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RESUMO 

 
A Teoria Moderna de Finanças tem como uma de suas mais influentes teorias a Hipótese dos 
Mercados Eficientes (HME) onde os mercados devem ser considerados eficientes refletindo 
no preço de um ativo todas as informações disponíveis no mercado sobre o mesmo, 
assimiladas corretamente pelos agentes econômicos racionais. Com o tempo, diversos 
pesquisadores perceberam que o mercado não se comportava de forma inteiramente racional e 
que a arbitragem não era suficiente para corrigir os desvios causados pelos investidores 
aleatórios, eis que surge o campo da finança comportamental, que questiona a real 
racionalidade dos agentes econômicos e mostra que, mesmo quando treinados para agir 
racionalmente, o agente econômico pode ser afetado por certos fenômenos que distorcem a 
correta associação das informações. Este trabalho tem por objetivo verificar se o fenômeno da 
aversão ao extremo, observado originalmente por Benartzi e Thaler (2002) na escolha de 
portfólios de fundo de pensão, pode ser observado entre estudantes do curso de ciências 
contábeis de uma universidade federal brasileira. Por meio da análise dos questionários 
aplicados, foi possível reforçar a hipótese da existência desse fenômeno no espaço amostral 
estudado, em especial, entre estudante de característica moderada de investimento. 
 
Palavras-chaves: Aversão à Perda. Aversão aos Extremos. Finança Comportamental. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Contexto Geral 

 

O paradigma fundamental das finanças procura compreender os mercados financeiros 

utilizando-se de modelos onde os agentes econômicos são racionais, é nesse contexto que 

Barberis e Thaler (2002) observam que a racionalidade significa duas coisas: primeiro que 

quando esses agentes recebem novas informações eles atualizam suas crenças corretamente, e 

segundo, dado suas crenças, estes agentes tendem a escolher racionalmente levando em 

consideração os fluxos de caixa futuros, a probabilidade de sucesso e o risco envolvido. 

A racionalidade dos agentes econômicos levou ao desenvolvimento de diversas teorias 

no campo das finanças, a Hipótese dos Mercados Eficientes (HME), uma das mais influentes, 

defende que o mercado eficiente é uma consequência do equilíbrio alcançado em mercados 

competitivos com investidores plenamente racionais. Segundo Lehner (2004), a HME é 

basicamente sustentada por três argumentos. Em primeiro lugar, deve-se considerar que os 

investidores são racionais e precificam seus ativos de forma igualmente racional, em segundo, 

deve-se entender que existem investidores irracionais (ou não totalmente racionais), mas eles 

são minoria e suas operações aleatórias se anulam. Por fim, mesmo que as ações dos 

investidores não totalmente racionais não se anulassem, o mecanismo da arbitragem, que tem 

por objetivo a compra e venda simultânea, em mercados distintos, de um mesmo ativo a 

preços distintos, traria novamente os preços a um valor justo. 

No entanto, ao observar a rotina desses agentes, verifica-se que nem tudo ocorre como 

é descrito na teoria, e que a racionalidade, característica fundamental para o estudo do 

mercado nas finanças modernas, muitas vezes é esquecida no processo de tomada de decisão, 

o que contraria a lógica adquirida por anos de estudo de alguns desses investidores. É nesse 

contexto que o tradicional paradigma das finanças falha em traduzir os movimentos 

complexos do mercado, nos quais surgem as anomalias, principal fonte de pesquisa de um 

campo ainda crescente denominado Finanças Comportamentais (Behavioral Finance). 

A finança comportamental tem por objeto de estudo as anomalias de mercado, que 

nada mais são do que movimentos mercadológicos nos quais a teoria moderna de finanças não 

é capaz de compreender e transcrever, ou segundo Mosca (2009), é “o campo das finanças 

responsável pelo estudo do impacto de fatores comportamentais sobre as decisões 
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econômicas”, cujo principal objetivo é aliar a economia, finanças e o estudo comportamental 

e cognitivo, podendo ser extrapolado como a utilização de conceitos das ciências sociais 

(psicologia, sociologia e ciência política) aplicado à economia, mais restritamente as finanças. 

 

1.2 Motivação 

 

Dentro do campo das Finanças Comportamentais, existem estudos como o de Benartzi 

e Thaler (2002) que mostram que, além de não se comportarem o tempo todo de forma 

plenamente racional, os investidores podem ser influenciados pela maneira como a 

informação lhes é disposta. Em seus estudos com fundos de pensão nos EUA, os autores 

constataram, por exemplo, que os clientes desses fundos costumam apresentar aversão aos 

extremos na hora de optar por um plano de aposentadoria. Isto implica que a adição de uma 

terceira opção (extrema) pode alterar a escolha dos avaliados aumentando a preferência da 

opção média em relação ao outro extremo, ou seja, ao serem adicionadas opções de pouca 

significância pode-se direcionar o processo de escolhas.  

Esse ramo das finanças ainda é pouco explorado no Brasil, sendo assim, pouco se 

conhece a respeito da influência dos fenômenos comportamentais nos processo de decisão dos 

investidores brasileiros. Considerando-se a irracionalidade, é necessário averiguar se o 

comportamento constatado em uma determinada situação em uma cultura será aplicável a 

mesma situação em outra cultura. Neste trabalho, procura-se estudar o comportamento do 

brasileiro, mais especificamente do estudante de contabilidade de uma instituição federal 

brasileira. Diante disso, a pergunta a que se pretende responder é: o aluno do curso de 

Ciências Contábeis desta instituição é influenciado pelo fenômeno comportamental de 

aversão aos extremos? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Principal 
 

 O objetivo principal deste estudo é verificar se o aluno do curso de Ciências Contábeis 

de uma universidade federal brasileira é influenciado pelo fenômeno comportamental de 

aversão aos extremos. 
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1.3.2 Específico 
 

 Para alcançar o objetivo principal é necessário observar os seguintes objetivos 

específicas: 

a) Apresentar os conceitos; 

b) Verificar a hipóteses de associação ou independência entre as variáveis da primeira 

e segunda parte do questionário; 

c) Verificar a hipótese de existência de discrepância entre as frequências observadas e 

esperadas e; 

d) Analisar, indiretamente, associação entre as variáveis da primeira parte do 

questionário com a segunda parte do questionário através da comparação entre 

característica de risco do respondente e aversão ao risco. 

 

1.4 Estrutura do Estudo 

 

 O trabalho possui mais quatro seções além da Introdução. Na segunda seção, o 

referencial teórico introduzirá os conceitos mais importantes ao correto entendimento da 

Hipótese dos Mercados Eficientes, Arbitragem e Finanças Comportamentais. A seção 

seguinte trata da metodologia utilizada na elaboração deste Trabalho de Conclusão de Curso, 

além de uma pequena discussão a respeito de alguns trabalhos publicados no exterior que 

tratam do processo de escolha e aversão aos extremos, em seguida, na quarta seção, é 

apresentada a análise dos dados obtidos com a aplicação do questionário e na última seção 

algumas considerações finais para conclusão do tema. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Hipótese dos Mercados Eficientes 

 

Dentre as hipóteses que compõe a teoria moderna de finanças, uma das mais 

influentes, a Hipótese dos Mercados Eficientes (HME), serve de base para diversos estudos, 

principalmente no campo de retorno esperado de ativos financeiros. Foi no início dos anos 70 

que a HME começou a tomar forma sendo bastante discutida no decorrer dessa mesma 

década, período onde muitos trabalhos acadêmicos (FAMA, 1970; FAMA; MACBETH, 

1973; KAHNEMANN; TVERSKY, 1979; FRENCH, 1980; BANZ, 1981) foram publicados a 

fim de reafirmá-la ou combatê-la. Segundo essa teoria, seria impossível que os investidores 

vencessem indefinidamente o mercado com as informações que dispõe, uma vez que o 

investidor sempre possuirá uma quantidade limitada de informações enquanto o mercado terá 

toda a informação disponível sobre um ativo financeiro refletido no preço do mesmo. 

Conforme descreve Lehner (2004) a Hipótese dos Mercados Eficientes é construída 

por três fundamentações teóricas. Primeiramente, para que o mercado seja eficiente ele deve 

ser formado por investidores racionais (arbitrageurs) capazes de precificar corretamente seus 

ativos em função de toda a informação disponível no mercado, considere investidor racional 

todo aquele que em contato com novas informações atualize corretamente suas crenças e em 

seguida toma decisões levando em consideração a maximização dos benefícios e reduções dos 

custos. Em segundo lugar, deve-se considerar a existência de investidores irracionais (noise 

traders) que investem de maneira aleatória, de tal modo que ação de um desses é cancelada 

pela ação de outro. Vários são os motivos que podem levar os investidores a agir 

irracionalmente, contudo a HME não diferencia e nem mesmo investiga o motivo da ação 

irracional dos mesmos, bastando apenas aceitar que, teoricamente, suas ações se opõem e se 

anulam. A terceira fundamentação teórica defende que mesmo em um mercado onde as ações 

dos investidores irracionais convergem para uma mesma direção, ou seja, não se anulam, o 

mercado continua sendo eficiente em função da ação dos investidores racionais, que sendo 

maioria no mercado, percebem rapidamente a situação de desequilíbrio e aproveitam a  

oportunidade de tal modo que, com o tempo, os preços voltam ao valor justo. 
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Segundo Fama (1970 apud CAMARGOS et al., 2003, p. 57) três condições são 

suficientes para que a Hipótese dos Mercados Eficientes se verifique: 

• Condição 1: não devem existir custos de transações nas negociações de títulos; 

• Condição 2: todas as informações devem ser disponibilizadas a todos os 

investidores do mercado sem custos, de tal forma que nenhum investidor seja 

privilegiado por poder pagar mais pelas informações;  

• Condição 3: é necessário a existência de uma concordância geral de 

expectativas entre os investidores quanto aos reflexos das informações no 

preço atual das ações. 

 

2.1.1 Tipos de Eficiência 

 

  A eficiência de um mercado pode ser subdividida em função da velocidade de 

convergência dos preços. Quanto mais rapidamente os investidores respondem aos estímulos 

mercadológicos, maior é a eficiência. Rabelo Junior e Ikeda (2004) subdividem a eficiência 

em três grupos, sendo estes: a forma fraca, semiforte e forte. Cada grupo representará, 

portanto, os tipos de informações incorporadas ao preço, sendo elas informações passadas, 

publicamente disponíveis e totais. 

A forma mais simples de eficiência observada em um mercado é a forma fraca, nestes 

mercados o preço atual do ativo (Pt) pode ser descrito em função do último preço observado 

(Pt-1), do retorno esperado (RE) e de uma variável aleatória (Y), onde Pt = Pt-1 + RE + Y. 

Considerando que Pt-1 incorpora em seu preço toda a informação histórica disponível, e que Y 

é um valor aleatório descrito em função de como as presentes informações interferem no 

preço deste ativo (que tende a zero) podemos dizer que o mercado em sua forma fraca reflete 

toda a informação passada publicamente disponível (RABELO JUNIOR, IKEDA, 2004). 

Logo, esse tipo de eficiência rejeita a possibilidade de auferimento de lucros superiores a 

média do mercado com base em informações passadas, uma vez que toda a informação 

disponível já esta refletida no preço. 

Por outro lado, um mercado pode ser classificado como de eficiência semiforte quando 

tiver refletido em seus preços não só as informações históricas, mas sim toda a informação 

publicamente disponível, inclusive aquelas fruto de uma análise detalhada das demonstrações 

contábeis disponível, fatos relevantes publicados, notícias, economia, ramo de atuação das 

empresas dentre outras. Uma eficiência deste tipo exige que o mercado não só seja eficiente 
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quanto aos preços passados, assim como tenha refletido em seu preço atual toda a informação 

publicamente disponível (RABELO JUNIOR, IKEDA, 2004).  

Por fim, o tipo mais perfeito de eficiência de um mercado e também aquele que é mais 

questionado quanto a sua real existência, um mercado de eficiência forte reflete em seus 

preços a totalidade das informações existentes, sejam elas publicadas ou não. Em um mercado 

de eficiência forte basta um investidor ter conhecimento da informação para que ela seja 

refletida no preço do ativo (AIDRIGHT; MILANEZ, 2005). Se esta hipótese fosse 

inquestionável, não existiria investidor com resultado superior a média do mercado. 

 

2.1.2 Arbitragem 

 

 As ações de investidores irracionais carecem de correlação em um mercado eficiente e 

competitivo, mesmo que estas correlações existissem, a terceira fundamentação teórica da 

HME mostra que os investidores racionais perceberiam o desequilíbrio no preço de um ativo 

no mercado e usariam isso em benefício próprio, comprando e vendendo simultaneamente a 

preços diferentes. A esse mecanismo de correção dos preços dá-se o nome de arbitragem. 

 Um exemplo: em um país qualquer chamado ‘A’ existe um produto local, abundante e 

de fácil acesso, que é negociado a preços razoáveis pelo valor ‘X’ u.m. (unidades monetárias). 

Imagine agora outro país chamado ‘B’, onde este mesmo produto é escasso e de difícil acesso, 

porém necessário. No país ‘B’, este item pode ser negociado por ‘3.X’ u.m. Um investidor 

racional, também chamado arbitrador, viajaria até o país ‘A’ e compraria uma boa quantidade 

deste produto e venderia no país ‘B’ por três vezes o valor de compra. Algum tempo depois, 

outros investidores perceberiam esse sistema e fariam o mesmo, de tal modo que a quantidade 

deste produto no país ‘A’ diminuiria, reduzindo assim a oferta do item, enquanto no país ‘B’ a 

quantidade deste produto aumentaria, aumentando também a oferta do mesmo em ‘B’. Em 

pouco tempo, o valor deste produto aumentaria em ‘A’ e diminuiria em ‘B’, extinguindo a 

oportunidade e corrigindo os preços do ativo nos países ‘A’ e ‘B’. O exemplo é imperfeito, 

pois desconsidera o reflexo dos impostos, taxas e custos relativos a compra e transporte do 

produto, mas ilustra de maneira razoável a aplicação da arbitragem. 

 As oportunidades de arbitragem são difíceis de serem observadas e normalmente se 

extinguem rapidamente. Assim sendo, segundo Bruni e Famá (1998, p. 75): 

A arbitragem conduz ao equilíbrio dos preços. Ao vender um mesmo 
produto por um preço maior e comprá-lo por um preço menor, é exercida 
pressão sobre ambos os lado da oferta e da procura. O preço mais baixo 
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subirá, o mais alto cairá até um preço de equilíbrio de consenso seja 
alcançado. 

 

2.1.3 Limites à Arbitragem 

 

 Considerando um mercado tradicionalmente eficiente, onde os investidores são 

racionais, e desconsiderando a ação de uma crise generalizada ou de outro fator externo 

qualquer que pudesse exercer forte influência sobre o mercado, seria razoável pensar que o 

preço dos papéis neste mercado tenderia certamente ao valor fundamental. Entenda como 

valor fundamental o valor da expectativa futura de geração de caixa de uma empresa 

descontada por um taxa consensual que não só leve em consideração toda a informação 

disponível no mercado, como também esteja de acordo com as crenças de todos os 

investidores racionais, ou seja, o valor fundamental pode ser entendido como o valor presente 

da expectativa de rentabilidade futura de uma empresa se toda a informação publicamente 

disponível foi corretamente processada e está refletida no preço. Sendo assim, é essencial para 

este modelo (HME), que os investidores processem toda a informação disponível de maneira 

correta e reajam racionalmente a qualquer notícia, porque isso não só altera as expectativas 

dos investidores em relação aos fluxos de caixa futuros de uma empresa, como também altera 

o valor fundamental de um papel (LEHNER, 2004). 

 É importante salientar, ainda tratando das considerações anteriores, que em um 

mercado eficiente, o valor dos papéis tenderia ao valor fundamental, e que qualquer desvio 

em relação a essa afirmação só pode ser entendido à luz da interveniência do investidor 

irracional ou não totalmente racional. Segundo Friedman (1966 apud LEHNER, 2004) duas 

afirmações surge nesse contexto. A primeira aborda o fato de que quando o valor presente de 

um papel está significativamente distante de seu valor fundamental, existe uma situação de 

desequilíbrio no preço, o que gera uma oportunidade atrativa de investimento denominada 

arbitragem. A segunda afirma que investidores racionais não deixariam passar em branco uma 

oportunidade como esta e usufruiriam da situação para obter retorno sem risco, o que traria os 

preços novamente ao seu valor fundamental. A segunda hipótese deve ser respeitada, afinal 

seria difícil imaginar que um investidor racional não tiraria vantagem de uma situação de 

obtenção de retorno sem risco. Contudo, a Finança Comportamental discute a primeira 

afirmação, uma vez que mesmo em situações de desequilíbrio nos preços, as estratégias 

utilizadas para a obtenção de lucro naquele momento podem ser ao mesmo tempo arriscadas e 

financeiramente inviáveis, fazendo com que se tornem pouco atrativas e, ao mesmo tempo, 
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fazendo com que esta situação se mantenha por longos períodos (BARBERIS, THALER; 

2002). 

 Estudos na área de Finança Comportamental têm evidenciado diversas situações onde 

a eficiência da arbitragem, mecanismo de correção de desvios mercadológicos, é questionada. 

Esta área das finanças comportamentais é conhecida como Limites à Arbitragem e estuda 

situações como o Risco Fundamental, Noise Trader Risk, Custo de Implementação dentro 

outros. 

  

2.1.3.1 Risco Fundamental 

 A estratégia de arbitragem no mercado de ações funciona de maneira semelhante 

àquela descrita anteriormente. Imagine um investidor que investe no mercado de transporte 

aéreo no Brasil, considere, que este mercado é limitado a apenas duas empresas aéreas, a Gol 

Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (GOL) e a Tam Linhas Aéreas S.A. (TAM), e que tais papéis 

se assemelham, de tal forma que podem ser tratados como substitutos. Considere também que 

este investidor tem 50% de sua carteira em cada uma destas empresas. Percebendo um 

desequilíbrio no preço de oferta das ações da GOL - um sobrepreço, ou seja, o preço das 

ações da GOL estão acima do esperado pelos arbitradores, ele se desfaria de parte do 

investimento na GOL (vendendo) e migraria para a TAM (comprando) até que o valor 

esperado das ações da GOL retornassem ao seu valor fundamental, com esta manobra o 

investidor reduziria  o risco fundamental de seu investimento. 

No entanto, segundo Rabelo Junior e Ikeda (2004), o problema reside no fato de que, 

na prática, muitos ativos não têm substitutos próximos, muito menos substitutos perfeitos, 

sendo assim, esses ativos, se mal precificados, não permitem a construção de uma estratégia 

de retorno sem risco ao arbitrador. Ademais, existem casos onde não apenas uma ação, mas 

todo um setor, por exemplo, o setor de Transporte Aéreo, pode estar com o preço de seus 

papéis flutuando desorientadamente em função de ação irracional dos investidores de tal 

modo que a arbitragem se torna ainda mais difícil. Ademais em situações onde não existam 

substitutos perfeitos os arbitradores tem sua capacidade de arbitrar restrita, limitando também 

a possibilidade de retorno ao valor fundamental destes ativos e, consequentemente, limitando 

a eficiência do mercado. 
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2.1.3.2 Noise Trader Risk 

 A conceito de Noise Trader Risk pode ser traduzido como o risco associado a ação do 

investidor irracional. Este conceito, segundo Rabelo Junior e Ikeda (2004), foi introduzido 

originalmente por De Long, Shleifer e Summers em um trabalho conjunto publicado na 

década em 1990 conhecido por “Noise Trader Risk in Financial Markets”. Rabelo Junior e 

Ikeda acrescentam que, mesmo arbitrando títulos que possuam um ou mais substitutos 

perfeitos, esta ação pode ainda conter risco para o arbitrador, este risco advém do fato que o 

desequilíbrio no preço pode piorar ainda mais no curto prazo, contrariando a expectativa de 

retorno à média do arbitrador e levando o mesmo a ter que se desfazer prematuramente dos 

papéis arbitrados produzindo eventuais perdas. 

 O noise trader risk pode ser observado no dia-a-dia dos arbitradores. Sabe-se que em 

sua maioria os arbitradores são administradores profissionais de carteiras de investimento ou 

fundos e normalmente não estão gerenciando seu próprio capital, mas sim o capital de 

terceiros (LEHNER, 2004). Nesta situação, existe uma suave diferença entre esses dois 

personagens. O primeiro, o investidor, tem por objetivo obter alto retorno do seu dinheiro ao 

mesmo tempo em que não tolera perdas nem a curto, nem a médio, e muito menos em longo 

prazo. Por outro lado, o arbitrador, administrador da carteira de investimentos do investidor, 

tem por objetivo obter desempenho superior à média, e não se preocupa com perdas no curto 

prazo, desde que a estratégia de longo prazo seja bem sucedida. Nesse meio tempo, o 

arbitrador pode se posicionar em um ativo cujo preço está em desequilíbrio esperando obter 

lucro à medida que o preço deste ativo for se aproximando de seu valor fundamental. Se no 

curto prazo, investidores irracionais pessimistas acharem que o preço que já estava ruim 

pudesse piorar ainda mais, isso poderia gerar uma oferta acima dos padrões normais, 

reduzindo ainda mais o preço e consequentemente a situação de desequilíbrio. O que não é 

um problema para o arbitrador, pois uma hora ou outra os preços voltam ao seu valor 

fundamental, é um problema para o investidor, que está perdendo dinheiro no curto prazo. 

Esse resultado negativo no curto prazo pode levar investidores a solicitarem o resgate de suas 

cotas, forçando o arbitrador a liquidar sua posição em baixa levando o fundo a perdas 

irremediáveis (LEHNER, 2004; BARBERIS; THALER, 2002). 

 O problema de agenciamento pode levar os investidores, carentes de conhecimentos 

específicos sobre a estratégia do arbitrador, a avaliar a situação levando em conta apenas os 

resultados no curto prazo. Se a divergência de precificação que o arbitrador está tentando 

explorar aumentar ainda mais no curto prazo, isso poderá levar os investidores a concluírem 
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que o administrador do fundo é incompetente e solicitar o resgate antecipado do seu capital, 

acarretando em perdas (BARBERIS, THALER, 2002). 

 

2.1.3.3 Custo de Implementação 

 Na maioria dos modelos abstratos que tratam de arbitragem, o mercado é ideal e a 

transação isenta de custos, mas será que isso é aplicado aos mercados reais? Obviamente não. 

Em mercados reais, todas as operações possuem custos atrelados, e muitas vezes esses custos 

podem levar uma oportunidade de arbitragem a não ser explorada. Segundo Lehner (2004) 

esses custos podem ser elencados em três principais categorias: 

• Custos diretamente vinculados à operação de compra/venda tais como taxa de 

corretagem, emolumentos, comissões, spreads e outros. 

• Custos relacionados ao empréstimo de dinheiro, bens ou papéis (aluguel) que são 

muitas vezes utilizados para montar uma estratégia de hedging. 

• Custos relacionados ao processo de aprendizagem. Não é fácil aprender a lógica por 

trás da maioria das estratégias de arbitragem, assim como é cara a tecnologia utilizada 

na identificação de situações de arbitragem, uma vez que para explorar essas situações 

é necessário identifica-las o mais rapidamente possível. 

 

2.2 Finanças Comportamentais 

 

 O arcabouço teórico das Finanças Comportamentais surge como uma tentativa de 

aperfeiçoar o modelo moderno de finanças à época em que, segundo Aidright e Milanez 

(2005), começam a surgir análises empíricas e teste experimentais que forneciam fortes 

evidências de que, em muitas situações, as decisões se desviavam significativamente do 

modelo sugerido pela Hipótese dos Mercados Eficientes, colocando tal teoria em cheque. A 

Finança Comportamental parte do pressuposto que os investidores não obedecem estritamente 

à regra da racionalidade ilimitada e procura explicar tais discrepâncias por meio da utilização 

de outros conhecimentos advindos das ciências sociais, tais como o comportamento individual 

e o processo de decisão em ambientes de incerteza da psicologia, dinâmica de grupos e 

decisões da sociologia assim como processo coletivo de decisão da ciência política 

(ONGKRUTARAKSA, 1995). 

 A Finança Comportamental foca seu potencial de pesquisa em dois grupos. O 

primeiro, são os limites à arbitragem, que tem como objeto de estudo a dificuldade para os 
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arbitradores tratarem as divergências criadas em função da atuação de investidores irracionais 

ou não totalmente racionais. Por outro lado, o segundo grupo pesquisa a psicologia do 

investidor, desvios da pura racionalidade passíveis de verificação empíricas que levam à 

compreensão do comportamento dos investidores diante de situações reais, como estes 

formam suas crenças, avaliam seus investimentos e tomam decisões (BARBERIS; THALER, 

2002). 

 

2.1.2 Teoria do Prospecto 

 

 A Teoria de Utilidade Esperada em decisões de risco defende a ideia de que, em 

processos de escolha relacionados a apostas, o retorno esperado pode ser calculado em função 

do valor das alternativas, das probabilidades de ocorrência das mesmas e o risco (ou a aversão 

ao risco). Imagine uma situação de aposta onde o apostador pode escolher entre 5% de chance 

de ganhar R$ 100 ou a certeza de ganhar R$ 4. O valor esperado da primeira alternativa é R$ 

5. Se levado em conta apenas o valor esperado, o apostador deve escolher a primeira opção 

onde ganha R$ 100 ou nada. Não obstante, se levado em consideração o valor de utilidade 

esperada, esse apostador tenderá a levar a primeira opção somente se for tolerante ao risco e a 

segunda a opção se este for tradicionalmente conservador. 

 A Teoria de Prospectos surge como uma alternativa à Teoria de Utilidade Esperada, 

onde ao invés de valor esperado total, são atribuídos aos resultados finais ganhos e perdas, e 

as probabilidades são substituídas por pesos de decisão (BARBERIS, THALER; 2002). 

 Segundo Basso, Kimura e Krauter (2006), a Teoria de Prospecto pode ser entendida da 

seguinte maneira: 

Na fase de avaliação, são avaliados os prospectos editados e é escolhido o 
prospecto de maior valor. De acordo com Kahneman e Tversky (1979) o 
valor V de cada prospecto é expresso em termos de duas escalas denotadas π 
e υ. A escala  π associa cada probabilidade p a um peso de decisão π(p) que 
reflete o impacto de p no valor total do prospecto. Porém, π não corresponde 
a uma medida de probabilidade, e na maioria dos casos π(p) + π(1 - p) < 1. 
Já a escala n estabelece, a cada resultado de ganho ou perda x, um número 
υ(x) que reflete um valor subjetivo de ganho ou perda em relação a um valor 
de referência. A função de valor possui as seguintes características: é 
definida a partir de um ponto de referência, e é côncava no domínio dos 
ganhos e convexa no domínio das perdas, sendo mais íngreme nas perdas do 
que nos ganhos. Já a função de ponderação π relaciona os pesos de decisão 
às probabilidades de ocorrência p dos resultados e possui as seguintes 
características (Kahneman e Tversky, 1979): é crescente, com π(0) = 0 e π(1) 
= 1; para pequenos valores de p, p é uma função subaditiva de p, ou seja: r.p 
> r.π(p) para 0 < r < 1; para probabilidades p muitos baixas, π(p) > p; e para 
todo 0 < p < 1, π(p) + π(1-p) < 1. 
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 Para melhor entendimento da Teoria de Prospecto, Kahneman e Tversky (1983) 

propõem um exemplo: imagine uma situação de aposta onde o prêmio é de R$ 300 e atribua a 

este prêmio o valor de 1. Como o valor do bilhete varia em função da chance de ganhar o 

prêmio? Analisando-se a utilidade da aposta pode se concluir que o valor deste prospecto 

varia entre zero (quando não há nenhuma chance de vencer) e um (quando a chance de 

receber o prêmio é certa). 

 Ainda segundo Kahneman e Tversky (1983), a intuição sugere que o valor do bilhete 

não é uma função linear da probabilidade de receber o prêmio. Particularmente, um aumento 

na chance de receber o prêmio de 0% para 5% parece ter maior efeito sobre preço do bilhete 

do que um aumento de 30% para 35%, que também parece menor que um aumento de 95% 

para 100%. Essas considerações sugerem um efeito atípico: uma mudança de impossível para 

possível ou de possível para certo tem maior impacto no preço do bilhete do que uma 

mudança de igual módulo no meio da escala. Essa hipótese é ilustrada pela Figura 2.1 na 

curva π(p), peso de decisão em função da probabilidade. Neste gráfico, π(p) é menor que a 

probabilidade correspondente na maior parte da curva, com exceção de probabilidade perto de 

zero e próximas de um. 

 Sendo assim, o fato de π(p) ser inferior às p em boa parte da curva, mas em especial na 

região de médias e altas probabilidades em relação à situação de certeza, contribui para 

aversão ao risco em situações de ganho, reduzindo a atratividade de apostas positivas. Este 

mesmo afeito, em situações de perda, contribui para o aumento da procura por risco, 

atenuando a aversividade das apostas negativas. Consequentemente, o apostador é tolerante ao 

risco em situações de perdas prováveis e averso ao risco em situações de ganho provável 

(KAHNEMAN; TVERSKY, 1983). 

 

            Ilustração 2.1 – Teoria de Prospecto – Fonte: Kimura, Basso e Krauter (2006). 
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2.1.3 Efeito Dotação 

 

 Este efeito mostra que as pessoas tendem a avaliar os ativos de forma diferente, pelo 

simples fato de já possuírem aquele ativo ou não. Um exemplo clássico é uma pessoa que 

deseja trocar de imóvel, vendendo seu antigo e comprando um novo. A pessoa em tal situação 

espera receber pelo seu imóvel ao menos o que pagou por ele, ao mesmo tempo em que não 

pagaria o preço pela qual vendeu seu imóvel em uma casa de semelhante qualidade. 

 Sendo assim, as pessoas tendem a criar seu próprio referencial utilizado para mensurar 

o risco de uma escolha. Lehner (2004) exemplifica a situação com um investidor que adquire 

uma ação pelo valor de R$ 50, em seguida o preço deste mesmo papel cai para R$ 40 antes de 

subir novamente para R$ 48 – que seria o valor fundamental para o ativo àquela época. O 

investidor tende a segurar a ação até que o preço dela retorne aos patamares de R$ 50 

novamente. Curiosamente, este mesmo investidor venderá sua ação antecipadamente quando 

esta retornar aos patamares iniciais de R$ 50, mesmo que racionalmente sejam esperados mais 

retornos. 

 Essa maneira de agir não só contraria a lógica de investir racionalmente, como 

desconsidera o tradicional entendimento de mercado onde se pode agir agressivamente em 

momentos de ganho e agir conservadoramente em momentos de perda. 

Para melhor compreender o Efeito Dotação, é preciso ter em mente que todo ativo 

possui um preço mínimo pelo qual uma pessoa está disposta a vendê-lo e um preço máximo 

pelo qual uma pessoa está disposta a comprá-lo. Tradicionalmente, na teoria econômica, esses 

valores deveriam ser idênticos, pois um ativo avaliado por investidores racionais devem 

tender ao mesmo preço, contudo, observa-se na realidade um comportamento um pouco 

diferente onde as pessoas tendem a sobre-estimar os bens que possuem MOSCA (2009). 

 

2.1.3 Viés de Status-Quo 

 

 O viés de status quo tem por objetivo explicar a tendência que as pessoas possuem de 

manter as coisas inalteradas. Mosca (2009) sugere que, via de regra, as pessoas atribuem a 

manutenção da situação corrente, seja ela qual for, um risco inferior ao de uma mudança ou 

opção alternativa. 

 Esse viés foi inicialmente constatado por Samuelson e Zeckhauser em 1988, ao 

analisarem o comportamento de estudantes dos cursos de economia e administração em um 
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caso de recebimento de herança. No estudo em questão, os autores separaram os entrevistados 

em dois grupos. Aos dois grupos foram feitas perguntas semelhantes, cada uma com quatro 

opções de investimento: empresa ‘A’, empresa ‘B’, notas do tesouro ou títulos municipais. 

Para o primeiro grupo, perguntaram onde investiriam a herança tendo recebido todo o valor 

em dinheiro, considerando as quatro opções possíveis. Para o segundo grupo, perguntaram 

onde investiriam a herança, tendo em vista que ela já foi recebida investida em uma das 

quatro opções, ou seja, o segundo grupo tinha que escolher se manteriam a posição ou se 

escolheriam outro investimento. 

 Por mais que ambas as perguntas contivessem as mesmas quatro opções, o status quo 

na primeira era o valor em dinheiro, que poderia facilmente ser investido em qualquer outra 

opção, e o status quo na segunda era uma das opções, e investir em qualquer outra implicava 

em alternar a situação corrente. Os autores observaram que, no primeiro grupo, as pessoas 

tendiam a escolher de acordo com seu perfil de risco, já no segundo, as pessoas muitas vezes 

abriam mão de investir de acordo com este perfil, mantendo a situação de acordo com o status 

quo, evidenciando experimentalmente a existência de uma anomalia no processo de escolha. 

 O viés de status quo pode ser observado no dia-a-dia das pessoas, as quais tendem a 

não compreender que o fato de não mudar de opção também é fazer uma escolha. Ele pode ser 

justificado pelo transtorno relacionado à mudança de opção, incertezas relacionadas à 

mudança e ao risco de ter que admitir perdas maiores que o status quo. 

 

2.1.3 Aversão à Perda 

 

Uma das conclusões de maior importância para o estudo de escolhas em ambientes de 

risco é a aversão à perda. Segundo esta hipótese, essas escolhas são mais bem compreendidas 

quando se coloca a decisão não em função do estado final de riqueza do apostador, mas sim 

aos ganhos e perdas em relação a um referencial neutro. Segundo este critério, situações de 

piora em relação a um referencial neutro exercem maior peso no processo de escolha do que 

situações de melhora em relação a este mesmo referencial (KAHNEMAN; TVERSKY, 1983; 

BARBERIS; THALER, 2002; KAHNEMAN; THALER, 1991). 

 O fenômeno pode ser melhor compreendido a partir do exemplo suposto por 

Kahneman e Tversky (1983). Imagine uma situação onde a pessoa é obrigada a escolher uma 

das duas alternativas: 

a) 85% de probabilidade de ganhar R$ 1000 (ou seja, 15% de não ganhar nada). 
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b) 100% de probabilidade de ganhar R$ 800. 

Por mais que o valor esperado da opção ‘a’ (0,85 x 1000 = R$ 850) seja maior que o 

valor esperado da opção ‘b’ (R$ 800) a grande maioria das pessoas tenderá a escolher a opção 

‘b’ mostrando-se conservadoras em situações relacionadas ao ganho. Imagine agora uma 

situação análoga, porém, enfatizando as perdas, onde o investidor deve também, 

obrigatoriamente, escolher uma dentre as opções seguintes: 

c) 85% de probabilidade de perder R$ 1000 (ou seja, 15% de não perder nada). 

d) 100% de probabilidade de perder R$ 800. 

Neste outro exemplo, mesmo sendo a opção ‘c’ mais arriscada e com pior retorno 

esperado (- R$ 850) as pessoas tenderiam as escolhe-la em detrimento a opção ‘d’. Deste e 

outros experimentos na área de decisão em situações de risco Kahneman e Tversky (1983) 

concluem o seguinte: 

• Em situações de ganho as pessoas tendem a ser conservadores, e em situações de 

perda as pessoas tendem a ser agressivas. Isso contraria a lógica do risco e retorno, que 

diz exatamente o contrário: maiores riscos só são aceitos em função de maiores 

retornos. 

• Uma perda de $X é mais aversiva do que um ganho de $X é atrativo. A atratividade de 

uma possibilidade de ganho não é, nem mesmo próximo, do que seria necessário para 

compensar uma possível perda de mesma dimensão. 

 

2.1.3 Aversão ao Extremo 

 

 Estudos empíricos mostram que quando um rol de opções é apresentado a um 

consumidor, se estas opções possuem vantagens e desvantagens, o consumidor tenderá a 

escolha média objetivando minimizar a exposição ao risco (SIMONSON; TVERSKY, 1992). 

 É de amplo conhecimento que cada alternativa tem uma utilidade ou valor subjetivo, e 

que os consumidores procuram escolher a alternativa de maior valor. Esta característica do 

consumidor é conhecida como maximização de valores e é fundamental no processo de 

escolhas. Outra característica da maximização de valores é que a preferência entre as 

alternativas devem ser independente do contexto, ou seja, se o consumidor preferir a opção x 

em relação à opção y em um contexto, então y não pode ser preferível a x em outro contexto. 

 A aversão aos extremos nada mais é do que um reflexo da aversão à perda em um rol 

de escolhas. A presunção de que as desvantagens exercem um efeito mais negativo no 
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consumir do que uma vantagem proporcional exerceria de efeito positivo favorece a escolha 

da opção média, pois esta possui uma desvantagem menos acentuada (SIMONSON, 

TVERSKY, 1992). 

Em suma, a aversão aos extremos afirma que o market share de uma opção pode ser 

incrementada se ela for disposta como opção média e diminuído se exposto como opção 

extrema. 
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3 PROCEDER METODOLÓGICO 

 

 

O estudo pode ser classificado como descritivo, pois visa identificar e descrever as 

características da amostra, a frequência ocorrida de cada fenômeno e suas relações com os 

demais. É também uma pesquisa de campo, já que foi realizada diretamente e por meio de 

questionário junto à população investigada, além de bibliográfica, pois tem como base artigos 

publicados em periódicos (VERGARA, 2012). 

 A pesquisa baseou-se no estudo de Benartzi e Thaler (2002), na qual foi testado se os 

indivíduos são indiferentes ao contexto, ou se demonstram aversão às escolhas que envolvem 

alternativas extremas. Aqui, visou-se identificar se o aluno do curso de Ciências Contábeis é 

influenciado pelo fenômeno comportamental de aversão aos extremos. Para tanto, foi 

elaborado questionário com adaptações, considerando a realidade brasileira. 

 Foram aplicados 149 questionários em estudantes do curso de Ciências Contábeis de 

uma instituição pública federal, em maio de 2013, no turno noturno, dos quais 12 foram 

desconsiderados por possuírem respostas inválidas. Dos restantes, 44 eram do Tipo I; 46 do 

Tipo II e; 47 do Tipo III. A amostra foi selecionada por conveniência pela facilidade em 

abordar os estudantes em sala de aula. 

 No momento da aplicação dos questionários, pediu-se que eles fossem respondidos 

com seriedade. Os alunos também foram informados de que não havia respostas erradas, 

assim como não lhes foi dito o objetivo da pesquisa. Isto foi feito para não influenciá-los. O 

tempo médio de resposta do questionário foi de 7 minutos. 

 O questionário foi divido em três partes, desejando-se, na primeira, informações gerais 

pessoais, tais como: gênero, faixa etária, andamento no curso, curso e se o respondente tem, 

ou não atividade remunerada. A questão 1 é apresentada no quadro 3.1. 

 
Quadro 3.1 – Questão 1 – Informações Gerais do Respondente 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Na segunda etapa, colheram-se informações que permitiam atribuir ao respondente 

uma característica de risco, que varia em função do nível de tolerância ao risco apresentado 

pelo mesmo. A questão 2 é mostrada no quadro 3.2. 

 
Quadro 3.2 – Questão 2 – Percepção de Tolerância ao Risco 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 
Desse modo, o estudante que escolhe a poupança é considerado o tipo de investidor 

com maior aversão ao risco, uma vez que não existe depósito remunerado mais conservador 

que esse, e por isso, é considerado de característica conservadora de investimento. Por outro 

lado, aquele que opta pelo Tesouro Nacional, tem por objetivo se mostrar menos conservador 

que os que optam pela poupança e também mais tolerante ao risco, por isso, é considerado de 

característica moderada de investimento, moderada se comparado relativamente a poupança, 

ou seja, mais tolerante ao risco e menos conservador que o anterior. Finalmente, aquele que 

opta por investir em ações das empresas, seja ela de risco moderado ou alto, é considerado de 

característica arrojada de investimento, dado que este respondente possui alta tolerância ao 

risco e pouco conservadorismo se comparado, relativamente, à poupança. 

 Vale ressaltar que essa é uma classificação em uma escala relativa que tem por base o 

elemento maximamente conservador da poupança e serve apenas para ilustrar a situação 

presente neste trabalho, para essa amostra específica. Este trabalho não tem por objetivo 

discutir a classificação destes investimentos quanto ao risco fora desta escala relativa. 

 A terceira etapa do questionário tem o objetivo de identificar se o modo como as 

informações são apresentadas aos respondentes pode influenciar em suas tomadas de 

decisões, ou seja, objetiva perceber se eles possuem ou não aversão aos extremos. Sendo 

assim, elaborou-se uma questão que apresenta quatro programas de investimento para 

aposentadoria, onde cada programa apresenta um valor esperado para um cenário favorável – 

com 50% de chance de acontecer, e outro para um cenário desfavorável – também com 50% 
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de chance de acontecer. As opções A, B, C e D oferecem, respectivamente, R$ 2.700, R$ 

3.300, R$ 3.780 e R$ 4.140 nos cenários favoráveis e R$ 2.700, R$ 2.400, R$ 2.100 e R$ 

1800 nos cenários desfavoráveis. 

 Foram entregues aos estudantes três versões diferentes do questionário, chamados tipo 

I, II e III. As questões 1 e 2 destes questionários eram idênticas, e eles eram apenas 

diferenciados pelos programas presentes na questão 3. No questionário Tipo I, a questão três 

solicita ao respondente ordenar, de acordo com a preferência, os programas A, B e C (ver 

quadro 3.3). O Tipo II apresenta apenas os programas B e C e também solicita que sejam 

ordenados por gosto. Por fim, o questionário do Tipo III, apresenta na terceira questão os 

programas B, C e D e também solicita aos participantes que ordenem por gosto. Estando as 

opções B e C presentes em todos os tipos de questionário é possível verificar se a adição de 

um extremo superior ou inferior ao rol de escolhas altera o processo de decisão dos 

entrevistados.  

 
Quadro 3.3 – Questão 3 – Tipo I – Expectativa do Respondente para Benefícios de Aposentadoria 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Conforme Benartzi e Thaler (2002), a teoria tradicional de análise econômica sugere 

que a adição de uma terceira opção não pode aumentar o market share das anteriormente 

fornecidas. Isto violaria o principio da racionalidade da independência de alternativas 

irrelevantes. Ou seja, no questionário apresentado, era esperado que o percentual de escolha 

de determinadas alternativas não aumentasse diante da apresentação de uma nova. 

Na análise dos dados foi realizado o teste não paramétrico do qui-quadrado (χ²). Esse 

modelo é próprio para análise de pequenas amostras e não exige que a esta tenha uma 

distribuição normal, ou seja, é livre de distribuição. O teste analisa a hipótese nula de não 

existência de discrepância entre as frequências observadas e esperadas de certo evento, 

enquanto a hipótese alternativa alega a existência de discrepância entre as frequências 

observadas e esperadas (BRUNI, 2009). 
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Neste estudo, admite-se como hipótese nula a igualdade de proporções, ou seja, tanto o 

questionário do Tipo I, como o do Tipo II, como o do Tipo III apresenta uma quantidade 

semelhante de respondentes que preferem uma opção em relação à outra, e a hipótese 

alternativa é que há discrepância entre as frequências observadas e esperadas nas escolhas das 

alternativas apresentadas.  

 

H0:  πI = πII = πIII  

H1:  Nem todas as são πj iguais (em que j = 1, 2 e 3) 
 

A hipótese nula será rejeitada quando houver incidência estatística de que as 

frequências observadas e esperadas das escolhas das alternativas apresentadas são 

discrepantes, nesse caso o nível de significância (α) ≤ 0,05. 

 Também foi utilizado o teste do qui-quadrado para independência ou associação, que 

verificada a hipótese de associação entre as variáveis da primeira e segunda parte do 

questionário. 

 

H0: As variáveis são independentes, não associadas 

H1: As variáveis são dependentes, estão associadas 

 

A hipótese nula será rejeitada quando as diferenças das frequências das variáveis em 

análise não forem significativas. Nesse caso o nível de significância (α) ≤ 0,05. Os testes 

serão realizados com o auxílio do software Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 

Dado o resultado dos testes qui-quadrado para associação ou independência de 

variáveis, aplicados entre as informações gerais e característica de risco, poder-se-á traçar 

uma comparação indireta entre as informações gerais e a aversão aos extremos por meio da 

comparação entre característica de risco e aversão ao extremo. 
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4 RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

 Os itens de “A” a “E” da Questão 1 tem por objetivo identificar o perfil dos estudantes 

da amostra. A tabela 4.1 apresenta a quantidade de respondentes classificada por gênero. 

 
                                     Tabela 4.1 – Quantidade de respondentes por gênero. 

 
                                     Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa. 

 
 Item A. Iniciou-se com a identificação do gênero (masculino ou feminino) do 

respondente, com o objetivo de verificar se gênero destes pode levar a uma característica de 

investimento mais agressiva ou conservadora. Os 79 respondentes do sexo masculino 

representam 58% do espaço amostral, enquanto as 58 do sexo feminino correspondem a 42% 

do mesmo (ver Tabela 4.1). 

 A tabela 4.2 mostra a faixa etária dos respondentes. 

 
                                     Tabela 4.2 – Faixa etária dos respondentes 

 
                                     Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa. 

 
 Item B. Para evitar que fosse questionada diretamente a idade do respondente, foram 

elaboradas faixas etárias com o objetivo de identificar a relação das características de 

investimento com a idade do respondente. O primeiro grupo é formado por alunos com idade 

de até 20 anos (n=55), estes representam 40% do total da amostra. O segundo grupo, e o de 

maior expressividade, é o de respondentes entre 21 e 25 anos (n=56), que representam 41% da 

amostra. Em seguida estão os com idade entre 26 e 30 anos (n=8) representado 6% do total. 

Por fim, o quarto grupo, formado por alunos de maior idade, estão os respondentes com idade 

superior a 30 anos (n=18) com 13% de representatividade na amostra (ver Tabela 4.2). 

 

 

Gênero Frequência Porcentual

Feminino 58 42%
Masculino 79 58%

Total 137 100%

Idade Frequência Porcentual
Até 20 anos 55 40%
21 a 25 anos 56 41%
26 a 30 anos 8 6%

mais de 30 anos 18 13%
Total 137 100%
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 A tabela 4.3 apresenta o semestre no qual o respondente se encontra no curso. 

 

                                     Tabela 4.3 – Semestre no fluxo do respondente. 

 
                                     Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa. 

 
 Item C. Questiona o respondente em qual semestre no fluxo do curso ele se encontra. 

Essa questão tem o objetivo de verificar, se o fato de ter cursado ou não, disciplinas que 

abordam o tema investimento, faz dele um investidor de característica mais arrojada ou 

conservadora. A maioria dos respondentes se encontra entre o 4º e o 6º semestre (n=71), 

representando 52% da amostra. O segundo grupo de maior expressividade é formado pelos 41 

respondentes que se encontram no início do curso, ou seja, entre o primeiro e terceiro 

semestre. Por outro lado, outros 25 respondentes estão no final do curso, dos quais, 21 estão 

entre o 7º e 9º semestre e 4 estão além do 10º semestre, 15% e 3% da amostra total 

respectivamente. 

 A tabela 4.4 segrega a amostra entre os respondentes que trabalham e aqueles que não 

trabalham. 

 
                                     Tabela 4.4 – Respondentes que exercem atividade remunerada. 

 
                                     Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa. 

 
 Item D. Esse item tem por objetivo identificar se o fato do respondente ter atividade 

remunerada pode estar associado a característica de investimento dele. É predominante a 

quantidade de estudantes que tem atividade remunerada (n=96), representando 70% da 

amostra, enquanto os outros (n=46) não tem. 

 Item E. Tem por objetivo conhecer o curso dos respondentes, uma vez que o público 

alvo da pesquisa são os estudantes do curso de Ciências Contábeis, qualquer resposta 

diferente desta foi rejeitada para a análise. 

 A questão 2 apresentava quatro alternativas ao respondente com o objetivo de 

identificar o perfil do estudante com o investidor. As opções eram: poupança, empresa de 

Semestre Frequência Porcentual
1º ao 3º semestre 41 30%
4º ao 6º semestre 71 52%
7º ao 9º semestre 21 15%

além do 10º semestre 4 3%
Total 137 100%

Trabalho Frequência Porcentual

Não 41 30%
Sim 96 70%
Total 137 100%
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risco moderado, títulos do tesouro nacional e empresa de risco alto. A tabela 4.5 explicita os 

dados para essa questão, segregados por gênero. 

 
Tabela 4.5 – Perfil de investimento dos participantes por gênero 

 
Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa. 

 
 Observa-se que o gênero feminino apresentou um perfil mais conservador, onde 29 

respondentes, 50% da amostra deste gênero, optaram pelo investimento mais conservador. 

Todavia, o gênero masculino se mostrou mais tolerante ao risco, onde 34 respondentes, 43% 

da amostra deste gênero, optaram pelos investimentos de maior risco. Entre as respondentes 

do sexo feminino, apenas 25% (n=15) optaram por investimentos mais arriscados. 

 Buscou-se relacionar, através do teste estatístico do qui-quadrado para independência 

ou associação das variáveis, se o gênero dos participantes estava relacionado com o perfil do 

investidor. O qui-quadrado obtido foi de 5,636 e o nível de significância foi de 0,060, ou seja, 

superior a 0,050 e, portanto, não se pode rejeitar H0 concluindo que não há dependência entre 

as variáveis, logo, estas não são associadas. 

A tabela 4.6 apresenta a relação entre o respondente que exerce ou não atividade 

remunerada e a característica de investimento. 

 
                   Tabela 4.6 – Relação entre perfil de investidor e exercício de atividade remunerada. 

 
                   Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa. 

 
 A mesma verificação da hipótese de independência ou associação foi realizada para a 

variável de exercício de atividade remunerada. No entanto, o qui-quadrado foi de 1,418 e a 

significância foi de 0,492 e, portanto, não se pode rejeitar a hipótese nula (H0), aceitando-se o 

fato da independência, ou seja, não associação das variáveis (ver Tabela 4.6). 

 

Feminino Masculino

29 25 39%
14 20 25%
15 34 36%
58 79 100%

TotalOnde você investiria?

Total

Qual o seu gênero?

Conservador
Moderado
Arrojado

Não Sim

19 35
8 26
14 35
41 96

Onde você investiria?

Total

Você exerce alguma atividade 

Conservador
Moderado
Arrojado
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 A tabela 4.7 mostra a relação entre a posição no fluxo em que se encontra o 

respondente e a característica de investimento. 

 
 Tabela 4.7 – Relação entre posição no fluxo e perfil de investimento. 

 
 Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa. 

 
 O teste do qui-quadrado para o relacionamento entre posição no fluxo do curso e a 

característica de investimento (Tabela 4.7) resultou na não rejeição da hipótese nula, isto é, há 

indícios de que as variáveis sejam independentes, não associadas, pois o valor do qui-

quadrado foi de 9,799 e o seu nível de significância de 0,133. 

 A tabela 4.8 apresenta a relação entre a faixa etária do respondente e a característica de 

investimento do respondente. 

 
Tabela 4.8 – Relação entre faixa etária e perfil de investidor. 

 
Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa. 

 
 A relação entre a faixa etária e característica de investimento mostra que, do total de 

55 respondentes de até 20 anos, a maioria apresentou característica conservadora (47%), 

enquanto 10 se mostraram de característica moderada (18%) e 19 de característica arrojada 

(34%). Na faixa entre 21 e 25 anos os respondentes apresentaram distribuição semelhante 

sendo aproximadamente 1/3 do grupo para cada característica de investimento. No grupo 

entre 26 e 30 anos, que totalizam 8 respondentes, a maioria se mostrou de característica 

arrojada (75%). Por fim, entre os respondentes de mais de 30 anos, 7 se mostraram 

conservadores, 4 moderados e outros 7 arrojados (Tabela 4.8). 

 O teste estatístico do qui-quadrado, considerando a faixa etária do estudante em 

relação ao perfil do investidor, foi de 9,888 e o nível de significância de 0,129. Sendo assim, 

1º ao 3º 
semestre

4º ao 6º 
semestre

7º ao 9º 
semestre

além do 10º 
semestre

21 23 10 0 54
7 18 7 2 34
13 30 4 2 49
41 71 21 4 137

Total

Arrojado

Onde você 
investiria?

Qual seu semestre no fluxo?

Moderado
Conservador

Total

Até 20 anos 21 a 25 anos 26 a 30 anos mais de 30 anos
26 20 1 7 54
10 19 1 4 34
19 17 6 7 49
55 56 8 18 137Total

Total
Qual sua faixa etária?

Conservador
Moderado
Arrojado

Onde você 
investiria?
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as variáveis não possuem associação estatística significativa e a hipótese nula não pode ser 

rejeitada.  

 A questão III testa a hipótese da existência ou não da aversão aos extremos. Nessa 

questão o respondente deveria ordenar, qualitativamente, os diferentes programas de 

aposentadoria. Para cada programa estava previsto uma remuneração dado um cenário 

favorável e um desfavorável, ambos com 50% de chance de realização. Os respondentes 

foram informados que as rendas eram mensais, vitalícias e trazidas a valor presente para que 

pudessem focar apenas no valor esperado para responder à questão. 

Foram aplicados três diferentes versões dos questionários. Na primeira versão, 

doravante chamada tipo {A, B e C}, o participante deveria ordenar, qualitativamente os 

programas A, B e C. Já na segunda versão, doravante {B e C}, o participante deveria ordenar, 

qualitativamente, os programas B e C. Por fim, na terceira versão, doravante (B, C e D} o 

participante deveria ordenar, qualitativamente, os programas B, C e D. Os valores esperados 

para todos os cenários e programas podem ser observador na tabela 4.9. 

 
              Tabela 4.9 – Questão 3 - Valor esperado para cenários e programas. 

 
              Fonte: Elaboração própria, com dados do questionário. 

 
 Observa-se que o valor esperado de cada programa é crescente assim como o risco, 

porém, a proporção do aumento do valor esperado é cada vez menor e menos significativo, se 

comparado ao aumento do risco. A tabela 4.10 exibe a frequência de preferência da 

alternativa ‘C’ em relação a ‘B’ e vice-versa para cada tipo de questionário. 

 
                         Tabela 4.10 – Frequências de preferência de ‘C’ em relação à ‘B’. 

 
                         Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa. 
 
 A tabela 4.10 divide as respostas em um grupo binário de opções, com o objetivo de 

testar, pelo método do qui-quadrado, se a distribuição de pessoas que prefere ‘C’ em relação 

‘B’ é semelhante nos três tipos de questionário. A tabela 4.11 exibe detalhes do cálculo do 

qui-quadrado. 

Cenário Programa 'A' Programa 'B' Programa 'C' Programa  'D'
(50%) Favorável de Mercado 2.700,00R$    3.300,00R$    3.780,00R$    4.140,00R$    
(50%) Desfavorável de Mercado 2.700,00R$    2.400,00R$    2.100,00R$    1.800,00R$    
Valor Esperado 2.700,00R$    2.850,00R$    2.940,00R$    2.970,00R$    

{A, B e C} {B e C} {B, C e D}

Prefere 'C' em relação a 'B' 18,0000      29,0000      30,0000      77,0000         

Prefere 'B' em relação a 'C' 26,0000      17,0000      17,0000      60,0000         

Total 44,0000      46,0000      47,0000      137,0000       

Preferência
Tipos de Questionários

Total
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                                     Tabela 4.11 – Frequências observadas e esperadas de preferência 
                                     entre B e C. 

 
                                     Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa. 
 Na tabela 4.11 as frequências esperadas foram calculadas pela utilização da proporção 

geral estimada (p) de entrevistados que preferiam ‘C’ em relação a ‘B’. O valor encontrado do 

qui-quadrado (χ²) 6,1662 é superior ao valor crítico (χc²) de 5,9915. O nível de significância 

(α) foi de 0,0458, valor inferior ao limite 0,0500, o que leva a rejeição da hipótese nula (H0), 

onde as frequências de preferência de ‘C’ em relação a ‘B’ são semelhantes nos três tipos de 

questionários, ou seja, aceita-se a hipótese alternativa (H1). O resultado encontrado está de 

acordo com o esperado, dado que, se existe aversão aos extremos, a preferência de ‘C’ em 

relação a ‘B’ devem ser diferentes nos três questionários. 

A tabela 4.12 apresenta as frequências de escolha dos programas ‘A’, ‘B’, ‘C’ e ‘D’ 

para cada tipo de questionário. 

                        Tabela 4.12 – Frequências escolhidas de cada opção para cada tipo de 
                             questionário. 

 

fo fe (fo-fe) (fo-fe)² (fo-fe)²/fe

18,0000        24,7299        6,7299-          45,2919        1,8315          

29,0000        25,8540        3,1460          9,8972          0,3828          

30,0000        26,4161        3,5839          12,8446        0,4862          

26,0000        19,2701        6,7299          45,2919        2,3504          

17,0000        20,1460        3,1460-          9,8972          0,4913          

17,0000        20,5839        3,5839-          12,8446        0,6240          

137,0000    137,0000    -               136,0676    6,1662         

1ª Escolha 2ª Escolha 3ª Escolha Frequencia Frequencia (%)
Questionário 1: {A, B, C}, n = 44

A B C 10 23%

A C B 2 5%

B A C 9 20%

B C A 7 16%

C A B 5 11%

C B A 11 25%

Programa 'C' preferível ao Programa 'B' 41%

1ª Escolha 2ª Escolha 3ª Escolha Frequencia Frequencia (%)
Questionário 2: {B, C}, n = 46

B C N/A 17 37%

C B N/A 29 63%

Programa 'C' preferível ao Programa 'B' 63%

1ª Escolha 2ª Escolha 3ª Escolha Frequencia Frequencia (%)
Questionário 3: {B, C, D}, n = 47

B C D 11 23%

B D C 4 9%

C B D 17 36%

C D B 5 11%

D B C 2 4%

D C B 8 17%

Programa 'C' preferível ao Programa 'B' 64%
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                             Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa. 

Em todas as variações da terceira questão estavam presentes os programas ‘B’ e ‘C’. O 

objetivo dessa tabela é evidenciar, visualmente, qual o impacto de incluir um extremo inferior 

‘A’ ou um extremo superior ‘D’ a um conjunto sem extremos {B, C} (ver Tabela 4.11). Se 

houver aversão ao extremo, ao incluir a opção ‘A’ (conjunto {A, B, C}), a opção ‘C’ passa a 

ser um extremo e tende a ser menos preferida em relação a ‘B’ do que na situação sem 

extremos. Por outro lado, ao incluir a opção ‘D’ (conjunto {B, C, D}), a opção ‘C’ passa a ser 

uma alternativa média e tende a ser mais preferida em relação a ‘B’ do que na situação sem 

extremos. 

A tabela 4.12 apresenta uma situação atípica para o questionário Tipo II. No trabalho 

de Benartzi e Thaler, este segundo questionário apresenta comportamento inverso, ‘C’ é 

preferível a ‘B’ em apenas 39% dos casos. A diferença pode ser justificada se observado o 

perfil dos respondentes desse tipo de questionário. Dos 46 respondentes do questionário Tipo 

II (onde tinha que escolher entre o programa B e C), 19 possuíam característica arrojada 

(41%), destes 19, 14 (74%) escolheram conforme sua característica de risco, ou seja, optaram 

pelo Programa ‘C’, que dava maior retorno mediante maior risco, os demais, conservadores e 

moderados, se comportaram conforme esperado, com distribuição de 50% para cada 

alternativa. 

De acordo com os dados levantados (ver Tabela 4.12), quando ‘C’ é apresentado como 

opção extrema, sua preferência em relação a ‘B’ cai de 63% para 41%, e, quando ‘C’ é 

apresentado como situação média, sua preferência em relação a ‘B’ sobe de 63% para 64%. 

Apesar de o resultado do qui-quadrado para associação ou independência de variáveis 

não ter rejeitado, em nenhum momento, as hipóteses nulas, ainda é possível analisar se a 

característica de investimento pode amenizar ou atenuar a aversão aos extremos. 

A tabela 4.13 apresenta as frequências de escolha dos programas ‘A’, ‘B’, ‘C’ e ‘D’ 

para cada tipo de questionário e para cada característica de investimento. 
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       Tabela 4.13 – Frequências escolhidas de cada opção para cada tipo de questionário e  
       característica de risco. 

 
                 Fonte: Elaboração própria, com dados da pesquisa. 

 
Para característica moderada de investimento, observa-se uma aguda aversão ao 

extremo. A opção ‘C’ quando enfatizada como opção extrema, deixa de ser preferível, se 

comparada a ‘B’ (com apenas 38,90% de preferência), por outro lado, quando enfatizada 

como opção média se torna amplamente preferível, levando sua preferência de 54,55% (na 

situação neutra) para 85,71% onde é apresentada como opção média. 

Para característica conservadora de investimento, observa-se também uma leve 

aversão ao extremo. Quando o programa ‘C’ é opção extrema, este é preferível a ‘B’ em 

apenas 33,34% dos casos, pelo contrário, quando ‘C’ é apresentado como opção média, 

52,17% o preferem em relação a ‘B’. Nota-se ainda que, em uma situação neutra, onde não 

existem extremos, estes respondentes prefiram uma opção menos conservadora e toleraram 

mais risco, mesmo sendo ‘B’ a alternativa de melhor custo x benefício, os conservadores 

optaram por ‘C’, contrariando sua característica extremamente conservadora traçada pela 

questão 2. 

Para característica arrojada de investimento, observa-se pouca elasticidade em relação 

à escolha destes estudantes. Rejeitaram a opção mais conservadora quando avaliavam as 

opções {A, B e C}, escolhendo de acordo com sua característica, ao mesmo tempo em que 

1ª Escolha 2ª Escolha 3ª Escolha Conservador Moderado Arrojado

A B C 26,67% 22,22% 15,38%

A C B 06,67% 05,56% 00,00%

B A C 13,32% 38,88% 00,00%

B C A 26,67% 00,00% 23,08%

C A B 06,67% 05,56% 23,08%

C B A 20,00% 27,78% 38,46%

Programa 'C' preferível ao Programa 'B' 33,34% 38,90% 61,54%

1ª Escolha 2ª Escolha 3ª Escolha Conservador Moderado Arrojado

B C N/A 43,75% 45,45% 26,32%

C B N/A 56,25% 54,55% 73,68%

Programa 'C' preferível ao Programa 'B' 56,25% 54,55% 73,68%

1ª Escolha 2ª Escolha 3ª Escolha Conservador Moderado Arrojado

B C D 30,43% 14,29% 17,65%

B D C 08,70% 00,00% 11,76%

C B D 30,43% 71,43% 29,41%

C D B 08,70% 00,00% 17,65%

D B C 08,70% 00,00% 00,00%

D C B 13,04% 14,29% 23,53%

Programa 'C' preferível ao Programa 'B' 52,17% 85,71% 70,59%

Questionário 1: {A, B, C}, n = 44

Questionário 2: {B, C}, n = 46

Questionário 3: {B, C, D}, n = 47
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rejeitaram a opção mais arriscada em {B, C e D}, contrariando sua característica de 

investimento. 
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5 CONCLUSÕES 
 

 

 Este trabalho de conclusão de curso teve por objetivo verificar se o aluno de Ciências 

Contábeis, da amostrada estudada, é influenciado pelo fenômeno comportamental de aversão 

aos extremos. Baseando-se no questionário utilizado por Benartzi e Thaler (2002) para 

verificar a existência de aversão ao extremo em portfólios de fundos de pensão nos EUA, 

buscou-se conhecer, para o espaço amostral estudado, se os estudantes do curso de Ciências 

Contábeis de uma universidade federal brasileira apresentariam o mesmo viés. 

 Pode-se observar que a amostra estudada apresentou aversão ao extremo, porém de 

forma mais branda do que observado nos EUA. A realidade brasileira difere da realidade 

americana, principalmente quando observamos as respostas do questionário Tipo II, onde as 

escolhas feitas pelos estudantes brasileiros foram exatamente contrárias a dos estudantes norte 

americanos. Enquanto ‘C’ era preferível a ‘B’ em 63% dos casos no Brasil, nos EUA ‘B’ era 

preferível a ‘C’ em 61%. 

 O teste do qui-quadrado para associação ou independência foi aplicado para todas as 

variáveis da Questão 1 (gênero, idade, posição no fluxo, remuneração) em relação as 

característica de investimento, e, em todos os casos, a hipótese nula não pode ser rejeitada, 

dando embasamento a hipótese de que as variáveis são independentes, ou seja, não 

associadas. 

 Procurou-se também comparar a característica de investimento com a aversão ao 

extremo por meio da observação das frequências em três situações: quando ‘C’ estava posição 

extrema, quando ‘C’ estava posição média ou quando ‘C’ estava em posição neutra. Os 

conservadores se mostraram indecisos e contraditórios quando analisam o questionário do 

tipo neutro. Os moderados se mostraram extremamente afetados pela aversão ao extremo, ou 

seja, a escolha destes variou bastante em função da adição de outras opções menos 

significantes. Por fim, os arrojados se mostraram pouco elásticos, rejeitando as opções mais 

conservadoras nos questionários do Tipo I e II, ao mesmo tempo em que rejeitaram a opção 

mais agressiva nos questionários do Tipo III. 

 O resultado da pesquisa reforça a ideia de que existe a aversão aos extremos e este viés 

aparece também entre universitários do curso de ciências contábeis na universidade federal 

estudada. Vale lembrar que os resultados obtidos não podem ser associados a todos os alunos 

do curso de Ciências Contábeis desta universidade, senão somente ao pequeno espaço 

amostral onde os questionários foram aplicados. 
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 Sugerem-se estudos futuros com maior ênfase ao perfil de investimento dos 

entrevistados, correlacionando esta variável de maneira precisa a aversão ao extremo. Outra 

sugestão seria estender a pesquisa a todos os universitários ampliando as regiões estudadas ou 

a quantidade de universidades estudadas. 
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