Qualificação 

dos 

profissionais 
 

Acuidade 

(Proporção de 

respostas 

corretas) 

Calibração 

(Lichtenstein et 

al. 1982) 

Excesso de 

confiança 

(Murphy, 

1973) 

Graduação 649 41,45% 36,3% 61,14% 

Especialização 660 49,55% 35,74% 54,8% 

Mestrado 286 49,26% 33,63% 48,16% 

Doutorado 55 32,57% 72,44% 78,43% 

Pós-Doutorado 22 22,73% 70% 76% 

 

O  encontrado para os profissionais que possuíam graduação foi, respectivamente, 107, 

99, 130, 63, 51 e 199. Para os profissionais que possuíam especialização o  foi de 108, 72, 

101, 75, 52 e 252, respectivamente. O  dos profissionais com mestrado foi de 60, 27, 40, 16, 

35 e 108, respectivamente. Já para os profissionais com doutorado foi de 4, 5, 13, 3, 15 e 15, 

respectivamente, e para os profissionais com pós-doutorado, o  encontrado foi de 2, 5, 1, 2, 

1 e 11, respectivamente. 

No que se refere a qualificação dos profissionais de mercado da presente pesquisa, os que 

possuem mestrado apresentaram maior acuidade média em suas respostas, 49,55%, ao contrário 

dos profissionais que possuem pós-doutorado, que apresentaram uma acuidade média de 

22,73%. Com relação a variável calibração, as estimativas médias de confiança dos 

profissionais que possuem doutorado foram as que mais coincidiram com os resultados 

corretos, 72,44%, ao contrário dos profissionais que possuem especialização, que obtiveram 

uma calibração média de apenas 35,74%. No tocante ao excesso de confiança os profissionais 
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que possuem doutorado foram os que mais apresentaram esse viés, 78,43%, ou seja, em média 

78,43% das estimativas de respostas corretas foram maiores do que a acuidade propriamente 

dita. Os profissionais que possuem especialização foram os que menos apresentaram esse viés, 

sendo suas estimativas de respostas corretas 54,8% acima da proporção de respostas corretas 

de fato.  

Vale ressaltar que para a categoria de 50% para os profissionais que possuem 

especialização houve baixa confiança no julgamento. Tal fato se revela pelo resultado negativo, 

- 18,94%, utilizando-se a Fórmula 3.   

Este resultado não se identifica com os achados em Ferreira e Yu (2003), que mostraram 

que quanto maior é a experiência dos agentes, maior é o seu excesso de confiança. Isso porque 

os profissionais com graduação tiveram um excesso de confiança maior, 61,14%, do que os 

profissionais com especialização, 54,8%. Além disso, os profissionais com mestrado obtiveram 

um viés menor, 48,16%, do que os profissionais com especialização. Este resultado também 

ocorreu com os profissionais com pós-doutorado e doutorado. 

 

Tabela 3: Média da Acuidade, Calibração e Excesso de Confiança dos Alunos e Profissionais do       

Gênero Feminino 

 
Gênero feminino  

Acuidade 
(Proporção de 

respostas 
corretas) 

Calibração 
(Lichtenstein 
et al. 1982) 

Excesso de 
confiança 

(Murphy, 1973) 

ALUNOS 

Ciências 
Exatas 

209 33,87% 60,16% 73,60% 

Ciências da 
Vida 

539 49,02% 29,43% 48,82% 

Humanidades 451 45,14 34,18% 50% 

PROFISSIONAIS 

Ciências 
Exatas 

66 26,66% 67,03% 76,41% 

Ciências da 
Vida 

275 38,12% 49,02% 57,93% 

Humanidades 253 36,53% 52,27% 67,30% 
 
No que se refere a relação entre a média de acuidade, calibração e excesso de confiança 

de alunas e profissionais do gênero feminino, conforme Tabela 3, conclui-se que, para a variável 

acuidade média, as alunas de Ciências da Vida (  igual a 132, 60, 78, 60, 66 e 143, 

respetivamente) foram as que proporcionalmente acertaram mais, 49,02%, e as profissionais de 

Ciências Exatas (   igual a 17, 11, 15, 6, 6, e 11, respectivamente) foram as que 

proporcionalmente acertaram menos, tendo uma acuidade de 26,66%. Em relação a calibração 

média, as estimativas de confiança dos profissionais de Ciências da Exatas coincidiram 67,03% 
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com as respostas corretas, enquanto que as estudantes de Ciências da Vida coincidiram 29,43%, 

sendo, respectivamente, a maior e a menor proporção para essa variável. No tocante ao excesso 

de confiança médio, a área de Ciências Exatas foi a que mais chamou a atenção tendo em vista 

que as estudantes (  igual a 43, 31, 41, 21,18 e 55, respectivamente) e profissionais tiveram, 

em média, 73,60% e 76,41%, respectivamente, das suas estimas de respostas corretas maiores 

que a acuidade propriamente dita. 

Houve baixa confiança na categoria de 50% para estudantes gênero feminino na área de 

Humanidades, -7,2%, com  igual a 103, 48, 80, 46, 57 e 117, respectivamente, e para 

profissionais também do gênero feminino na área de Ciências da Vida, - 3,95%, com  igual 

a 68, 47, 59, 31, 22 e 48, respectivamente. 

 

Tabela 4: Média da Acuidade, Calibração e Excesso de Confiança dos Alunos e Profissionais do 

Gênero Masculino 

 
Gênero masculino  

Acuidade 
(Proporção de 

respostas 
corretas) 

Calibração 
(Lichtenstein et 

al. 1982) 

Excesso de 
confiança 
(Murphy, 

1973) 

ALUNOS 

Ciências 
Exatas 

686 53,57% 72,11% 49,10% 

Ciências da 
Vida 

506 53,4% 36,28% 48,29% 

Humanidades 572 54,76% 29,41% 40,07% 

PROFISSIONAIS 

Ciências 
Exatas 

363 46,1% 36,75% 59,78% 

Ciências da 
Vida 

209 44,03% 48,95% 64% 

Humanidades 462 50,45% 34,70% 52,04% 
 

Para os participantes da pesquisa do gênero masculino, os alunos da área científica de 

Humanidades (  igual a 98, 65, 80, 62, 56 e 211, respectivamente) apresentaram o maior grau 

de acuidade média, 54,76%, enquanto que os profissionais de Ciências da Vida (  igual a 11, 

28, 30, 28, 23 e 89, respectivamente) apresentaram a menor, 46,1%. No caso da calibração 

média, verifica-se com a Tabela 4 que a calibração dos estudantes de Ciências da Exatas (  

igual a 117, 58, 70, 78, 78 e 285, respectivamente) foi significativa em relação aos demais, 

sendo 72,11% das vezes que suas estimativas de confiança coincidiram com os resultados 

corretos. Em segundo lugar estão os profissionais de Ciências da Vida, que obtiveram um grau 

de calibração médio de 48,95%. Estes profissionais ainda foram os que obtiveram o maior 

excesso de confiança médio, 59,78%. 
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No que concerne a relação entre gênero feminino e masculino, verifica-se que a proporção 

média de respostas corretas do gênero feminino, 38,22%, foi menor do que a proporção do 

gênero masculino, 50,38%, ou seja, as participantes da pesquisa foram menos acuradas que os 

participantes. Em relação a calibração, as participantes do gênero feminino também obtiveram 

um percentual menor do que os participantes, sendo 48,68% e 42,93% a calibração médica, 

respectivamente. No que diz respeito a média de excesso de confiança, a diferença entre o 

gênero feminino e masculino foi significativa. Em média 62,34% das estimativas das 

participantes foram maiores que a acuidade, enquanto que em média, as estimativas dos 

participantes do gênero masculino foram 50,54% maiores que a proporção de respostas corretas. 

Tal resultado é incompatível com o achado em Zindel (2008), onde os investidores do gênero 

masculino foram mais excessivamente confiantes do que os investidores do gênero feminino.  

Verificou-se, também, a relação entre a idade dos participantes para aferir se idade é uma 

variável considerável na análise do viés cognitivo excesso de confiança. Para isso, os 

participantes foram divididos em dois grupos. Os 286 indivíduos do primeiro grupo possuem 

idades entre 17 e 24 anos com  igual a 2929 e  igual a 557, 322, 403, 322, 346 e 

976,respectivamente, e os 157 indivíduos do segundo grupo, entre 25 e 63 anos, com  igual a 

1727 e  igual a 298, 203, 299, 167, 163 e 597, respectivamente. Com relação a proporção 

média de respostas corretas, o primeiro grupo apresentou uma acuidade média 0,25% maior 

que o segundo grupo, sendo assim, não foi verificado uma diferença significativa entre os 

grupos. O primeiro grupo apresentou uma calibração de 29,41% enquanto que o segundo grupo 

apresentou uma calibração de 30,59%. Para o excesso de confiança foi encontrado um índice 

de 53,63% para os indivíduos do primeiro grupo, com baixa confiança   (- 1,58%) na categoria 

de 50%, e 55,13% para a segunda categoria, também apresentando uma baixa confiança (- 

1,16%) na categoria de 50%. Dessa forma, verifica-se que os sujeitos mais novos foram menos 

calibrados em seus julgamentos de probabilidade e mas obtiveram um excesso de confiança 

médio menor do que os com idades superiores.  

Também foi realizada uma análise entre os cursos que tiveram maior representatividade 

na amostra, sendo eles: Ciências Contábeis (  igual a 123, 61, 114, 68, 72 e 222, 

respectivamente), com 60 alunos, Agronomia (  igual a 84, 54, 64, 52, 64 e 111, 

respectivamente), com 39 alunos, Educação Física (  60, 33, 49, 32, 27 e 96, respetivamente), 

com 29 alunos e Direito (  igual a 56, 36, 24, 22, 18 e 75, respectivamente) e Engenharia 

Química (  igual a 62, 20, 18, 24, 25 e 82, respectivamente) com 21 alunos cada, 

representando, juntos, 63% dos alunos participantes da pesquisa. Para a acuidade, proporção de 

respostas corretas, os alunos de Agronomia foram os mais acurados, 56,64%, seguidos dos 
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alunos de Ciências Contábeis, 48,88%. Dentre os alunos menos acurados estão os Educação 

Física, com 39,51%. 

 

Tabela 5 – Média da Acuidade, Calibração e Excesso de Confiança dos cursos mais representativos da 
amostra 

Cursos  

Acuidade 

(Proporção de 

respostas 

corretas) 

Calibração 

(Lichtenstein et 

al. 1982) 

Excesso de 

confiança 

(Murphy, 1973) 

Ciências Contábeis 660 48,88% 30,58% 30,58% 

Agronomia 429 56,64% 31% 39,57% 

Educação Física 297 39,51% 64,27% 74,71% 

Direito 231 40,10% 55,38% 65,6% 

Engenharia Química 231 40,91% 51,71% 56,22% 

 

Em referência a calibração média, os alunos do curso de Educação Física foram os mais 

calibrados em seus julgamentos, 64,27%, seguidos dos alunos de Direito, que obtiveram uma 

calibração média de 55,38%. O curso cujos alunos foram menos calibrados foi Ciências 

Contábeis, que obteve um índice de calibração médio de 30,58%. Com relação ao excesso de 

confiança média, o curso de Educação Física obteve um grau relevante em relação aos outros 

cursos, sendo 74,71%. No entanto, foi verificado que esse alto grau foi devido a significativo 

excesso de confiança na categoria de 100%. Pela Fórmula 3, essa categoria obteve um índice 

de 267,89%, ou seja, em média 267,89% das estimativas de confiança desses estudantes 

estavam acima da acuidade propriamente dita. Inclusive na categoria de 50% houve baixa 

confiança com um índice negativo de – 11,76%.  

No tocante a relação entre dificuldade e excesso de confiança, a presente pesquisa validou 

Lichtenstein, Fischhoff e Phillips (1982), Kahneman e Tversky (1996) e Griffin e Tversky 

(1992). Dessa forma, o nível de dificuldade das questões, relatado no tópico 5.3.1.2 desta 

pesquisa, influenciou o achado do excesso de confiança no julgamento dos sujeitos 

pesquisados.   
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5. CONCLUSÃO 

 

 

A presente pesquisa verificou a relação entre a capacidade cognitiva de julgamento de 

profissionais já estabelecidos no mercado e estudantes de graduação no tocante ao excesso de 

confiança em seus julgamentos, tendo como hipótese o pressuposto de que os profissionais de 

mercado são mais excessivamente confiantes que os estudantes de graduação. Para alcançar o 

objetivo da pesquisa, foi aplicado um questionário com perguntas de conhecimento geral, 

popularmente conhecidas como questões de almanaque, onde os sujeitos respondiam “Sim” ou 

“Não” e estabeleciam a confiança na resposta dada para cada questão. A amostra contou com 

424 indivíduos, dos quais 270 eram estudantes de graduação e 154 profissionais de mercado.  

Aplicando-se a metodologia de Murphy (1973), derivada do Score Brier, para cálculo do 

excesso de confiança, verificou-se que a hipótese foi confirmada. Os profissionais tiveram um 

excesso de confiança 35,71% maior que os alunos. No entanto, a calibração no julgamento dos 

profissionais foi 3,73% maior, ou seja, houve uma maior correspondência entre as estimativas 

de confiança (0,5 <  < 1,0) marcadas pelos profissionais e os resultados corretos obtidos. 

Mesmo os profissionais sendo significativamente mais confiantes que os alunos de graduação, 

os dois grupos apresentaram esse viés na presente pesquisa, sendo 85,73% e 50,02%, 

respectivamente.  

A qualificação não se mostrou uma variável completamente significativa para 

julgamentos excessivamente confiantes como defende a literatura. Os profissionais com 

graduação obtiveram um excesso de confiança maior (61,14%) do que profissionais com 

especialização (54,8%) e profissionais com pós-doutorado obtiveram um excesso de confiança 

menor (76%) do que os com doutorado (78,43%). Os participantes do gênero feminino foram 

significativamente mais confiantes (62,34%) e mais calibradas (48,68%) do que os participantes 

do gênero masculino, 50,54% e 42,93%, respectivamente. Dessa forma, no que se refere a 

qualificação e a diferença entre o gênero feminino e masculino a presente pesquisa rejeitou os 

achados na literatura, o qual defendem que o grau de qualificação é diretamente proporcional 

com o excesso de confiança e indivíduos do gênero feminino possuem menos excesso de 

confiança e são mais calibradas.  

Na relação entre idade e excesso de confiança, verificou-se que os indivíduos que tinham 

entre 17 e 24 nos obtiveram um excesso de confiança menor (53,63%) do que os participantes 

com idades entre 25 e 63 anos, 55,13%. Apesar disso, os dois grupos obtiveram baixa confiança 
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na categoria de 50%, - 1,58% e – 1,16%, respectivamente. Entre os cursos que contaram com 

uma maior representatividade na pesquisa (Ciências Contábeis, Agronomia, Educação Física, 

Direito e Engenharia Química, respectivamente) os estudantes do curso de Educação Física 

foram os que mais se mostraram excessivamente confiantes, 74,71%, seguido dos estudantes 

do curso de Direito, 65,6%, e por último os do curso de Agronomia, Ciências Contábeis, com 

30,58%. Na relação entre dificuldade e excesso de confiança, a presente pesquisa confirmou 

que essas duas variáveis são diretamente proporcionais. O maior índice de excesso de confiança 

encontrado na pesquisa foi para os profissionais que possuem doutorado e o menor índice, para 

os alunos de Ciências Contábeis.  

Um dado significativo encontrado na pesquisa foi que em diversos casos, conforme 

metodologia da Fórmula 3 (Excesso/Falta de Confiança), houve baixa confiança para a 

categoria de 50%, tendo em vista os sinais negativos encontrados. Aliado a isso, os altos índices 

de excesso de confiança na categoria de 100% exerceram grande influência nas medidas de 

determinados grupos. A consequência disso é que os sujeitos apresentavam excesso de 

confiança médio alto em detrimento de uma única categoria que exerceu uma forte influência 

na média. Tal fato ocorreu para os estudantes do curso de Educação Física, para os indivíduos 

entre 25 e 63 anos, para estudantes do gênero feminino da área de Humanidades, para 

profissionais do gênero feminino da área de Ciências da Vida, para estudantes do gênero 

masculino das áreas de Ciências da Vida e Humanidades e para profissionais do gênero 

masculino da área de Humanidades. Esses resultados são compatíveis com as alegações de 

Plous (2003) de que as medidas do excesso de confiança podem ser enganosas em determinados 

casos. 

Para pesquisas futuras sugere-se verificar o excesso de confiança relacionado a cada 

questão; elaborar uma relação do excesso de confiança entre os profissionais de mercado e 

estudantes de graduação pela metodologia do Score Brier; estabelecer uma relação entre a 

Teoria da Prospecto e o excesso de confiança entre profissionais de mercado e estudantes de 

graduação; e verificar se o uso do feedback após cada avaliação de probabilidade diminuiria o 

significativo excesso de confiança entre profissionais e alunos.  
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APÊNDICE I - QUESTIONÁRIO 
 
Esse questionário é parte integrante do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da aluna Thais 
Mota Crabbi, orientada pela Profª Clesia Camilo Pereira, ambas do Departamento de Ciências 
Contábeis e Atuariais da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão 
Pública da Universidade de Brasília.  
 
A presente pesquisa tem por objetivo investigar se a capacidade cognitiva de estudantes e 
profissionais de mercado, ambos de diversas áreas do conhecimento, influencia na ocorrência 
do viés cognitivo gerado pela heurística da ancoragem, o excesso de confiança.  
 
Dúvidas podem ser enviadas para os seguintes endereços: clesia@unb.br e 
thaiscrabbi@gmail.com. 
 

Instruções para preenchimento do questionário: 
 

1. Não é necessária sua identificação; 
2. O questionário é composto por duas partes: a primeira contém perguntas de identificação 

e a segunda abrange perguntas de conhecimento geral; 
3. Na segunda parte você deverá marcar SIM ou NÃO nas perguntas que você considera 

VERDADEIRA ou FALSA, respectivamente. Posteriormente, em cada pergunta, você 
deverá preencher com um “X” a confiança que você tem na resposta dada, sendo: 50% 
descrente e 100% certeza; 

4. Caso queira receber o resultado desta pesquisa, preencher seu e-mail ao final do 
questionário. 

 
 
 

1ª PARTE 
 

1. Nível de Instrução: 
( ) Graduando: 
Curso: __________________________________ 
Semestre: ________________________________ 
( ) Graduado 
Curso: __________________________________ 
Há quanto tempo concluiu seu curso? ___________ 

 
2. Se já possui curso superior, qual sua formação? 

( ) Graduação 
( ) Especialização 
( ) Mestrado 
( ) Doutorado 
( ) Pós-doutorado 

 
3.  Se possui nível superior completo, atua na sua profissão?  

( ) Sim. Qual sua profissão? ____________________________ 
( ) Não. Atua em qual área? ____________________________ 
 

4. Sexo 
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( ) Masculino 
( ) Feminino 
 

5. Idade: _______ anos 
 

2ª PARTE 
 

1. O continente Africano é constituído por 53 países?   
(     ) Sim      (     ) Não 

O quão confiante você está na resposta dada? 

Descrente - 50%    60%    70%    80%    90%    100% - Certeza 

2. A distância entre Londres e Nova York é de aproximadamente 5562 km? 
(     ) Sim      (     ) Não 

O quão confiante você está na resposta dada? 

Descrente - 50%    60%    70%    80%    90%    100% - Certeza 

3. Joanesburgo é a capital da África do Sul? 
(     ) Sim      (     ) Não 

O quão confiante você está na resposta dada? 

Descrente - 50%    60%    70%    80%    90%    100% - Certeza 

4. Os Estados Unidos iniciaram a construção do Canal do Panamá? 
(     ) Sim      (     ) Não 

O quão confiante você está na resposta dada? 

Descrente - 50%    60%    70%    80%    90%    100% - Certeza 

5. A Itália possui uma extensão territorial de 50.000 km²? 
(     ) Sim      (     ) Não 

O quão confiante você está na resposta dada? 

Descrente - 50%    60%    70%    80%    90%    100% - Certeza 

6. A idade média foi um período histórico da Europa entre os séculos V e XV? 
(     ) Sim      (     ) Não 

O quão confiante você está na resposta dada? 

Descrente - 50%    60%    70%    80%    90%    100% - Certeza 

7. O Saara é o maior deserto do mundo? 
(     ) Sim      (     ) Não 

O quão confiante você está na resposta dada? 

Descrente - 50%    60%    70%    80%    90%    100% - Certeza 

8. Em um lago, há um grupo de vitórias régias. Todos os dias o grupo dobra de 
tamanho. Supondo que o grupo leva 100 dias para cobrir o lago inteiro, então 
para cobrir metade do lago o grupo levará 50 dias? 

(     ) Sim      (     ) Não 
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O quão confiante você está na resposta dada? 

Descrente - 50%    60%    70%    80%    90%    100% - Certeza 

9. Ao lançar uma moeda para cima 8 vezes, o resultado CKCKCCKK é mais 
provável de acontecer que KKKKKKKK? (onde, C = cara e K = coroa) 

(     ) Sim      (     ) Não 

O quão confiante você está na resposta dada? 

Descrente - 50%    60%    70%    80%    90%    100% - Certeza 

10. Tens 1000, acrescenta-lhe 40. Acrescenta mais 1000. Acrescenta mais  30 e 
novamente 1000. Acrescenta 20.  Acrescenta 1000 e ainda 10. O total da soma 
deu 5000? 

(     ) Sim      (     ) Não 

O quão confiante você está na resposta dada? 

Descrente - 50%    60%    70%    80%    90%    100% - Certeza 

11. Um menino pagou R$ 11,00 reais por uma embalagem com tampa. A 
embalagem custa 10 reais a mais que a tampa. Logo, a tampa custa  
R$ 1,00 real? 

(     ) Sim      (     ) Não 

O quão confiante você está na resposta dada? 

Descrente - 50%    60%    70%    80%    90%    100% - Certeza 

 
 
Caso queira receber o resultado da pesquisa, preencha o seu e-mail abaixo: 
 
____________________________________________________________ 
 


