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Resumo 

 

A partir dos estudos de Kahneman e Tversky (1979) vem ganhando força um novo conjunto 

de teorias, denominado de Finanças Comportamentais (RITTER, 2003). O presente estudo faz 

um teste destas teorias, através de uma survey junto a estudantes da Universidade Federal de 

Pernambuco, com a aplicação de questionários baseados nos de Kahneman e Tversky (1979), 

e Glaser e Weber (2003), e de uma simulação de investimentos adaptada do software criado 

por Macedo Jr. (2003). Os resultados não apresentaram evidências da presença do efeito 

disposição nas simulações, contudo identificou que os participantes que receberam os 

portfólios montados apresentaram resultados diferentes dos participantes que montaram 

sozinhos suas carteiras. O efeito reflexo também não foi evidenciado nos participantes. Foram 

evidenciados os efeitos do excesso de confiança, em que o efeito de ilusão de controle e 

otimismo exagerado foi mais presente no gênero masculino, além de se evidenciar uma 

correlação positiva entre o efeito melhor que a média e o volume de operações de compras. 

Também foi evidenciada a presença da aversão à ambigüidade nos participantes, o que em 

síntese indica que, frente às decisões de investimentos, a amostra apresentou evidências de 

comportamentos condizentes com as teorias de Finanças Comportamentais. 

 

Palavras-chaves: Finanças Comportamentais. Excesso de Confiança. Aversão à 

Ambigüidade. Efeito Disposição. 



 

Abstract 

 

This study makes a revision of the theories of behavioral finances and through one survey 

next to students of the Federal University of Pernambuco, with the application of 

questionnaires based on the models of Kahneman and Tversky (1979), and Glaser and Weber 

(2003), and of a simulation of investments based on the software created by Macedo Jr 

(2003). The results had not presented evidence of the presence of the disposition effect in the 

simulations; however it identified that when the participants had received the portfólio ready 

the results of this effect in these participants had been different of the results of the 

participants that had mounted alone his wallets. Another effect not evidenced in the 

participants was the reflection effect, or loss aversion. Was evidenced the effects of the 

overconfidence, and was proven that the effect of illusion of control and unrealistic optimism 

was more present in the masculine gender, beyond evidencing a positive correlation of the 

better than average effect with the volume of operations of purchases. The presence of the 

ambiguity averseness in the participants was also evidenced, and in synthesis the sample 

presented evidences of suitable behaviors with the theories of behavioral finances. 

 

Key-words: Behavioral Finance. Overconfidence. Ambiguity Averseness. Disposition Effect. 
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1 Introdução 

 

 

A publicação da Teoria do Portfólio Eficiente de Markowitz (1952) foi considerada um 

divisor nos estudos de finanças. A partir de então, novos conceitos foram sendo introduzidos 

aos estudos da então Finanças Modernas (MACEDO JR, 2003). 

Na construção das teorias das finanças modernas em contraponto com as finanças 

tradicionais, surgiram outros estudos como os de Modigliani e Miller (1961), Sharpe (1963), e 

finalmente Fama (1970), com a Teoria dos Mercados Eficientes (MACEDO JR, 2003). 

Dentre os diversos conceitos incorporados por estes estudos, podem ser citadas a 

questão da racionalidade do investidor, a aversão ao risco, a diversificação de portfólios e a 

eficiência de mercado. As Finanças Modernas se consolidaram neste período, e com isto 

também o conceito de Mercado Eficiente. Porém nos últimos anos vêm ganhando força 

algumas críticas contra a crença de que o mercado seja eficiente (MACEDO JR, 2003). 

Estes casos de ineficiência de mercado têm sido utilizados por muitos críticos da 

hipótese de mercados eficientes (HME) como argumento para construção de um novo 

paradigma de pensamento no campo das finanças denominado de Novas Finanças. Mesmos os 

defensores da hipótese de mercado eficiente, como o próprio Fama, admitem a existência de 

episódios não explicados segundo a eficiência de mercado, o que tem sido chamado de 

anomalias do mercado (CASTRO JR; FAMA, 2002; HALFELD; TORRES, 2001). 

O entendimento da Eficiência de Mercado pressupõe a ação de agentes racionais com 

comportamento de aversão ao risco. Estudos posteriores também passaram a questionar esta 

idéia de racionalidade dos agentes dando origem aos modelos de Racionalidade Limitada 



 17

(Bounded Rationality) de Herbert Simon, em que se afirma que os processos decisórios são 

realizados conforme critérios específicos que limitam o processo de escolha e o número de 

alternativas (MOTTA; VASCONCELOS, 2002). Segundo seus estudos, as escolhas não são 

voltadas para as que maximizam os resultados, mas para as que levem a um resultado 

satisfatório, questionando os pressupostos econômicos neoclássicos da utilidade esperada. 

Esta “Irracionalidade” ou Racionalidade Limitada se deve não apenas a questões como 

assimetria de informações, inviabilidade de processamento e abordagem de todos os aspectos 

envolvidos na escolha, mas também devido a vieses cognitivos, conforme abordagem 

introduzida no estudo das finanças oriunda do campo da psicologia cognitiva (BARBERIS; 

THALER, 2001, 2003; KAHNEMAN; TVERSKY, 2002). 

Kahneman e Tversky (1979) levantaram críticas à teoria da maximização da utilidade 

esperada e do comportamento de aversão ao risco através da Teoria dos Prospectos, um dos 

principais trabalhos das Finanças Comportamentais. Outros trabalhos também têm tido 

destaque neste campo de estudos das finanças, tais como os de Barberis e Thaler (2003), 

Hirshleife (2001), Shefrin (2000) e Shiller (2000), entre outros (RITTER, 2003). 

O estudo dos vieses cognitivos nas decisões dos agentes tem apresentado resultados 

bastante intrigantes como nos de Barber e Odean (2001a) os quais identificam que os vieses 

decorrentes do excesso de confiança são mais presentes nos agentes do sexo masculino do que 

nos do sexo feminino, abrindo espaço para discussões de gênero no estudo das finanças. 

Ainda quanto ao excesso de confiança, Yates, Lee e Shinotsuka (1996) identificaram que ela 

era mais forte nos países asiáticos do que nos ocidentais (OVERCONFIDENCE, 2006). 

Shefrin e Statman (1985) identificaram a disposição dos investidores em vender ativos 

vencedores cedo demais, e segurar perdedores por longo tempo, o que eles classificaram 

como efeito disposição, um padrão de comportamento de vendas que resultaria do viés da 

aversão à perda, ou seja, investidores seriam afetados por vieses cognitivos e emoções. 
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Outros autores como Boyle, Uppal e Wang (2004) identificaram a preferência pala 

escolha de ativos familiares em participantes de fundos de pensão, que apresentavam carteiras 

com forte concentração de ativos das empresas de seus empregadores, onde este problema de 

diversificação seria explicado pelo viés da aversão à ambigüidade. 

Estes trabalhos sinalizam um avanço no campo dos estudos das finanças 

comportamentais. Inicialmente, surgem como uma crítica às finanças modernas e sua visão de 

racionalidade dos agentes, levantando evidências de aspectos comportamentais, e atualmente 

partindo para estudos onde estes aspectos comportamentais são explorados buscando-se 

entender não só os efeitos sobre a hipótese de eficiência de mercado, mas como se processam 

e quais os padrões de ocorrências sobre os agentes. 

 

1.1 O problema de pesquisa 
 

As Finanças Comportamentais avançam em relação às Finanças Modernas por trazer 

para este campo de estudos aspectos ignorados até então como os fatores cognitivos 

associados às decisões. Nas Finanças Modernas os agentes são considerados racionais, onde 

em suas decisões procuram sempre a maximização da utilidade esperada baseados num 

comportamento de aversão ao risco. Nas Finanças Comportamentais, o processo de decisão 

deste agente pode levar a decisões, ditas não racionais, por conta de limitações cognitivas. 

Conforme Barberis e Thaler (2001), o estudo das finanças comportamentais emerge da 

busca de explicação para fatos que vêm ocorrendo no mercado agregado e no perfil de 

comportamento individual do investidor, os quais não têm encontrado esclarecimento no 

paradigma tradicional das finanças. As finanças comportamentais argumentam que alguns 

fenômenos podem ser plausivelmente entendidos utilizando-se modelos nos quais alguns 

agentes não são totalmente racionais. 
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Este estudo buscou evidenciar se o comportamento dos agentes, referente a 

decisões de investimentos, corresponde ao descrito pela teoria das finanças 

comportamentais, respondendo as seguintes questões de pesquisa: 

• Há evidências de que os investidores apresentam aversão à perda conforme 

fundamentado pelos estudos da Teoria dos Prospectos, ao invés de aversão ao risco 

conforme postulado pela Hipótese de Eficiência de Mercado? 

• Há evidências que contradizem a idéia de racionalidade do investidor, conforme os 

pressupostos das Finanças Modernas, e neste caso reforçam a idéia de 

“irracionalidade”, ou racionalidade limitada proposta pelas Novas Finanças, como nos 

casos de excesso de confiança e aversão à ambigüidade? 

• E, como forma de resolução destes questionamentos, investigar a ocorrência de vieses 

do comportamento do investidor como: 

o Excesso de Confiança; 

o Disponibilidade; 

o Aversão à Ambigüidade. 

• A eventual confirmação destes vieses se dá de forma padronizada em todo os agentes? 

Ou há evidências de comportamentos distintos em subgrupos? 

A investigação destas questões buscou evidências do excesso de confiança, aversão à 

ambigüidade e efeito disposição, que pudessem responder aos questionamentos quanto aos 

padrões de comportamento dos agentes, frente às decisões de investimento. 

 

1.2 Justificativa 
 

Este estudo se justifica pela relevância do assunto, pois, embora muitos dos estudos 

basilares das teorias de Finanças Comportamentais tenham surgido a quase três décadas, 
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como os de Kahneman e Tversky (1979), nos últimos anos vem se intensificando cada vez 

mais o aumento no número de produções científicas referentes aos questionamentos das 

premissas das Finanças Modernas como hipótese de eficiência de mercado, aversão ao risco e 

racionalidade dos tomadores de decisões (BRABAZON, 2000). 

Conforme Shiller (2003), a colaboração das finanças com outras ciências sociais, tem 

levado a um aprofundamento dos conhecimentos do mercado financeiro. Nesse sentido, 

Barberis e Thaler (2001) elaboraram uma revisão das teorias de Finanças Comportamentais, 

abordando suas influências nos comportamentos dos investidores e do mercado agregado. 

Outros trabalhos têm explorado a influência de vieses cognitivos nas decisões de 

investimentos. Kyle e Wang (1997), Odean (1998), Benos (1998), Wang (1998, 2001), 

Gervais e Odean (2001), e Caballé e Sákovics (2003), defendem que o volume de operações 

seria explicado pelo excesso de confiança, sendo positivamente correlacionados e provocados 

por erros de calibração, devido à má precisão informacional (DEAVES; LÜDERS; LUO, 

2004). Outros estudos têm discutido a questão da má diversificação de carteiras apresentada 

pelos investidores, e a preferência por ativos nacionais, justificando estes comportamentos 

com base nas teorias de aversão à ambigüidade. (BOYLE; UPPAL; WANG, 2004; FRENCH; 

POTERBA, 1991; GRAHAM; HARVEY; HUANG, 2006). Locke e Mann (2002) 

identificaram que investidores profissionais também apresentam efeito disposição, o que 

evidencia que os investidores experientes também podem sofrer de algum viés cognitivo. 

É neste contexto teórico das finanças comportamentais, focado na influência dos 

vieses cognitivos nas decisões de investimentos, que se insere esta dissertação, através da 

realização de testes para identificação do excesso de confiança, aversão à ambigüidade e 

efeito disposição. Este trabalho favorece a ampliação deste campo de conhecimentos ao 

replicar alguns desses testes, conhecidos na literatura das finanças comportamentais, 

promovendo uma maior discussão destes pressupostos teóricos. 
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Outras pesquisas nacionais, no campo das finanças, também vêm demonstrando 

interesse pela temática das Finanças Comportamentais como os trabalhos de Kimura e Basso 

(2003), Macedo Jr (2003), Milanez (2003), e Lintz (2004). Assim, este trabalho também 

contribui para o enriquecimento da produção nacional nesse campo de pesquisas. 

O estudo de vieses cognitivos nas decisões de investimentos tem sido abordado sob 

duas perspectivas quanto ao foco de observação, uma no nível do agente, ou seja, do 

indivíduo, observando como se processam as decisões; e a outra perspectiva no nível de 

mercado, evidenciando tais comportamentos através da análise empírica de dados, como 

comportamento dos preços. As pesquisas realizadas no nível do agente (o investidor ou 

potencial investidor) evidenciam a ocorrência destas “falhas cognitivas” no indivíduo, sendo 

interpretadas como uma das causas dos comportamentos de mercado descritos como 

“anomalias” da Hipótese de Mercado Eficiente – HME, enquanto que os estudos empíricos 

realizados no nível de mercado, abordando dados secundários, evidenciam a ocorrência destes 

vieses cognitivos no comportamento dos indivíduos através da observação das repercussões 

no mercado. O problema destas duas formas de abordagem é que muitas vezes há dificuldade 

em se correlacionar a influência destes vieses no comportamento dos indivíduos com os 

comportamentos apresentados pelo mercado (DEAVES; LÜDERS; LUO, 2004). 

No Brasil, os estudos de Finanças Comportamentais também têm se focado nestes dois 

campos de abordagem. No campo dos indivíduos, a ênfase tem sido dada ao estudo da Teoria 

dos Prospectos, enquanto no campo de mercado a ênfase tem sido nas questões de análise das 

anomalias da Hipótese de Mercado Eficiente - HME, mais especificamente referente aos 

processos de formação de “bolhas especulativas” e overreaction. 

O enfoque do presente estudo se deu no nível do comportamento dos indivíduos, através da 

coleta e análise de dados primários. Neste sentido, este estudo se diferencia da maioria dos 

demais desenvolvidos na área de finanças, baseados na análise de dados secundários, o que 
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enriquece esta área de estudos das ciências da administração, tanto pela valorização de outras 

técnicas de coletas e análises de dados, quanto pela ampliação do número de estudos baseados 

em dados primários no campo das finanças. 

 

1.3 Hipóteses 
 

Este estudo buscou responder as  seguintes hipóteses de pesquisa: 

H0:  Não há evidências de que o comportamento dos agentes, frente a decisões de 

investimentos, confirma os pressupostos das Finanças Comportamentais. 

H1:  Há evidências de que o comportamento dos agentes, frente a decisões de investimentos, 

confirma os pressupostos das Finanças Comportamentais. 

Será rejeitada a hipótese H0 se for evidenciada, no comportamento dos agentes, a 

presença de vieses cognitivos, conforme descritos no problema de pesquisa. E, neste caso, os 

estudos buscarão responder ao segundo conjunto de hipóteses desta pesquisa. 

H0:  Não há diferenças significativas na forma como os vieses cognitivos se evidenciam entre 

os agentes pesquisados. 

H1:  Há diferenças significativas na forma como os vieses cognitivos se evidenciam entre os 

agentes pesquisados. 

 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Geral 
 

Identificar evidências da presença de vieses cognitivos e seus padrões de ocorrências 

nos indivíduos da amostra pesquisada, que possam indicar se o comportamento dos agentes, 
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referente à decisão de investimentos, corresponde aos pressupostos teóricos das Finanças 

Comportamentais, possibilitando responder as questões levantadas no problema de pesquisa. 

 

1.4.2 Específicos 
 

1. Levantar evidências do excesso de confiança, através da investigação da presença dos 

efeitos melhor que a média e de ilusão de controle e otimismo exagerado nos 

respondentes da pesquisa; 

2. Levantar evidências do comportamento de aversão à perda, através da investigação 

da presença do efeito reflexo nos respondentes da pesquisa; 

3. Levantar evidências do comportamento de aversão à ambigüidade, através da 

investigação da presença de aversão à ambigüidade e do efeito de viés local nos 

respondentes da pesquisa; 

4. Levantar evidências do efeito disposição e excesso de confiança nas decisões de 

investimentos da amostra, a partir da análise das estratégias e volume de operações 

observados na simulação de investimentos; 

5. Analisar o volume de operações em função do excesso de confiança apresentado pelos 

respondentes, analisando o relacionamento do excesso de confiança em função dos 

dois instrumentos de coletas de dados: questionários e simulação de investimentos. 

6. Analisar se os vieses cognitivos, evidenciados, se apresentariam de forma 

significativamente diferente nos indivíduos da amostra em função de gênero, idade e 

experiência, ou do tipo de carteira recebida na simulação de investimentos; 



 24

 

 

2 Referencial teórico 

 

Neste capítulo é apresentado o referencial teórico deste estudo, abordando a teoria de 

Mercado Eficiente e anomalias, a teoria das Finanças Comportamentais, com ênfase na Teoria 

dos Prospectos, além dos vieses cognitivos do excesso de confiança, aversão à ambigüidade, e 

efeitos disposição, e suas conseqüências no comportamento dos investidores. 

 

2.1 Hipótese de Mercado Eficiente 
 

Um dos pressupostos teóricos mais fortes das Finanças Modernas é a que trata da 

Hipótese de Mercados Eficientes (BRUNI, FAMÁ, 1998; CASTRO JR, FAMÁ, 2002; 

VIEIRA, GAVA, 2005). Um mercado é considerado eficiente quando os preços de seus 

títulos refletem toda a informação disponível, não havendo preços subavaliados ou 

sobreavaliados. Assim, ao surgimento de uma nova informação relevante, os preços do 

mercado se ajustariam imediatamente, incorporando esta nova informação, não havendo 

espaço para ganhos extraordinários. No caso de uma reação lenta de mercado, um investidor 

poderia adquirir um título no momento da divulgação da informação e vendê-lo no momento 

da normalização do preço obtendo ganhos. A outra situação seria uma reação exagerada a 

uma nova informação, e só depois se ajustando ao preço “correto” (SILVA, 2003). 

Segundo Fama (1970 apud BRUNI, FAMÁ, 1998; MILANEZ, 2003; ROSS, 

WESTERFIELD, JAFFE, 1995; SILVA, 2003) eficiência de mercado pode ser classificada e 

testada frente a três tipos ou níveis de informações relevantes. 



 25

• Eficiência na forma fraca – Neste tipo de mercado, a eficiência se daria na chamada 

forma fraca, pois os preços dos títulos incorporaram todas as informações sobre os preços 

passados, e, ainda com base neste tipo de eficiência, os preços obedecem a um 

comportamento aleatório (random walk), ou seja, o conhecimento do histórico anterior não 

garante conhecimento do comportamento futuro dos preços. 

• Eficiência na forma semiforte – A eficiência na forma semiforte afirma que os 

preços dos títulos negociados neste mercado de capitais incorporam todas as informações 

públicas disponíveis, ou seja, nenhum investidor poderia obter ganho extraordinário 

analisando informações públicas (balanços, informes e outras publicações), pois os preços 

incorporariam imediatamente toda informação nova. 

• Eficiência na forma forte – A eficiência na forma forte significa que nenhum 

investidor, mesmo detendo informações privadas e confidenciais, poderá obter ganhos 

extraordinários, pois, à medida que este fizesse uso destas informações o mercado logo 

perceberia esta estratégia provocando um ajuste nos preços imediatamente. Desta forma toda 

informação relevante, mesmo não disponível, será incorporada imediatamente pelo mercado. 

Conforme Fama (1970, apud. Mineto, 2005), são condições necessárias da eficiência 

de mercado: inexistência de custos de transação; disponibilização de todas as informações 

sem custos para todos os participantes do mercado; e expectativas homogêneas, ou 

concordância geral de expectativas entre os investidores, quanto aos efeitos das informações 

sobre os preços atuais das ações, assim como sobre suas distribuições futuras. 

Conforme Silva (2003), a hipótese de mercados eficiente se fundamenta nos 

argumentos de que os investidores são racionais em suas decisões, e, quando alguns não agem 

racionalmente, suas negociações são aleatórias, em que seus efeitos se anulariam mutuamente. 

E, mesmo havendo influência nos fundamentos do mercado, abririam oportunidades para 

arbitradores atuarem no mercado trazendo os preços de volta para seus valores fundamentais. 
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2.2 Anomalias do Mercado 
 

Conforme Zablotsky (2001), as anomalias constituem evidências encontradas em 

diferentes mercados e períodos de tempo inconsistentes com a hipótese de mercado eficiente. 

Fama e French (1992), publicaram um estudo que questionava a validade do CAPM 

(Capital Asset Pricing Model) como modelo de precificação de ativos, no qual identificaram 

outros fatores capazes de explicar melhor o retorno dos ativos do que os betas, como o 

tamanho das companhias pelo valor de mercado, relação preço/lucro, preço/valor contábil e 

nível de alavancagem. No anexo I há uma relação de variáveis anômalas associadas aos 

retornos dos ativos, relacionadas por Bruni e Fama (1998). 

Vários estudos de mercados têm identificado padrões de comportamentos de preços 

em períodos específicos do ano, do mês e mesmo da semana. Exemplos destas anomalias de 

mercados referentes a sazonalidade ou ao funcionamento dos mercados, conforme Martin 

(2004), são: o efeito fim de semana, efeito feriado, efeito virada do mês e efeito janeiro. 

Outras anomalias são mais diretamente relacionadas com os comportamentos dos 

investidores e seus efeitos nas dinâmicas de mercados como a sobre-reação e formação de 

bolhas especulativas, a retenção de ativos perdedores e o volume excessivo de negócios. 

Sobre-Reação e formação de Bolhas Especulativas 

Uma das anomalias, citada por Milanez e Aldrigh (2005), é a que trata do fenômeno 

das bolhas especulativas e sobre-reação (overreaction) às informações relevantes, provocando 

mudanças nos fundamentos do mercado decorrente de um otimismo excessivo no mercado. 

Esses episódios ainda provocam uma excessiva alavancagem durante a euforia; finalizando 

com um processo de retomada de posições drástica, provocando um efeito de manada no 

mercado, estabelecendo-se um cenário de pânico (MILANEZ, 2003). 
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Retenção de ativos perdedores 

Diversos estudos têm evidenciado que investidores têm uma preferência bem maior 

pela realização de ganhos ao invés da realização de perdas, que pode estar associada à questão 

dos custos irreversíveis (sunk cost), em que investidores tenderiam a permanecer de posse de 

ações perdedoras mesmo que estas se encontrem em queda, na esperança de que este 

comportamento se reverta e seja possível pelo menos minimizar as perdas, tendo em vista os 

valores já aplicados nessa posição. Por outro lado, se desfazendo dos títulos ganhadores com 

maior rapidez (CASTRO JR, FAMÁ, 2002; MILANEZ, 2003). 

Volume excessivo de negociações 

O volume de negócios apresentado pelo mercado mobiliário é bastante elevado para 

justificar negociações, que em princípio, seriam orientadas no sentido de busca pela 

diversificação de risco, ajuste de portfólios e posições, e procura por maior liquidez. Tais 

movimentações poderiam ser explicadas por outros fatores, como os comportamentais. Com o 

advento da Internet e negociações on-line os custos de negociação caíram intensificando o 

volume de transações no mercado (BARBER; ODEAN, 2001a; MILANEZ, 2003). 

Diversificação 

Bernartzi e Thaler (2001) identificaram que muitos investidores ao fazerem a sua 

diversificação utilizam formas simples do tipo 1/N, sendo N a quantidade de aplicações 

disponíveis para este investidor. Outro problema de diversificação é a montagem de portfólios 

concentrados em poucos ativos baseados em critérios subjetivos como familiaridade das ações 

e distribuição geográfica das empresas, ignorando o modelo tradicional baseado na Teoria do 

Portfólio Eficiente de Markowitz (1952) (BARNERIS; THALER, 2001). 
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2.3 As Finanças Comportamentais 
 

O paradigma tradicional de finanças procura entender o mercado financeiro utilizando 

modelos nos quais os agentes são racionais. Esta racionalidade significaria duas coisas: 

primeiro, a crença dos agentes estão corretas, pois a distribuição subjetiva que eles utilizam 

para fazer previsões de realizações futuras de variáveis desconhecidas são as distribuições das 

quais aquelas realizações são retiradas, conforme teorema de Bayes; segundo, dado suas 

crenças, os agentes fazem escolhas que são normativamente aceitáveis, no sentido de que são 

consistentes com a noção da utilidade esperada subjetiva de Savage (BARBERIS; THALER 

,2001; MINETO, 2005). Contudo, as teorias de Finanças Comportamentais entendem que as 

anomalias de mercado são explicadas melhor sob um paradigma, no qual, os agentes não 

sejam totalmente racionais. 

Conforme Bernstein (1997, apud OLIVEIRA et al., 2006), o estudo das Finanças 

Comportamentais só ganhou mais força e representabilidade a partir dos trabalhos realizados 

pelo economista Richard Thaler, questionando as falhas dos modelos racionais. 

As Finanças Comportamentais combinam conceitos de Economia, Finanças, e 

Psicologia (Cognitiva) a fim de explicar o comportamento dos agentes envolvidos no 

mercado, considerando as limitações de racionalidade. Diferentemente das Finanças 

Modernas, cujo objeto de estudo está voltado para os resultados do mercado, como preço, 

volume e dividendos, negligenciando as causas destes, as Finanças Comportamentais focam-

se nos atores deste mercado (YOSHINAGA et al., 2004). 

Enquanto as Finanças Modernas buscam um estudo prescritivo, preocupada com a 

prescrição de um comportamento adequado dos agentes frente ao risco, as Comportamentais 

dão maior ênfase nos descritivos, uma vez que esta busca entender e explicar tais 

comportamentos (YOSHINAGA et al., 2004). 
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2.3.1  Teoria do Prospecto (Prospect Theory) 
 

Segundo a Teoria dos Prospectos uma pessoa é avessa ao risco para o ganho, mas é 

propensa ao risco para as perdas. Segundo a suposição de aversão ao risco, o indivíduo, dadas 

duas possibilidades de ganhos idênticos, terá preferência por uma opção com certeza de ganho 

a qualquer outra com um risco associado. Porém, quando se trata da possibilidade de perda ao 

invés da de ganho, o perfil de comportamento é outro, contrariando esta racionalidade. Neste 

caso, os indivíduos têm preferência por um nível de risco para perda maior, desde que haja 

alguma possibilidade de não ocorrer perda alguma, ao invés da certeza da perda (CASTRO 

JR; FAMÁ, 2002; MACEDO JR, 2003; KAHNEMAN; TVERSKY, 1979). 

A Teoria dos Prospectos distinguiu duas fases no processo de escolha: uma fase 

anterior de edição e uma fase subseqüente de avaliação. A fase de edição consiste de análises 

preliminares dos prospectos oferecidos, o qual geralmente reproduz uma representação mais 

simples dos prospectos. Na segunda fase, os prospectos editados são avaliados e os prospectos 

com valores mais altos são escolhidos (KAHNEMAN, TVERSKY, 1979). 

Ainda conforme Kahneman e Tversky (1979), a função da fase de edição é organizar e 

reformular as opções para então simplificar a subseqüente avaliação e escolha. A edição 

consiste da aplicação de diversas operações que transformam os resultados e probabilidades 

associadas com os prospectos oferecidos. As principais operações da fase de edição são: 

• Codificação; As pessoas normalmente percebem os resultados como ganhos ou 

perdas, melhor que um estado final de valor ou bem-estar. Ganhos e perdas são 

definidos em relação a algum ponto de referência neutro. O ponto de referência neutro 

corresponde à atual posição do bem, no qual casos de ganhos e perdas coincidem com 

a quantidade real que foi recebida ou paga. Contudo, a localização do ponto de 

referência, e a conseqüente codificação dos resultados como ganhos ou perdas, pode 
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ser afetada pela formulação dos prospectos oferecidos, e pelas expectativas do 

tomador de decisões. 

• Combinação; Prospectos podem ser às vezes simplificados pela combinação de 

probabilidades associadas com resultados idênticos. Por exemplo, o prospecto (200, 

0,25; 200, 0,25) será reduzido para (200, 0,50) e avaliado desta forma. 

• Segregação; Alguns prospectos contem um componente sem risco que é segregado de 

um componente de risco na fase de edição. Por exemplo, o prospecto (300, 0,80; 200, 

0,20) é naturalmente decomposto num ganho certo de 200, e o prospecto de risco (100, 

0,80). Similarmente, o prospecto (-400, 0,40;-100, 0,60) é prontamente visto consistir 

de uma perda certa de 100 e do prospecto (-300, 0,40). 

Conforme Kahneman e Tversky, as operações acima utilizadas em cada prospectos 

separadamente. As operações aplicadas ao conjunto de dois ou mais prospectos são: 

• Cancelamento; A essência do efeito isolamento é o descarte de componentes que 

estão divididos pelos prospectos oferecidos. Por isso num jogo seqüencial aos 

respondentes, estes ignoraram o primeiro estágio, e avaliaram os prospectos com base 

nos resultados do segundo estágio. Outro tipo de cancelamento envolve o descarte de 

componentes comuns, ou seja, pares de probabilidades — resultados. Por exemplo, as 

escolhas entre (200, 0,20; 100, 0,50; -50, 0,30) e (200, 0,20; 150, 0,50; -100, 0,30) 

podem ser reduzidas por cancelamento para as escolhas (100, 0,50; -50, 0,30) e (150, 

0,50; -100, 0,30). 

• Simplificação; Dá-se pelo arredondamento de resultados e probabilidades dos 

prospectos. Uma forma importante de simplificação se dá pelo descarte de resultados 

extremamente improváveis. 

• Detecção de dominância; Esta operação envolve a varredura dos prospectos 

oferecidos para detectar alternativas dominadas, que são qualquer outra avaliação. 
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Muitas anomalias da preferência resultam da edição de prospectos, por exemplo, as 

inconsistências associadas com o efeito isolamento resultam do cancelamento de 

componentes comuns. Algumas intransitividades da escolha são explicadas pela simplificação 

e que elimina pequenas diferenças entre prospectos. (KAHNEMAN e TVERSKY, 1979). 

Após a fase de edição, o tomador de decisão avalia os prospectos editados e escolhe 

aquele de maior valor. Todo valor de um prospecto editado, denominado de V, é expresso em 

termos de duas escala, π  e v. Onde associa π , associa a cada probabilidade p um peso de 

decisão π (p). E v assegura, para cada resultado x, um número v(x), o qual reflete o valor 

subjetivo deste resultado. Como os resultados são definidos em função de um ponto de 

referência, o qual serve como o ponto zero da escala de valor, conseqüentemente, v mede os 

desvios em relação ao ponto de referência, isto é, ganhos e perdas (KAHNEMAN e 

TVERSKY, 1979). 

Estas duas funções estão representadas graficamente nas figuras 1 (2) e 2 (2), 

respectivamente a Função do Valor, e a Função de Peso. 

 

 

Figura 1 (2) – Função Valor Hipotética 

Fonte: Adaptado de Kahneman e Tversky (1979). 
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A função valor é definida em relação a desvios do ponto de referência, sendo que sua 

sensibilidade decresce à medida que se afasta do ponto de referência; em geral é côncava para 

os ganhos e convexa abaixo dele: para x>0, v”(x)<0 e para x<0, v”(x)>0; é mais inclinada 

para perdas do que para ganhos: o desprazer da perda de uma dada quantia monetária é maior 

do que o prazer por um ganho da mesma quantia, isto é, v(x) <-v(-x); e a aversão a apostas 

simétricas justas do tipo (x, 0,50; -x, 0,50) aumenta com o valor da aposta: se x>y, então as 

pessoas tendem a preferir (y, 0,50; -y, 0,50) a (x, 0,50; -x, 0,50) (ALDRIGH; MILANEZ, 

2005. 

 

 

Figura 2 (2) – Função Peso Hipotética 

Fonte: Kahneman e Tversky (1979) 

 

A função de peso π é uma função crescente, com π(0)=o e π(1)=1; para pequenos 

valores de p, π é uma função sub-aditiva de p, ou seja: r.p>r. π(p) para 0<r<1; além disso, para 

probabilidades p muito baixas, π(p)>p, isto é, o peso de decisão sobrevaloriza probabilidades 
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muito baixas; em geral, a evidência sugere também que a função p deve ter propriedades de 

subcerteza, ou seja, para todo 0<p<1, π(p)+ π(1-p)<1; para uma dada proporção fixa entre 

probabilidades, a proporção que corresponde aos pesos de decisão é mais próxima à unidade 

quando as probabilidades são baixas do que quando as probabilidades são altas. Esta 

propriedade, chamada de subpersonalidade, vale se e somente se log(π) é uma função convexa 

de log (p); a função π não é bem comportada nos pontos extremos, pois as pessoas têm 

habilidades limitadas em compreender e avaliar probabilidades extremas: eventos altamente 

improváveis são ignorados ou subvalorizados e a diferença entre eventos de alta probabilidade 

e eventos certos é negligenciada ou exagerada (BASSO e KIMURA, 2003). 

 

2.3.2  A Teoria das Finanças Comportamentais (Behaviorial 
Finance) 

 

Os estudos das Finanças Comportamentais argumentam que os comportamentos de 

investidores racionais e irracionais devem afetar o mercado, e que esta irracionalidade pode 

influenciar profundamente o preço dos ativos, assim esses estudos buscam é entender como se 

dá essa irracionalidade e como ela afeta a dinâmica do mercado. Para análise das Finanças 

Comportamentais, foram identificados dois pilares de estudos: os referentes à definição dos 

Limites à Arbitragem e à Psicologia do Investidor (BARBERIS e THALER, 2001). 

 

2.3.2.1 Limites à Arbitragem 
 

O modelo tradicional, das Finanças Modernas, baseado na Hipótese de Mercados 

Eficientes (HME) de Fama (1970), afirma que os preços de mercados refletem toda a 

informação relevante disponível, assim, não haveria preços subavaliados ou sobreavaliados. 
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Porém, mesmo a hipótese de mercados eficientes admite que a atuação de alguns “agentes 

irracionais” possa levar a uma perturbação nestes mercados, e neste caso, havendo desvio dos 

preços em relação ao seu valor “real”, surge a oportunidade para atuação dos agentes 

racionais, que, aproveitando esta distorção para gerar lucro, acabam por conduzir estes preços 

à normalidade. A estas operações dá-se o nome de arbitragem. (YOSHINAGA et al., 2004). 

Segundo a hipótese de mercado eficiente, essas distorções deveriam logo ser 

normalizadas pela atuação dos arbitradores de mercado. Porém, alguns estudos de Finanças 

Comportamentais apontam para a existência de um custo de operação alto associado a essas 

intervenções e decorrente disso, elas se tornariam inviáveis, afastando estes agentes racionais, 

e dessa forma estes “ruídos” no mercado, provocados pela ação dos agentes irracionais 

poderiam perduram por um longo tempo ou indefinidamente, e dessa forma os preços 

permaneceriam incorretos (uma ineficiência de mercado). 

A operação de arbitragem se tornaria inviável devido à exposição destes aos custos de 

intervenção, sendo tais custos: 

• Risco Fundamental do Ativo – Para que se dê uma arbitragem conforme as teorias de 

mercado eficiente é necessária à existência de ativos substitutos perfeitos disponíveis no 

mercado, a fim de se eliminar parte do risco fundamental do ativo; 

• Risco Proveniente do Movimento de Investidores Irracionais – Este risco se refere 

ao risco do aumento nas distorções de mercados decorrentes da continuidade dos movimentos 

desses agentes irracionais no mercado, o que poderia provocar perdas aos arbitradores; 

• Os Custos de Implementação de Estratégias – São referentes aos custos de 

transação, taxas, comissões e diferença nos preços transacionados dentre outros, o que poderia 

consumir todos os ganhos da operação. 
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2.3.2.2 Psicologia do Investidor 
 

Tendo em vista os limites da arbitragem para conter os efeitos da atuação de 

investidores irracionais, e para entendimento desses comportamentos não racionais, os 

economistas comportamentais se voltaram para os estudos de psicólogos comportamentais 

sobre os vieses cognitivos, ou seja, vieses que afetam quando as pessoas formam crenças, e 

sobre as preferências das pessoas (BARBERIS; THALER, 2001). 

Segundo Barberis, Shleifer e Vishny (1998 apud VIEIRA e GAVA, 2005) grande 

parte das anomalias evidenciadas no mercado seria resultado da forma como os investidores 

interpretam as informações públicas na formação de suas expectativas futuras de retornos. 

Representatividade 

Refere-se ao uso da representatividade como forma de simplificar a análise de 

problemas. As pessoas tendem a analisar objetos e eventos baseando-se em estereótipos 

previamente formados, em que estes tomadores de decisões conseguem “ver” padrões onde 

provavelmente não existem. Para os indivíduos que utilizam esta heurística, a probabilidade 

de ocorrências de um evento específico este relacionada à probabilidade de ocorrência de um 

grupo de eventos representados pelo evento específico. Os indivíduos tendem a ignorar 

informações objetivamente relevantes ao estimar a probabilidade de um evento quando há 

outras informações descritas que são fornecidas, mesmo quando estas não são relevantes ao 

problema (BAZERMAN, 2002; apud YOSHINAGA et al., 2005). 

Kimura (2003) comenta que a utilização de estereótipos pode ser projetada no 

processo de escolha de empresas no momento da decisão de investimentos: 

“[...] Investidores podem avaliar positivamente o potencial de uma ação 
específica simplesmente em função de terem formado uma opinião 
estereotipada sobre a mesma. Esta visão pode ser conseqüência da simpatia 
pela empresa, do desempenho passado da empresa ou de informações obtidas 
através de outros investidores ou meios de comunicação”. 
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Essa heurística muitas vezes é conhecida como lei dos pequenos números (law of 

small numbers), em que investidores tendem a assumir que eventos ocorridos recentemente 

tenderão a continuar no futuro, tendendo a pôr mais peso nas experiências recentes. 

As pessoas, com base neste viéis, costumam não considerar o papel do tamanho da 

amostra ao avaliar a validade de uma informação, considerando a informação obtida com base 

numa amostra como representativa de toda população. Para as pessoas, muitas vezes o 

tamanho da amostra é irrelevante ao julgar a probabilidade de ocorrência de um evento. 

Este tipo de comportamento se evidencia no mercado financeiro quando investidores 

procuram comprar ações que estão apresentando maiores retornos e evitam ações que vêm 

obtendo resultados piores recentemente. Este comportamento pode ser visto como uma 

explicação para a overreaction dos investidores conforme DeBondt e Thaler (1985) 

(BRADAZON, 2000). 

Conforme Aldrigh e Milanez (2005), o efeito de representatividade está muito 

associado ao de excesso de confiança (overconfidence): 

“A heurística da representatividade é geralmente associada ao excesso de 
confiança (overconfidence), a tendência dos indivíduos de superestimar o 
conhecimento dos seus próprios limites. Evidências experimentais relatam que 
(sic) em uma amostra em que indivíduos devem apontar os limites de variação 
de alguma variável dentro de um intervalo de confiança de 90%, em apenas 
70% das vezes mencionam faixas que incluem o valor correto. Ademais, os 
intervalos de confiança que prevêem são (sic) freqüentemente, muito 
pequenos mesmo quando são instruídos a fazerem estimativas de 99% de 
confiança”. 

 
Conservadorismo 

Enquanto a representatividade leva a um sobpeso da probabilidade base, há situações 

em que as medidas de proporções base são superenfatizadas em relação a uma amostra 

evidente. Num experimento realizado por Edwards (1968), havia duas urnas, uma contendo 3 

bolas azuis e 7 vermelhas, e outra contendo 7 bolas azuis e 3 vermelhas. Uma retirada 

aleatória de 12 bolas, com recolocação, de uma das urnas resultou em 8 vermelhas e 4 azuis. 

Depois perguntou-se qual a probabilidade desta retirada ter sido feita da primeira urna? 
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Enquanto o correto seria 0,97 a maioria das pessoas estima m número de 0,70, aparentemente 

sobrepesando a medida de proporção base de 0,50 (BARBERIS; THALER, 2003). 

Ao primeiro sinal, a evidência de conservadorismo aparenta diferença com a 

representatividade. Contudo, pode ser natural que eles caminhem juntos. Se há impressão de 

que a amostra de dados é representativa de um modelo subjacente, então as pessoas 

sobrepesarão os dados. Todavia, se os dados não são representativos de nenhum modelo 

evidente, as pessoas dão pouca importância aos dados e confiarão demais nos seus dados 

anteriores (BARBERIS; THALER, 2003). Mineto (2005) traduz esta última frase como: “[...] 

Porém, se os dados não são representativos de qualquer modelo, então as pessoas darão menor 

importância aos dados e confiarão em suas convicções”. 

Crença Perseverante 

Há muito mais evidência de que, uma vez que uma pessoa tenha formado uma opinião, 

ela se apega a ela firmemente e por muito tempo. Ao menos dois efeitos parecem estar em 

trabalho. Primeiro, as pessoas são relutantes em buscar por evidências que contradigam suas 

crenças. Segundo, mesmo que elas encontrem tal evidência, elas enfrentarão com ceticismo. 

Alguns estudos têm encontrado até mesmo um efeito mais forte, conhecido como viés de 

confirmação, por meio do qual as pessoas interpretam erradamente informações que vão 

contra as suas crenças como se na verdade fossem a favor. (BARBERIS; THALER, 2003). 

Ainda com relação à crença perseverante, Barberis e Thaler (2003) ironizam, 

afirmando que, num contexto acadêmico, a crença perseverante prediz que, se uma pessoa 

começa acreditando na Hipótese de Mercados Eficientes, ela pode continuar acreditando nela 

por bastante tempo após compelir evidências do contrário que tenham surgido. 

Ancoragem 

As pessoas constroem suas estimativas a partir de um valor inicial, a ancoragem, 

baseado em qualquer informação que lhes é fornecida, ajustando-o para obter uma resposta 
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final. Slovic e Leichenstein (1971), evidenciaram que estes ajustes a partir da âncora inicial 

muitas vezes não são suficientes, resultando em decisões que se desviam da racionalidade. 

Decisões tomadas em contextos idênticos podem ser bastante diferentes em razão da presença 

de valores de referência distintos disponíveis para os decisores, ainda que esses valores não 

devessem exercer grande impacto sobre a decisão final (YOSHINAGA et al., 2004). 

Kahneman e Tversky (1974) argumentam que, quando formamos expectativas, as 

pessoas partem de um início, um possível valor arbitrário, e vão ajustando daí em diante a 

partir dele. Evidências experimentais mostram que geralmente estes ajustamentos são 

insuficientes. As pessoas ancoram demais o valor inicial. Num experimento, as pessoas eram 

perguntadas sobre a porcentagem de países africanos nas Nações Unidas. Porém, antes de 

darem suas estimativas, estas pessoas eram perguntadas se suas opiniões eram mais altas ou 

mais baixas que um número gerado aleatoriamente entre 0 e 100. Suas subseqüentes opiniões 

foram significativamente afetadas por este número aleatório inicial. Aqueles que foram 

solicitados a comparar suas estimativas com 10, subseqüentemente estimaram 25%, enquanto 

aqueles que compararam com 60, estimaram 45% (BARBERIS e THALER, 2003). 

A ancoragem pode causar má precificação de ativos, já que pode gerar casos de sub-

reação (underreaction) no mercado financeiro. Um exemplo disto no mercado é o caso de 

uma Companhia que de repente apresenta um resultado positivo, o mercado irá reagir 

lentamente (underreaction) a esta mudança, provavelmente os investidores a entenderão como 

algo temporário, demorando até assimilar essa mudança. (INTRODUTION..., 1999). 

 

Conforme Barberis e Thaler (2003), os economistas são algumas vezes cuidadosos 

com o conjunto destas evidências experimentais por que eles acreditam que: 

1. As pessoas, através da repetição, aprenderão como sair destes vieses; 
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2. Especialistas num campo de conhecimento, como operadores num banco de 

investimentos, cometerão menores erros; e 

3. Com mais incentivos poderosos, estes efeitos irão desaparecer. 

Enquanto todos estes fatores podem atenuar os vieses em alguma extensão, porém há 

pouca evidência que isto poderá eliminar completamente estes efeitos. O efeito da 

aprendizagem é muitas vezes silenciado por erros de aplicações. Especialidade, também, é 

geralmente mais um obstáculo do que uma ajuda: especialistas armados com seus sofisticados 

modelos têm sido encontrados exibindo mais excesso de confiança do que leigos, 

particularmente quando eles recebem apenas uma resposta limitada de suas previsões. 

Finalmente, numa revisão de inúmeros estudos sobre o assunto, Camerer e Hogarth (1999, p. 

7) concluem que, enquanto incentivos podem algumas vezes reduzir os vieses apresentados 

pelas pessoas, nenhum estudo replicado tem feito as violações de racionalidades 

desaparecerem puramente pelo aumento de incentivos (BARBERIS; THALER, 2003). 

 

2.4 Excesso de confiança 
 

Vários estudos têm apontado para os impactos que o excesso de confiança tem tido 

sobre o mercado financeiro, como os de Kyle e Wang (1997), Odean (1998), Benos (1998), 

Wang (1998, 2001), Gervais e Odean (2001), e Caballé e Sákovics (2003). Nestes estudos, o 

excesso de confiança é entendido, como erro de calibração, pela hipótese de que os indivíduos 

têm uma percepção menor dos sinais de variâncias nas informações quanto maior for o nível 

de excesso de confiança (DEAVES; LÜDERS; LUO, 2004). 

Estudos têm discutido também a possibilidade do excesso de confiança estar mais 

presente no gênero masculino do que no feminino, como os de Barber e Odean (2001a), 

embora questionado por outros estudos. Apesar das divergências em relação à significância 
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das questões de gênero, e outros aspectos relativos a esses estudos, todos esses autores 

dedicados aos estudos desse viés indicam o excesso de confiança como uma das explicações 

do excesso de negócios verificado no mercado financeiro, conforme afirma Deaves, Lüders e 

Luo (2004), em que, apesar destas formulações se diferenciarem de diversos modos, todas 

elas são unânimes em predizer que, quanto maior o for o nível de excesso de confiança, tanto 

no nível individual quanto no mercado, maior será o volume de negociações no mercado. 

No Brasil, Kimura (2003, p. 5) cita as conseqüências, no mercado financeiro, da 

presença do excesso de confiança, no processo de tomada de decisões de investimentos: 

No processo de tomada de decisão de investimento, o excesso de confiança 
pode ter diversas conseqüências. Primeiramente, pode levar o investidor a crer 
que possui vantagens comparativas na análise e avaliação de ativos em relação 
ao mercado, mantendo posições perdedoras. Além disso, o excesso de 
confiança pode levar a demasiada exposição em determinados ativos, tendo 
em vista a crença viesada do investidor em que seu posicionamento no ativo 
conduzirá a ganhos futuros consideráveis. Neste contexto, pode haver uma 
diversificação de investimentos inadequada, devido à concentração da carteira 
em determinados ativos. 
 

Segundo Glaser e Weber (2003), na literatura psicológica não há nenhuma definição 

precisa do que seja excesso de confiança. Há diversos achados que são sumariados 

freqüentemente como excesso de confiança. Sob este ponto de vista, excesso de confiança 

pode se manifestar das seguintes formas: erros de calibração, o efeito melhor do que a média, 

ilusão de controle, e otimismo exagerado ou irreal (optimism unrealistic). 

Ilusão de controle 

Ilusão de controle faz as pessoas acreditarem que suas chances de sucesso numa tarefa 

aleatória são maiores do que a justificada por uma análise objetiva (LANGER, 1975, apud 

FELLNER; GÜTH; MACIEJOVSKY, 2001). Pessoas simplesmente acreditam que podem 

habilmente influenciar e controlar os retornos de um evento provável. Assim, pela introdução 

de situações de habilidades pessoais em um ambiente puramente eventual, as pessoas se 

sentem inapropriadamente confiantes. (IRWIN, 1953; LANGER e ROTH, 1975; MARKS, 

1951, apud FELLNER; GÜTH; MACIEJOVSKY, 2001). As pessoas ignoram 
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sistematicamente a informação estatística básica ao avaliar seu controle, confiando 

unicamente na probabilidade de resultados positivos (RUDSKI, 2000, apud FELLNER; 

GÜTH; MACIEJOVSKY, 2001). 

Segundo Glaser e Weber (2003), o efeito de ilusão de controle é um efeito muito 

próximo ao de otimismo exagerado. 

Otimismo exagerado 

Evidências psicológicas sugerem que indivíduos não apenas subestimam a precisão de 

seus conhecimentos, mas também tendem a ter um otimismo exagerado e irreal sobre o seu 

futuro (WEINSTEIN, 1980, apud FELLNER; GÜTH; MACIEJOVSKY, 2001). Evidências 

empíricas indicam que um perigo muito provável da presença do otimismo exagerado são 

aqueles associados com a opinião de que, se o problema não ocorreu ainda, é improvável que 

vá ocorrer no futuro. (WEINSTEIN, 1987, apud FELLNER; GÜTH; MACIEJOVSKY, 

2001). 

Efeito melhor que média 

Este comportamento se deve à crença de que as pessoas freqüentemente pensam estar 

acima da média, estas pessoas podem apresentar uma visão positiva irreal de si mesmas. Uma 

manifestação deste efeito se dá naquelas pessoas que se julgam melhores que os outros no que 

diz respeito às habilidades ou aos atributos pessoais positivos (GLASER; WEBER, 2003). 

Pesquisando o relacionamento entre excesso de confiança e volume de operações dos 

investidores, Glaser e Weber (20003) identificaram que apenas o efeito melhor que a média 

apresentava correlação positiva com o volume de operações dos investidores pesquisados. 

Erros de calibração 

Várias evidências mostram que os indivíduos possuem excesso de confiança em seus 

julgamentos. As pessoas possuem uma má calibração para estimação de probabilidades, em 

que muitas vezes eventos que elas julgam certos de ocorrer, na realidade, ocorrem apenas em 
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80% das vezes, enquanto que eventos que elas afirmam impossíveis de ocorrer ocorrem em 

20% das vezes. Outro caso se refere aos intervalos de confianças que as pessoas asseguram 

em suas estimativas de quantidades, que são bastante limitados; geralmente seus intervalos de 

confiança de 98% incluem as quantidades verdadeiras em apenas 60% das vezes 

(BARBERIS; THALER, 2001). 

Glaser e Weber (2003) defendem que os resultados dos testes de erros de calibração 

aplicados em questionários podem estar associados ao fenômeno de diferenças de opiniões e 

não ao do excesso de confiança. Em seus estudos, não foi encontrada correlação entre erros de 

calibração e volume de negociação, o que contraria a lógica do modelo de Barber e Odean 

(2001a) de associação entre volume de negociação e erros de calibração. 

Excesso de confiança e diferença de opinião 

A literatura de diferença de opiniões foi, entre outras, motivadas por Varian (1985, 

1989). Varian (1989) afirma que o volume de negociações é dirigido inteiramente por 

diferenças de opinião. Cada investidor tem uma distribuição prévia subjetiva para o valor do 

ativo de risco. Supõe-se que estas distribuições prévias são normais, mas tem médias 

diferentes. O equilíbrio do volume de negociações de um investidor depende somente do 

desvio de sua opinião sobre a média da opinião média: quanto maiores as diferenças de 

opinião, maiores serão os volumes de negociações (GLASER; WEBER, 2003). 

Harris e Raviv (1993) supõem que os investidores têm a opinião prévia comum e 

recebem a informação pública. Diferenças de opiniões são modeladas por investidores 

interpretando estas opiniões diferentemente, isto é, eles têm diferentes funções plausíveis 

quando estão atualizando probabilidades. Os investidores recebem dois sinais públicos: o 

valor de liquidação do ativo de risco mais um termo de erro randômico. Os agentes discordam 

sobre a média do termo de erro. Morris (1995) e van den Steen (2001) argumentam que as 

diferenças de opiniões são condizentes com a teoria de racionalidade. Shiller (1999), Barberis 
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e Thaler (2002), Hong e Stein (2003), e Diether, Malloy, e Scherbina (2002) defendem que as 

diferenças de opiniões são uma forma de excesso de confiança: investidores pensam que seus 

conhecimentos e habilidades para avaliar um ativo estão acima da média das dos outros 

investidores (GLASER; WEBER, 2003). 

Excesso de confiança e comportamento do investidor 

É difícil relacionar o volume de negociações observado no mercado de valores com as 

necessidades de negociação de investidores racionais. Os investidores racionais fazem aportes 

e retiradas periódicas de seus portfólios de investimento, balanceiam seus portfólios, e 

negociam para minimizar seus impostos. Alguns investidores possuidores de informações 

poderão negociar especulativamente, mas não com cada um dos outros. O comportamento de 

um modelo de investidor racional não é capaz de explicar o elevado volume de operações no 

mercado, a não ser pelo excesso de confiança (BARBER; ODEAN, 2001a). 

Glaser e Weber (2003) assumem no seu estudo um modelo para explicar o volume de 

operações em função do excesso de confiança, em que os investidores subestimariam a 

variância de risco do ativo e superestimam suas precisões. Barber e Odean (1999) também 

assumem um modelo em função do excesso de confiança na precisão da informação. 

Odean (1998) mostra que investidores com excesso de confiança negociam mais do 

que investidores racionais, reduzindo as suas utilidades esperadas. Quanto maior o excesso de 

confiança, mais o investidor será conduzido a negociar, e a uma utilidade esperada mais 

baixa. Investidores racionais negociam apenas se a expectativa de ganhos exceder os custos 

de transações. Investidores com excesso de confiança superestimam a precisão de suas 

informações, e, decorrente isso, os ganhos esperados da transação; sendo assim, podem 

negociar mesmo quando as expectativas de ganhos líquidos forem negativas. (BARBER; 

ODEAN, 1999, 2001a). Ainda conforme Barber e Odean (2001a), se os homens são mais 

confiantes que as mulheres, ele negociarão mais e apresentarão performances inferiores. 
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Gervais e Odean (1999) mostram que investidores bem sucedidos costumam se tornar 

investidores com excesso de confiança. E, num mercado onde a maioria dos investidores é 

bemsucedida, o excesso de confiança agregado e conseqüente volumes de negociações se 

elevam. Statman e Thorley (1999) encontram que, em horizontes curtos de tempo, como um 

mês, os retornos atuais do mercado predizem o volume de negociação do período 

subseqüente. (BARBER; ODEAN, 2001a). 

 

2.5 Aversão à ambigüidade 
 

É o conceito introduzido por Kahneman e Tversky (1979) em que se afirma que 

avaliamos erroneamente as probabilidades de ocorrência de eventos incertos. Segundo esses 

estudos, a percepção de certeza a respeito de um evento pode facilmente ser modificada, 

gerando uma pseudocerteza (quando um indivíduo acredita que um evento tem possibilidade 

de ocorrer com chances de 100% ou 0%) (YOSHINAGA et al., 2004). Conforme a teoria dos 

prospectos, os indivíduos atribuem maior valor à certeza (ou pseudocerteza) percebida, 

embora estes efeitos possam levar a uma inconsistência de julgamentos. 

Outros autores também desenvolveram trabalhos nesta linha, como Savage (1964), que 

desenvolveu o conceito de utilidade subjetiva, propondo que em determinadas situações as 

pessoas representam as suas escolhas através de uma função utilidade subjetiva formulada 

pelo decisor (YOSHINAGA et al., 2004). Ou seja, sob certos axiomas podem ser 

representados pela expectativa de uma função utilidade, desta vez pesada pela avaliação 

subjetiva da probabilidade pelo indivíduo (BARBERIS; THALER, 2001). 

Os trabalhos das últimas décadas tem sido tão duros com a teoria da utilidade subjetiva 

esperada, quanto foram com a teoria da utilidade esperada, embora que as violações desta vez 

sejam de diferentes naturezas (BARBERIS; THALER, 2001). Conforme Einhorn e Hogarth 
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(1986), tanto a teoria da utilidade esperada quanto a da utilidade esperada subjetiva falharam 

em capturar três importantes elementos que caracterizam a tomada de decisão de risco: 

1.  A natureza da incerteza na escolha: A metáfora dominante utilizada para 

conceitualizar a tomada de decisão de risco envolve escolha entre jogos explícitos. 

Além disso, em ambos os trabalhos experimental e teórico esta noção é 

operacionalmente feita utilizando-se jogos de dispositivos explícitos, tais como dados, 

urnas e bingos. Contudo, a natureza da incerteza que as pessoas experimentam nas 

decisões no mundo real é completamente diferente dos artifícios de um jogo. 

2. Efeitos dos contextos: A metáfora de um jogo permite um estudo da estrutura das 

decisões num particular contexto (ou seja, o contexto do jogo). Contudo, as pessoas 

são extremamente sensíveis às variáveis contextuais, e mudanças no contexto podem 

afetar fortemente a avaliação do risco. 

3. Dependência entre as probabilidades e payoffs: Todos os modelos de dados 

processados mantêm a suposição de que probabilidades e utilidades se combinam 

independentemente na determinação de todo valor das opções de risco. Os payoffs 

podem afetar o peso dado à incerteza, especialmente na presença de ambigüidade. 

Um exemplo que demonstra a inconsistência das pessoas em relação à utilidade 

subjetiva é o paradoxo de Ellsberg (1961). Os resultados do seu experimento sugerem que as 

pessoas não apreciam situações em que desconhecem as distribuições de probabilidade de um 

determinado jogo. Estas situações de ambigüidade geram desconforto, indicando aversão à 

ambigüidade (YOSHINAGA et al., 2004). 

Um clássico experimento foi descrito por Ellsberg (1961). Suponha que haja duas 

urnas, 1 e 2. A urna 2 contém um total de 100 bolas, 50 vermelhas e 50 azuis. A urna 1 

também contém 100 bolas, também com bolas vermelhas e azuis, mas não se sabe a 

proporção de cada. As pessoas são então chamadas a escolher os seguintes dois jogos, sendo 
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que cada um envolve o pagamento de $100, dependendo da cor da bola retirada 

aleatoriamente da urna relevante. (BARBERIS; THALER, 2003). 

a1: uma bola é retirada da urna 1, $100 se vermelha, $0 se azul 

a2: uma bola é retirada da urna 2, $100 se vermelha, $0 se azul 

Os indivíduos são chamados, então, a escolher entre esses dois jogos: 

b1: uma bola é retirada da urna 1, $100 se azul, $0 se vermelha 

b2: uma bola é retirada da urna 2, $100 se azul, $0 se vermelha 

a2 é tipicamente preferida a a1, enquanto b2 é preferida a b1. Estas escolhas são 

inconsistentes com a utilidade subjetiva esperada: a escolha de a2 implica uma probabilidade 

subjetiva de que menos de 50% das bolas da urna 1 são vermelhas, enquanto a escolha de b2 

implica o oposto. Este experimento sugere que pessoas não gostam de subjetiva ou vaga 

incerteza, mais do que não gostam da incerteza objetiva. Um achado freqüentemente chamado 

de aversão à ambigüidade. Ambigüidade pode ser definida como uma situação em que a 

informação que pode ser conhecida não o é (a proporção de bolas vermelhas e azuis do 

exemplo) (BARBERIS; THALER, 2003). 

Efeito competência 

Heath e Tversky (1991) identificaram um conceito relacionado, o efeito competência, 

o qual afirma que a aversão à ambigüidade é afetada pelo nível de competência subjetiva dos 

participantes. Quando as pessoas se sentem hábeis ou instruídos numa área, apostam antes em 

seus próprios julgamentos (mesmo que ambíguos) do que em um evento com chance 

equiprovável (com retirar bolas de uma urna com índices sabidos), mesmo que a possibilidade 

de resultado de um evento tenha uma probabilidade de distribuição não ambígua. Entretanto, 

quando os participantes não se sentem competentes, preferem apostar em um evento não 

ambíguo. Conseqüentemente, os efeitos da aversão à ambigüidade são condicionais no nível 

de competência subjetiva dos participantes (GRAHAM; HARVEY; HUANG, 2006). 
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A aversão à ambigüidade é particularmente forte nos casos onde as pessoas sentem 

que sua competência em avaliar probabilidades relevantes é baixa (Heath, Tversky 1991). 

Este efeito pode ser fortalecido ainda mais pela lembrança de assuntos sobre os quais não 

tenha competência, ou também por uma comparação direta com outras apostas em que têm 

mais perícia, ou pela comparação com pessoas que são mais qualificadas para avaliar a aposta 

(FOX; TVERSKY, 1995; apud. BARBERIS; THALER, 2003). 

Graham, Harvey e Huang (2006) argumentam que “competência” elevada conduz à 

freqüência de negociação elevada, quando os investidores se sentem mais competentes, 

tendem a negociar mais freqüentemente. As causas desta elevação no volume de negociações 

se dão por razões distintas das do excesso de confiança, pois no paradigma do excesso de 

confiança está presente o paradigma da maximização da utilidade esperada, em que o volume 

de operações se deve a heterogeneidade das opiniões dos investidores, e não apresentaria esse 

caráter de “voluntariedade” do investidor. 

Viés local, familiaridade e escolha dos portfólios. 

Evidências empíricas sugerem que investidores não buscam portfólios diversificados, 

mas propriamente investem em apenas poucos ativos, tipicamente naqueles os quais lhes são 

familiares (BOYLE, UPPAL, WANG, 2004). 

Os investidores exibem o chamado efeito local (home bias effect). French e Poterba 

(1991) reportaram que investidores nos Estados Unidos, Japão e Reino Unido alocaram 94%, 

98%, e 82% de todos os seus investimentos em ações, respectivamente, e ativos domésticos. 

Não tem sido fácil explicar este fato no campo racional. De fato, o modelo normativo de 

escolha dos portfólios que levam em conta a escolha do capital humano tipicamente aconselha 

investidores a aplicarem no seu mercado de ativos nacionais, por causa da alta correlação com 

seu capital humano (BARBERIS; THALER, 2003). 
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O investidor pode avaliar o risco de diferentes investimentos não apenas baseado no 

histórico do desvio-padrão dos retornos. Eles podem imputar um risco extra para 

investimentos estrangeiros por que eles conhecem menos dos mercados, instituições e firmas 

estrangeiras (FRENCH; POTERBA, 1991). 

Utilizando dados especialmente detalhados da Finlândia, Grinblatt e Keloharju (2001) 

encontram que os investidores nesse país preferem muito mais negociar com ativos de 

empresas de língua finlandesa, que estão localizadas geograficamente mais próximas, que 

utilizam seus dialetos nos relatórios das companhias, e cujo executivo principal compartilhe 

de seus valores culturais (BARBERIS; THALER, 2003). 

Evidência empírica em fundos de pensão, em particular, é a de que sempre que o ativo 

da própria firma é um dos elegíveis para investimentos, muitos empregados investirão uma 

significativa fração de suas contribuições voluntárias (BOYLE, UPPAL, WANG, 2004). 

Ainda conforme Boyle, Uppal e Wang (2004), analisando o comportamento de participantes 

de fundos de pensão, foi a de que a proporção de valores alocados na própria companhia em 

relação ao portfólio de mercado aumenta com a queda da ambigüidade dos retornos da própria 

companhia, e a proporção de valores alocados nos ativos da própria companhia em relação ao 

mercado aumenta com a diminuição na volatilidade dos retornos da própria companhia. 

Ambigüidade e familiaridade oferecem uma maneira simples de se entender os 

diferentes exemplos de diversificação insuficiente. Investidores podem achar os seus mercado 

de ativos nacional mais familiar, ou menos ambíguo, do que os estrangeiros, eles podem achar 

que firmas situadas mais próximas deles geograficamente sejam mais familiares do que 

aquelas localizadas distante, e eles podem achar os ativos de seus patrões muito mais 

familiares do que os de outras empresas. Desde que ativos familiares sejam atrativos, os 

investidores investiram pesado neles, e investirão um pouco ou nada nos outros mais 

ambíguos. Seus portfólios parecem, conseqüentemente, não diversificados em relação às 
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predições dos modelos padrões de portfólio que ignoram o grau de confiança dos investidores 

na distribuição de probabilidade de um jogo (BARBERIS; THALER, 2003). 

Outra explicação para o efeito de viés local (home bias effect) é a de que este efeito 

seria provocado por conta dos custos de informação. Investir em mercados de ativos 

estrangeiros deve exigir o entendimento dos padrões de contabilidade e ambiente legal 

estrangeiros. Coval e Moskowitz (2001) encontraram que os gerentes de fundos ganham uns 

2,7% extra por ano em seus investimentos locais comparados aos seus investimentos não-

locais. Conseqüentemente, eles argumentam que a vantagem de informação regional leva ao 

efeito local “em casa” (home bias to home). Vissing-Jorgensen (2003) encontrou que as 

corretoras de valores maiores tendem a investir mais em ativos estrangeiros do que as 

corretoras de menores valores. Ela argumenta que isto é consistente com os altos valores 

pagos pelas corretoras pelo custo da informação associada aos investimentos em ativos 

estrangeiros. Porém, vários estudos apresentam evidência que não podem ser explicadas pelo 

argumento de custo de informações. Bernartzi (2001) e Huberman (2001) encontraram que 

investidores que demonstraram o viés local não experimentaram retornos superiores, nem 

tenderam a negociar mais freqüentemente. Estes resultados não são justificados pelo 

argumento da vantagem de informação. A literatura de Finanças Comportamentais oferece 

uma explicação alternativa: pessoas tendem a ser mais otimistas em direção ao mercado local 

do que ao mercado internacional (GRAHAM; HARVEY; HUANG, 2006). 

 

2.6 Aversão à perda e efeito disposição 
 

A observação de Snyder (1957), sobre a relutância do investidor normal em realizar 

perdas, foi reintroduzida por Shefrin e Statman (1985), como “efeito disposição”, em 1985 

durante o período inicial das Finanças Comportamentais. Shefrin e Statman (1985) analisaram 
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a disposição dos investidores em vender ativos vencedores cedo demais, e segurar perdedores 

por longo tempo; a estrutura de análise foi baseada na estrutura de análise comportamental, na 

qual investidores — investidores normal — são afetados por vieses cognitivos e emoções. Um 

viés cognitivo leva investidores normais a considerar seus ativos um a um, numa 

contabilidade mental distinta de seus portfólios totais, e para distinguir papéis com perdas de 

perdas realizadas. Investidores normais são relutantes em realizar perdas porque a realização 

de perdas fecha a contabilidade mental na perda, desse modo extinguindo toda a esperança de 

recuperação e infligindo um sentimento emocional de perda (STATMAN, 2005). 

Vários comportamentos podem estar relacionados com o efeito disposição, conforme 

explica a literatura das Finanças Comportamentais. 

Teoria dos Prospectos 

A teoria dos prospectos de Kahneman e Tversky (1979) sugere a hipótese de que 

investidores apresentam uma disposição para vender ativos que apresentam ganhos e a 

segurar ativos que apresentam perdas quando a teoria padrão sugere o contrário. Este efeito 

surge de diversos fatores, entre eles, o tomador forma as escolhas antes delas de uma maneira 

particular. Kahneman e Tversky (1979) se referem a isto com o estágio de edição. 

Significativamente, a fase de edição forma todas as escolhas em potencial de ganhos ou 

perdas em relação a um ponto de referência fixa. No segundo estágio (o estágio de avaliação), 

os tomadores de decisão empregam uma função de avaliação, conforme figura 1 (2), que 

reflete a aversão ao risco no domínio dos ganhos e a propensão ao risco no domínio das 

perdas (SHEFRIN; STATMAN, 1985). 

Efeito reflexo 

Kahneman e Tversky (1979) realizaram um experimento em que eram apresentados 

dois conjuntos de prospectos, para escolha dos respondentes, com sinais inversos para 
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verificar se a tolerância ao risco para ganho era semelhante à tolerância para perda. Os 

resultados destes testes eles chamaram de efeito reflexo. 

O efeito reflexo implica que a aversão ao risco no domínio positivo é acompanhada 

por propensão ao risco no domínio negativo. A ocorrência da busca pelo risco em escolhas 

entre prospectos negativos foi percebida antes por Markowitz (1959). Um outro estudo 

realizado por Fishburn e Kochenberg documenta a preferência pelo risco em escolha 

envolvendo prospectos negativos (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979). 

Viés da disponibilidade 

Quando julgamos a probabilidade de um evento (como a probabilidade de ser 

assaltado em algum lugar específico), as pessoas geralmente buscam em suas memórias por 

alguma informação relevante. Enquanto isso é um procedimento perfeitamente plausível, 

pode também, produzir uma estimativa enviesada porque nem todas as memórias são 

equivalentemente recuperáveis nem disponíveis, conforme Kahneman e Tversky (1974). A 

maioria dos eventos recentes e mais evidentes, como o conhecimento do assalto de um amigo 

próximo, irá pesar mais e distorcer a estimativa (BARBERIS; THALER, 2003). 

Contabilidade Mental 

Thaler construiu uma estrutura conhecida com contabilidade mental. A principal idéia 

por trás da contabilidade mental é a de que os tomadores de decisão tendem a segregar os 

diferentes tipos de jogos em contas separadas, então aplicam as regras de decisões teóricas 

dos prospectos em cada conta, ignorando a interação entre elas. Esse tipo de comportamento 

explica o porquê os investidores são relutantes em contratar taxas de swap, uma vez que 

envolve uma permuta de riscos, em que o investidor fica frente a um “jogo” equivalente. 

Contudo, por conta da contabilidade mental, o investidor analisa as operações envolvidas no 

swap separadamente, aplicando a função de avaliação em forma de curva dos prospectos, se 

tornando relutante em realizar uma perda, ou seja, como trabalha com duas contabilidades 



 52

mentais, na operação de swap, o investidor estaria de um lado “abrindo” uma conta nova, e do 

outro tendo que fechar uma conta na perda (SHEFRIN; STATMAN, 1985). 

Prazer e Dor 

Conforme Shefrin e Statman (1985), a proporção do prazer de um ganho seria mais 

fraca em relação à da dor de uma perda. A realização de perda envolve a dor da percepção de 

uma decisão anterior errada, levando a relutância na venda de um papel com perda. 

O efeito disposição não está confinado a ativos individuais. Genesove e Mayer (2001) 

encontraram relutância em vender na perda no mercado de habitações. Eles mostraram que os 

vendedores, cujos preços de vendas se encontravam abaixo do preço de compra, ajustavam os 

preços para valores acima dos preços de outros vendedores com casas similares. Contudo, isso 

não é um simples desejo dos vendedores que é depois corrigido pelo mercado: vendedores em 

face de uma possível perda realmente transacionam num considerável nível de preço mais alto 

do que o dos outros vendedores (BARBERIS; THALER, 2003). 

Mineto (2005) relata outro estudo semelhante no mercado habitacional: 

Para mostrar que o efeito disposição não ocorre somente com ações, Shiller e 
Case (1988) entrevistaram compradores de casa própria em áreas onde as 
casas subiram de preço. Essas entrevistas sugeriram um substancial efeito 
disposição: os proprietários dos imóveis eram mais ávidos em vender com 
lucro que com perdas (quando os preços caem, os volumes de transação 
baixam, às vezes dramaticamente). 
 

Locke e Mann (2002) encontraram evidências deste comportamento típico de aversão 

à perda também em negociadores profissionais do mercado futuro. Os negociadores 

profissionais, cujos sustentos dependem dos seus sucessos, também exibiram efeito 

disposição, mostrando que este atributo comportamental está espalhado pela população. 

De um lado, isso pode assegurar o senso de que não há nenhuma diferença entre 

negociadores profissionais e o restante das pessoas; por outro lado, esse achado pode 

incomodar um tanto, no sentido de que estes comportamentos podem afetar a precificação de 

um ativo na microestrutura de mercado (LOCKE; MANN, 2002). 
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3 Metodologia 

 

Neste capítulo são apresentados o método de estudo, o plano geral de pesquisa e suas 

limitações, os procedimentos de coleta e análise de dados, com os testes estatísticos adotados. 

 

3.1 O método de estudo 
 

O método de estudo foi o hipotético-dedutivo, conforme Marconi e Lakatos (2004), 

baseado na construção de hipóteses, submetidas a testes para refutação e falseamento. 

Conforme Oliveira (2004), este estudo foi do tipo descritivo, mais adequado para o 

entendimento dos fatores que influenciam sobre determinados fenômenos, com abordagem 

quantitativa, por meio da quantificação de opiniões e dados, e uso de recursos estatísticos. 

 

3.2 Definição dos participantes 
 

A pesquisa foi realizada junto a estudantes de graduação do Centro de Ciências 

Sociais e Aplicadas da UFPE. A escolha desses participantes, conforme Cooper e Schindler 

(2003), pode ser caracterizada como uma amostra do tipo não probabilístico, intencional, por 

julgamento, uma vez que foi direcionada conforme critérios do próprio pesquisador. 

A opção por trabalhar com estudantes se deve a dificuldade de acesso a informações 

de investidores reais, pois seria necessário negociar, com corretoras e investidores, o acesso às 

contas para análise das movimentações das carteiras. Além disso, os investidores deveriam se 
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dispor a responder questionários aplicados por mala-direta ou Internet, devido à dificuldade 

de reuni-los em um único ambiente, envolvendo dispêndio de tempo e recursos. Mineto 

(2005, p. 82) justifica as vantagens desses estudos realizados com estudantes: 

As vantagens desses experimentos realizados em ambiente controlado reside 
(sic) na criação de situações hipotéticas que possibilitam o isolamento de 
influências com potencial de interferências indesejáveis no comportamento 
dos indivíduos. Aliado ao controle, o tempo dispendido na sua realização é 
relativamente curto comparativamente aos testes realizados com dados de 
mercado. A quantidade de indivíduos pesquisados pode ser pequena, e, 
conseqüentemente, uma menor quantidade de dados é tratada. Experimentos 
desenvolvidos em sala de aula têm sido amplamente utilizados devido ao 
controle que pode ser exercido e a facilidade no desenho de cenários e 
simulação das variáveis que são tratadas nas teorias apresentadas aos alunos. 

 
Como não haveria premiação, pois isso poderia tornar os participantes mais agressivos 

nas negociações, a participação desses deveria depender do interesse em ser voluntário. 

Assim, visando trabalhar com possíveis interessados no assunto, foram selecionados 

estudantes das disciplinas da área de finanças do curso de administração, o que correspondeu 

a cinco turmas, sendo duas do turno da manhã e três do da noite, das disciplinas de 

administração financeira I e II e tópicos em finanças. Não houve exigência de experiência no 

assunto, pois os conhecimentos necessários seriam disponibilizados durante os experimentos. 

 

3.3 Plano geral da simulação de investimentos e aplicação 
dos questionários 

 

Os experimentos foram realizados em salas de aulas do Centro de Ciências Sociais e 

Aplicadas da UFPE, durante o horário de realização de uma aula, e com o consentimento do 

professor de cada disciplina. Isto evitou inconvenientes como deslocamentos de alunos para 

outro local, ou horários diferentes do horário regular de suas aulas. 

O experimento foi dividido em duas fases: a primeira correspondendo à simulação de 

investimentos; e a segunda, à aplicação dos questionários, conforme quadro no Apêndice J. 
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A Simulação de Investimentos foi baseada no software SIMULABOLSA, de Macedo 

Jr (2003), que tem sido utilizado por outros estudos realizados na Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC, sendo as operações realizadas diretamente no computador. 

Para este estudo as planilhas do SIMULABOLSA foram adaptadas para formulários 

impressos, evitando a necessidade de computador durante as operações. Esta modificação 

possibilitou a realização dos experimentos em sala de aula, contudo, isso levou a uma 

simplificação da simulação, com redução na quantidade de ações negociadas, reduzidas para 

14 ativos (Apêndice D). Apesar disso, espera-se que essas alterações não tenham gerado 

repercussões significativas, já que, outros estudos já foram feitos com reduções maiores no 

número de ativos, como em Medeiros (2005), e mesmo assim com resultados conclusivos. 

O início do experimento se deu com a entrega das orientações e apresentação do 

pesquisador, sendo informado apenas que o objetivo do estudo era o de analisar o perfil de 

comportamento dos investidores, a fim de não viesar os experimentos. Na simulação, cada 

rodada foi limitada a dez minutos, para leitura dos informes e operações de compra e venda, e 

mais cinco minutos para atualização das carteiras. 

Para realização da simulação foram disponibilizadas calculadoras simples de “quatro 

operações” para os participantes. Além desse equipamento de apoio, foram disponibilizados: 

• Regulamento da simulação e orientações para interpretação das informações 

adicionais dos ativos (Apêndice A); 

• Carteira Base, de dois tipos (Apêndices B e C), distribuídas aleatoriamente, sendo a 

Carteira Base 1, com seis ativos apenas; e a Carteira Base 2, apenas com dinheiro; 

• Carteira Inicial do período 2, para atualização com os dados da rodada anterior 

(apêndices F); 

• Boleta de Operações, para realização das operações de compra e venda em cada 

rodada (Apêndice E); 
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• Folha de Cotação dos ativos do período para orientar as operações e atualizações das 

carteiras (Apêndice D); 

• Relação com as Informações Adicionais de cada um dos 14 ativos negociáveis nas 

duas rodadas de operações, para orientar as decisões de investimentos, contendo o 

histórico dos seis últimos trimestres dos indicadores de Preço/ Lucro, Preço/ Valor 

Patrimonial, Rentabilidade do Patrimônio Líquido, Rentabilidade do Ativo, e Liquidez 

Geral, além dos pontos positivos e negativos do ativo, recomendações de especialistas, 

e outros dados como histórico da empresa e notícias relacionadas (Apêndice H); 

Ao finalizar a simulação, todo material era recolhido, e os questionários eram 

distribuídos logo em seguida, sendo que para essa fase foram elaborados dois modelos de 

questionários (Apêndices H e I), por conta das questões dos testes de aversão à perda e de 

aversão à ambigüidade. 

Esses questionários eram divididos em duas partes, uma referente à coleta dos dados 

dos respondentes, e a segunda referente ao estudo, sendo esta, composta de 20 (vinte) 

questões, divididas em quatro blocos. Os dois primeiros blocos abordavam o excesso de 

confiança: o primeiro, com duas questões abertas de resposta numérica; e o segundo, com 

quatro questões fechadas em escala de valor. Os terceiro e quarto blocos continham questões 

dicotômicas, sendo o terceiro bloco composto por dez questões referentes ao teste do efeito 

reflexo, e o último bloco com quatro questões referentes aos testes de aversão à ambigüidade. 

 

3.4 O Simulabolsa 
 

O SIMULABOLSA é um simulador de investimentos, desenvolvido por Macedo Jr 

(2003), para testar o efeito disposição e o efeito herança, sem custos de transação, impostos, 

nem diferença entre preços de compra e vendas dos ativos, ou qualquer outra limitação aos 
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processos de compra ou venda, para que a ocorrência de nenhum efeito pudesse ser atribuída 

a algum custo de transação. Os preços eram definidos pelo sistema, não havia spread, e nem 

esses poderiam ser influenciados pelo volume de negociações. 

O simulador foi baseado nos dados reais de 28 ações negociadas na BOVESPA no 

período de 1º de janeiro de 1997 a 31 de dezembro de 2001 (Anexo I). Além dessas ações, as 

carteiras poderiam contar com um flat, um terreno e dinheiro.  

Os preços dessas ações foram deflacionados pelo IGPDI, corrigidos os proventos, 

incluindo os dividendos, e padronizados para custar R$ 1,00 no início da simulação. Com 

exceção de cinco ações utilizadas para testar o efeito disposição em situações-limite, cujos 

dados originais foram manipulados, sendo elas: a CMTL4, considerada falida para testar o 

efeito disposição frente a uma perda real; a NCTY4 e a AGRI4, que mediam a tendência de 

venda de ações com altas significativas; e a CMTL4 e a INFO4, que testavam a propensão a 

reter ativos perdedores, sendo submetidas a quedas significativas. 

O SIMULABOLSA foi concebido para simular a um sistema de home-broker da 

BOVESPA, semelhante aos adotados por corretoras para operações via Internet (Anexo III). 

A simulação, de Macedo Jr (2003), contou com 21 períodos de operações, e cada um 

correspondia a um trimestre. Cada período tinha um tempo máximo de dez minutos para 

operações, controlado pelo sistema, e mínimo de três minutos, controlado pelos participantes, 

sendo eliminado da amostra os que concluíssem a simulação em menos de uma hora. 

 

3.5 Limitações do estudo 
 

A principal limitação do estudo é o fato dele se focar nos aspectos individuais de uma 

amostra de potenciais investidores, e não no comportamento de investidores reais. 

Dentre as limitações deste estudo estão: 
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• O fato de que a análise de comportamento de investimento, sobretudo, nos efeitos 

disposição e de excesso de confiança, se baseiam nos comportamentos de estudantes 

num ambiente de operações simulado, diferentemente dos estudos de Barber e Odean 

(1999) e Glaser e Weber (2003), que se basearam em históricos de carteiras reais; 

• A simulação foi baseada no SIMULABOLSA, um programa para simulação de 

investimentos em computador, que foi adaptado para utilização através de formulários 

e calculadoras por limitações de laboratórios para realização dos experimentos; 

• O estudo, por abordar aspectos comportamentais, apresenta limitações de natureza 

temporal, como o momento e a época de realização, aspectos geográficos, como a 

região geopolítica do estudo, além de outros sócio-culturais próprios da amostra. 

 

3.6 Análises e testes a partir dos resultados das simulações 
de investimentos e aplicação dos questionários 

 

Os testes foram baseados na teoria de finanças Comportamentais, com a utilização do 

software Statistical Package for the Social Science – SPSS, versão 13 para Windows, para as 

análises estatísticas, realizadas através de métodos não-paramétricos, já que nenhuma das 

amostras utilizadas apresentou normalidade, conforme orienta Moroco (2003) nesses casos. 

Os testes de normalidade aplicados foram os de Kolgomorov-Smirnov, para amostras 

maiores (n>50), baseado na diferença máxima (D) entre a distribuição cumulativa de uma 

amostra F(X) e a de uma hipotética (normal) F0(X), dado por: D= max {max(|F(xi)-F0(xi)|); 

max{max(|F(xi-1)-F0(xi)|)}, e o de Shapiro-Wilk, para amostras menores (n<50), dado por: 
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onde, ix  são os valores da variável X em ordem crescente, x  é a média de X e ia  são constantes 
geradas a partir da média, variância e covariância de n ordens com distribuição normal N(0, 1). 

 

3.6.1 Análise do efeito de excesso de confiança a partir dos 
questionários 
 

A pesquisa do excesso de confiança a partir dos questionários, adaptados de Glaser e 

Weber (2003), investigou a presença do Efeito Melhor que a Média, e da Ilusão de Controle e 

Otimismo Exagerado nos participantes da amostra. 

 

3.6.1.1 Teste do Efeito Melhor que a Média 
 

Para o teste do efeito melhor que a média foram feitos dois questionamentos para os 

respondentes, para aferir a percepção da atuação deles frente aos outros participantes da 

simulação de investimentos: no primeiro, os respondentes estimavam o percentual de 

participantes com habilidades superiores as suas para analisar ativos; e no segundo, o 

percentual dos participantes que apresentaram performances superiores as suas na simulação. 

A partir das respostas dessas duas questões (2.1 e 2.2, respectivamente), foram 

construídos os índices de efeito melhor que a média, denominados de EMM1 e EMM2: 

 

50
 Resposta - 50 EMM1 i

i =          (2) 
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50
 Resposta - 50 EMM2 i

i =          (3) 

Onde os valores da Resposta i nas expressões (1) e (2) são valores decimais multiplicado por cem. 

 

O índice final do efeito melhor que a média, EMM, foi dado pela expressão (4): 

 

2
EMM2EMM1 EMM ii

i
+

=          (4) 

 

Estes cocientes tendem para 0 quando os respondentes se posicionam na média em 

relação aos demais, ou seja, caso respondam em torno de 50%; tendem para 1 quando se 

posicionam acima da media dos demais, com respostas variando de 0% a 50%; e tendem para 

-1 caso se posicionem abaixo da média dos demais, com respostas variando de 50% até 100%. 

Desta forma, as hipóteses testadas foram: 

H0:  EMM < 0, em que se rejeita a presença do efeito melhor que a média. 

H1:  EMM > 0, em que não se rejeita a presença do efeito melhor que a média. 

A prova de significância das diferenças entre esse escore médio EMM e 0 (zero), foi 

feita por meio do teste Binomial, em que os resultados dos participantes foram convertidos em 

variáveis discretas com dois valores possíveis (dicotômicas), sendo os escores “EMM>0” 

convertidos para “NÃO”, e “EMM<0” para “SIM”, e depois calculado o p-value: 
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Onde, p̂ é a estimativa amostral e n é o número de casos observados, com proporção p = q = 0,5. 

 

Conforme o p-value calculado, não se rejeita a hipótese de diferença entre EMM e 

zero se p-value < α, sendo α o nível de erro estatístico. Nesse caso, rejeita-se H0 se EMM >0. 
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3.6.1.2 Teste de Ilusão de Controle e Otimismo Exagerado 
 

Nesse teste de ilusão de controle e otimismo exagerado os participantes responderam 

um grupo de quatro questões com respostas em escala de valor de cinco pontos, variando 

entre (1) concordo totalmente até (5) discordo totalmente. 

 

Concordo 
Totalmente 

Concordo 
Parcialmente Neutro Discordo 

Parcialmente 
Discordo 

Totalmente 
1 2 3 4 5 

Quadro 1 (3) – Escala de resposta do teste de Ilusão de Controle e Otimismo Exagerado 

Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 
 

A partir da resposta de cada questão foi construído um índice de Ilusão de Controle e 

Otimismo Exagerado, denominados I1i, I2i, I3i, I4i, respectivamente: 

 

1) Eu nunca compro ativo que apresentará baixo desempenho no futuro. 

Onde as respostas são calculadas com base na expressão: 

 

4
 Resposta5 I1 i

i
−

=           (5) 

Onde, se o respondente i acha que nunca irá comprar ativo que apresentará baixo desempenho no 
futuro, o escore I1i será 100%. Se o respondente i discorda completamente, seu escore será 0%. 
 

2) Eu não sou capaz de identificar ativos com performance em média superior no 

futuro. 

Onde as respostas são calculadas com base na expressão: 
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4
1 Resposta I2 i

i
−

=           (6) 

Onde, se o respondente i acha que não é capaz de identificar ativos com performance em média 
superior no futuro, o escore de ilusão de controle I2i será 0%. 
 

3) Comprar ativos é como comprar bilhetes de loteria. O desempenho acima da média 

parece-me ser mais uma questão de sorte. 

Onde as respostas são calculadas com base na expressão: 

 

4
1 Resposta I3 i

i
−

=           (7) 

Onde, se o respondente i acha que comprar ativos é como comprar bilhetes de loteria, o escore de 
ilusão de controle I3i será 0%. 
 

4) Minhas previsões de preços futuros de ativos estão sempre certas. 

Onde as respostas são calculadas com base na expressão: 

 

4
 Resposta5 I4 i

i
−

=           (8) 

Onde, se o respondente i acha que suas previsões de preços futuros de ativos estão sempre certas, o 
escore de ilusão de controle I4i será 100%. 

 

O índice final de ilusão de controle e otimismo exagerado, denominado de ICi, é dado 

pela média aritmética dos escores desses quatro índices: 

 

4
I4I3I2I1 IC iiii

i
+++

=          (9) 

 

Para análise da evidência desse efeito nos respondentes foram testadas as hipóteses: 

H0:  IC < 0,50, em que se rejeita o efeito de ilusão de controle e otimismo exagerado. 

H1:  IC > 0,50, em que não se rejeita efeito de ilusão de controle e otimismo exagerado. 
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A análise de significância dos resultados foi realizada por meio do teste Binomial, 

seguindo-se os mesmos procedimentos adotados para os testes do efeito melhor que a média. 

 

3.6.2 Análise do efeito de excesso de confiança a partir das 
simulações de investimentos 
 

A análise empírica do excesso de confiança, adaptada de Glaser e Weber (2003), foi 

feita em duas fases: a primeira pela análise de correlações entre volume de operações e 

escores de excesso de confiança; e a segunda, verificando a existência de diferenças no 

volume de operações dos participantes em função desse viés, ou seja, se os participantes com 

excesso de confiança apresentaram volumes de operações superiores aos dos demais. 

As medidas de volume de operações consideradas para essas análises foram: 

1.  Volume de operações totais nos dois períodos da simulação; 

2. Volume de operações totais do segundo período da simulação; 

3. Volume de compras nos dois períodos da simulação; e 

4. Volume de compras do segundo período da simulação. 

A justificativa para separação do volume de compras do de operações totais foi a de 

que as decisões de compras e de vendas seriam baseadas em fatores distintos: enquanto nas de 

compra, o fator de análise seria a performance futura dos ativos, escolhidos a partir de todas 

as opções disponíveis para compra; nas de venda, as análises envolveriam as performances 

futuras e as passadas também, considerando apenas os ativos existentes em carteira. Além 

disso, as decisões de vendas estariam relacionadas com o efeito disposição, enquanto as de 

compras não, sendo estas mais fortemente influenciadas pelo excesso de confiança. 

A separação do volume de operações realizadas nos dois períodos, das realizadas 

apenas no segundo período, se deu por terem sido utilizados dois tipos de carteiras na 
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simulação, uma só com ativos, e a outra só com dinheiro (Apêndices B e C). No primeiro 

período, enquanto os participantes que receberam ativos eram obrigados a realizar vendas 

para poder realizar compras, os que receberam dinheiro eram levados a realizar compras, já 

que não tinham ativos para venda. Assim, a análise considerou: o volume de operações do 

segundo período, em que todos os participantes poderiam decidir entre operações de compra e 

vendas sem distinção; e o volume de operações nos dois períodos, já que uma análise das 

operações do primeiro período, apenas, seria bastante viesada. 

As hipóteses de relação entre volume de operações e excesso de confiança foram: 

H01:  Não há correlação positiva entre excesso de confiança e volume de operações; 

H11:  Há correlação positiva entre excesso de confiança e volume de operações. 

Foi adotado o coeficiente de correlação de Spearman (Rs) nesses testes, calculado por: 
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Onde, 1r  e 2r  correspondem as ordens das respectivas variáveis relacionadas X1 e X2. 

 

Rejeitada a hipótese H01, na segunda parte dessa análise os participantes foram 

separados em dois grupos: Grupo I, dos que apresentaram excesso de confiança; e Grupo II, 

dos que não apresentaram excesso de confiança. Em seguida, foi analisado se o volume de 

operações do Grupo I seria estatisticamente superior ao do Grupo II, conforme as hipóteses: 

H02:  Volume de Operações do Grupo I < Volume de Operações do Grupo II, em que se 

rejeita a hipótese de excesso de operações em função do excesso de confiança; 

H12:  Volume de Operações do Grupo I > Volume de Operações do Grupo II, em que não se 

rejeita a hipótese de excesso de operações em função do excesso de confiança. 
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Foi utilizado o teste de Mann-Whitney U para comparação do volume de operações 

desse dois grupos, cuja estatística (z), por aproximação a uma distribuição normal, é dada por: 
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Em que o U estatístico, é o menor valor entre U1 e U2, conforme as expressões: 
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Onde, R1 e R2 são as somas dos postos das amostras de tamanhos n1 e n2, respectivamente. 
 

Não se rejeita a hipótese de diferença entre o volume de operações dos dois grupos 

quando p-value, calculado pelo SPSS, for menor que α, o que significaria rejeitar H02. 

 

3.6.3 Análise da aversão à ambigüidade a partir dos questionários 
 

Para análise da aversão à ambigüidade foram realizados dois testes: o do efeito viés 

local, que investigou se haveria preferência por ativos nacionais ao invés de não-nacionais; e 

o de aversão à ambigüidade, baseado na aplicação de dois questionários, um, no qual os 

nomes e sedes das empresas eram informados, e o outro, em que esses dados eram omitidos, 

para verificar se as preferências seriam diferentes em função do tipo de questionário aplicado. 

Nesses questionários, os respondentes teriam que escolher quatro empresas para 

investir uma quantia fictícia de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), a partir de quatro 

pares de empresas apresentadas, sendo uma nacional e a outra não-nacional em cada par. 
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Os dados das empresas apresentadas nos questionários foram obtidos da pesquisa 

FORTUNE 500-2006 (CNN, 2006), referentes à listagem das 500 maiores empresas do 

mundo com base nas receitas de 2005. Nessa pesquisa constavam apenas quatro empresas 

com sede no Brasil, sendo elas o Banco do Brasil, o Bradesco, a ITAÚSA – Investimentos 

Itaú, e a Petrobrás. As empresas não-nacionais foram escolhidas nos mesmos segmentos das 

nacionais, intencionalmente, não tão familiares para os respondentes, e, necessariamente, com 

melhores indicadores que as nacionais, embora não tão melhores na lista da CNN (2006), para 

não viesar demais a escolha por elas. Estas empresas não-nacionais foram o Danske Bank 

Group (Dinamarca), Bank of China (China), Kookmin Bank (Coréia do Sul), e a ENI 

(Itália). Os dados apresentados dessas empresas foram: nome e país sede, receita bruta, lucro, 

total de ativos e número de empregados, além da posição na FORTUNE 500-2006. 

Para o teste foram elaborados dois tipos de questionários. No questionário I, os dados 

eram apresentados de forma que os respondentes poderiam identificar todos os dados das 

empresas; e, no questionário II, os nomes e países sede de cada empresa eram substituídos por 

codificações do tipo BANCO I e País 1, de forma que os respondentes não pudessem 

identificá-las, baseando suas análises apenas nos indicadores apresentados. Para evitar que 

outros fatores, como ordem e disposição das alternativas favorecessem diferenças de escolhas 

entre os dois tipos de questionários, as empresas foram listadas na mesma ordem alfabética 

em ambos os questionários. Além disso, as empresas nacionais se alternavam entre as opções 

“A” e “B” de cada questão, evitando listá-las em uma única alternativa. 

Pelo desenho do experimento, os respondentes do questionário do tipo II, em que não 

se identificam as empresas, teriam preferência pelas opções não-nacionais, com melhores 

indicadores. Sendo assim, se no questionário do tipo I, em que se identificam as empresas, as 

preferências fossem pelas nacionais, os respondentes estariam valorando mais o nome e país 

das empresas do que os indicadores, assim, foram testadas as seguintes hipóteses: 
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H01:  Questionário I: “Nacionais” < “Não-Nacionais”, em que se rejeita o efeito viés local; 

H11:  Questionário I: “Nacionais” > “Não-Nacionais”, em que não se rejeita o efeito viés 

local. 

 

Estas hipóteses foram analisas pela comparação das duas opções escolhidas em cada 

questão, por meio do teste Binomial, rejeitando-se H01 quando p-value< α. 

Caso a identificação das empresas, no questionário do tipo I, não tenha peso 

significativo na decisão dos respondentes, seria esperado o mesmo resultado nos dois tipos de 

questionários, caso contrário, mesmo rejeitando-se H11, não se poderia negar a influência da 

ambigüidade nas decisões dos respondentes, cujas hipóteses testadas foram: 

H02:  Não há diferença nas respostas em função do tipo de questionário aplicado, em que se 

rejeita a hipótese do efeito de aversão à ambigüidade; 

H12:  Há diferença nas respostas em função do tipo de questionário aplicado, em que não se 

rejeita a hipótese do efeito de aversão à ambigüidade. 

A estatística adotada para esse teste foi a de Fisher, pela análise de uma tabela 2X2, 

em que se agrupam as quatro situações possíveis por quadrante, alocando as escolha de ativos 

nacionais e não-nacionais no questionário I e no questionário II em quadrantes separados. 

Sendo rejeitada H02 se p-value < α, cujo cálculo é dado por: 
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Onde, A e B representam os valores da primeira linha, e C e D os da segunda linha, ordenados da 
direita para esquerda, e N a soma dos valores dos quatros quadrantes da tabela 2x2 (A,B,C e D). 
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3.6.4 Análise do efeito de aversão à perda a partir dos 
questionários 

 

A análise da aversão à perda, baseada em Kahneman e Tversky (1979), buscou 

investigar a presença do efeito reflexo nos respondentes através da aplicação de questionários. 

Os respondentes foram, aleatoriamente, separados em duas amostras independentes, 

em que um grupo recebeu um questionário envolvendo prospectos apenas com opções de 

ganho (Apêndice H), enquanto o outro, questionários com prospectos de perdas (Apêndice I). 

Ambos os questionários continham dez questões (questões 2.7 a 2.16), dispostas na mesma 

ordem, tendo como diferença o sinal das opções de escolha (perdas ou ganhos, conforme o 

tipo de questionário). Essas questões foram dicotômicas, em que os respondentes deveriam 

escolher entre as alternativas A ou B, e traduzidas de Kahneman e Tversky (1979), mantendo-

se os valores originais e modificando apenas a unidade monetária para o Real (R$). 

Esse experimento buscou verificar se as escolhas apresentadas nos dois tipos de 

questionários seriam opostas, conforme as hipóteses testadas: 

H0:  Qi do Questionário I = Qi do Questionário II, em que se rejeita o efeito reflexo. 

H1:  Qi do Questionário I ≠  Qi do Questionário II, em que não se rejeita o efeito reflexo. 

Onde, Qi representa a opção escolhida na questão i, com i variando de 2,7 a 2,16. 

 

Para análise dessas hipóteses, primeiro foi realizado o teste Binomial para identificar 

as escolhas em cada questionário. Em seguida, foi realizado o teste de Fisher para análise das 

diferenças entre os questionários, sendo rejeitada H02 quando p-value < α. 
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3.6.5 Análise do efeito disposição (aversão à perda) com base na 
simulação de investimentos 

 

Para a análise do efeito disposição, baseando-se em Barber e Odean (1999), foi 

realizada uma simulação de investimentos com estudantes visando verificar se a proporção de 

ganhos realizados seria superior à proporção de perdas realizadas. 

Foram analisadas apenas as carteiras com movimentações no segundo período, pois: 

no primeiro período não havia referência prévia quanto à variação de ganho ou perda e os 

ativos possuíam o mesmo valor de R$ 1,00; os estudantes sorteados com a carteira 2, não 

receberam ativos para vendas no primeiro período; e além disso, não se poderia fazer qualquer 

afirmação quanto à propensão a realização de ganho ou perda, a partir de uma carteira sem 

movimentação no segundo período. Também foram excluídas as carteiras que apresentaram 

erros de preenchimento. 

Foi realizada a contagem do número de ações em carteira de cada participante, como 

também a contagem dos ativos vendidos no segundo período, e classificados como: 

• Ativos Perdedores – Ativos em carteira que apresentaram variação de preço negativa 

em relação ao primeiro período, ou seja, valor unitário menor que R$ 1,00. 

• Ativos Vencedores – De maneira análoga à identificação dos ativos perdedores foram 

identificados os ativos com valor maior que R$1,00. 

• Ganho Realizado – Foi a contagem de todo ativo classificado como vencedor vendido 

no segundo período. 

• Perda Realizada – Foi a contagem de todo ativo classificado como perdedor vendido 

no segundo período. 

Em seguida foram calculadas as proporções de ganhos e perdas realizadas. 
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Vencedores Papéis Realizados Ganhos
Realizados Ganhos (PGR) Realizados Ganhos de Proporção
+

=  (14) 

Perdedores Papéis Realizadas Perdas
Realizadas Perdas (PPR) Realizadas Perdas de Proporção
+

=   (15) 

Fonte: Barber e Odean (1999). 

 

A partir desses cálculos as hipóteses testadas foram: 

H0:  PGR < PPR, em que se rejeita a presença do efeito disposição; 

H1:  PGR > PPR, em que não se rejeita a presença do efeito disposição. 

A análise dessas hipóteses foi realizada por meio da estatística descritiva dessas 

proporções, com análise da significância por meio do teste Binomial, sendo convertidos os 

resultados das carteiras que apresentaram “PGR > PPR” para “SIM” e “PGR < PPR” para 

“NÃO”, e comparados, sendo rejeitada H0 quando p-value < α, e PGR > PPR. 

Como foram distribuídos dois tipos de carteiras, as hipóteses também foram analisadas 

em função de cada tipo de carteira recebida. E para verificar se os resultados seriam diferentes 

em função do tipo de carteira recebida, foi realizado o Teste de Fisher. 

 

3.7 Resposta da segunda hipótese de pesquisa 

 

Por meio da segunda hipótese de pesquisa foi analisado se os vieses cognitivos 

identificados se diferenciariam em função dos fatores gênero, idade e experiência prévia. 

Assim, foram testados três conjuntos de hipóteses, para cada um dos vieses identificados: 

H01:  Comportamento Masculino = Comportamento Feminino; 

H11:  Comportamento Masculino ≠  Comportamento Feminino; 
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H02:  Os comportamentos não se diferenciam em função da idade; 

H12:  Os comportamentos se diferenciam em função da idade. 

 

H03:  Os comportamentos não se diferenciam em função da existência de experiência prévia; 

H13:  Os comportamentos se diferenciam em função da existência de experiência prévia. 

 

Para essas análises, a variável idade foi divida em dois grupos em função da mediana 

da amostra: o dos participantes com idade inferior a 22 anos, e com idade igual ou superior a 

22 anos. A variável experiência também foi dividida em dois grupos: os dos que possuíam 

experiência, tanto prática quanto teórica, e o dos que não possuíam. E depois foi realizado o 

teste de Fisher para verificar a existência de diferenças nos comportamentos em função de 

cada um desses fatores, sendo rejeitada a hipótese H0(1,2,OU 3) quando o respectivo p-value<α. 
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4 Análise e discussão dos resultados 

 

Neste capítulo são apresentadas as análises dos dados coletados, com a discussão dos 

resultados dos testes propostos na metodologia de estudos e na introdução deste trabalho. 

 

4.1 O processo de coleta de dados e informações da 
amostra 

 

Os experimentos foram realizados nos dias 13 e 15 de dezembro de 2006, com a 

participação de 140 estudantes conforme o quadro 2 (4) a seguir: 

 

Tuma Turno Data Participantes Aproveitados Perdidos Aprov. 
% 

Administração Financeira 
II Manhã 13/12/2006 26 19 7 73,08% 

Administração Financeira 
II Noite 13/12/2006 27 21 6 77,78% 

Administração Financeira I Manhã 15/12/2006 37 34 3 91,89% 
Tópicos Especiais em 
Finanças e Administração 
Financeira I 

Noite 15/12/2006 50 43 7 86,00% 

  Total 140 117 23 83,57% 
Quadro 2 (4) – Quadro de realização dos experimentos 

Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 
 

As turmas da noite de Tópicos Especiais em Finanças e Administração Financeira I 

realizaram o experimento na mesma sala de aula, para atendimento da agenda das turmas, já 

que os experimentos foram realizados nos horários regulares das disciplinas. 

Foram aproveitados os resultados de 117 alunos, embora nem todos tenham realizado 

todos os experimentos. Foram perdidos os dados de 23 alunos, sem nenhum experimento 
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finalizado, por se ausentarem da sala antes da conclusão dos trabalhos, e por erros e omissões 

nos preenchimentos dos questionários e planilhas. As análises não consideram os dados dos 

23 participantes perdidos. As tabelas de 1 (4) a 7 (4), apresentam os dados da amostra. 

 

Tabela 1 (4) – Gênero da Amostra 

Gênero Freqüência Percentual Válido 
Feminino 40 36,0 
Masculino 71 64,0 Válidos 

 
Sub-Total 1 111 100,0 

Perdidos Sub-Total 2 6   
Total 117   

Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 

 

Tabela 2 (4) – Estado Civil 

Estado Civil Freqüência Percentual Válido 
Solteiro 89 88,1 
Casado 10 9,9 
Separado 1 1,0 
Outros 1 1,0 

Válidos 
 

Sub – Total 1 101 100,0 
Perdidos Sub – Total 2 16   

Total 117   
Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 

 

Tabela 3 (4) – Experiência Prévia 

Experiência Prévia Freqüência Percentual Válido 
Experiência Prática 7 6,9
Experiência Teórica 46 45,5
Experiência com Simulação 4 4,0
Total com Experiência Prévia 49 48,5
Nenhuma Experiência 52 51,5

Válidos 

Sub – Total 1 101 100,0
Perdidos Sub – Total 2 17  

Total 117  
Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 
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Tabela 4 (4) – Nível de Formação 

Nível de Formação Freqüência Percentual Válido 
Superior Incompleto 91 90,1 
Graduação 10 9,9 Válidos 

 
Sub – Total 1 101 100,0 

Perdidos Sub – Total 2 16   
Total 117   

Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 

 

Tabela 5 (4) – Curso de Formação da Amostra 

Curso de Formação Freqüência* Percentual Válido 
Administração de Empresas 50 87,7
Outros Cursos* 7 12,3Válidos 
Sub – Total 1 57 100,0

Perdidos Sub – Total 2 60  
Total 117  

* Outros cursos: Ciências Contábeis (3), Economia (1), Direito (1) e Engenharia (1), e Engenharia e História (1). 
Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 

 

Tabela 6 (4) – Idade dos Participantes 

Idade dos Participantes Freqüência Percentual Válido 
19 2 2,1 
20 15 15,5 
21 23 23,7 
22 17 17,5 
23 9 9,3 
24 5 5,2 
25 6 6,2 
26 2 2,1 
27 4 4,1 
29 1 1,0 
31 4 4,1 
32 1 1,0 
33 2 2,1 
39 1 1,0 
40 1 1,0 
42 1 1,0 
44 1 1,0 
45 1 1,0 
50 1 1,0 

Válidos 

Sub-Total 1 97 100,0 
Perdidos Sub-Total 2 20   

Total   
Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 
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Tabela 7 (4) – Participação nos Experimentos 

Participação nos Experimentos Freqüência Percentual Válido 
Teste do Efeito Melhor que a Média 93 79,5
Teste de Ilusão de Controle e Otimismo Exagerado 100 85,5
Teste de Excesso de Volume de Operações 88 75,2
Teste de Aversão à Ambigüidade 99 84,6
Teste de Aversão à Perda 89 76,1
Teste do Efeito Disposição 78 66,7

Total 117 100,0
Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 

 

Da coleta de dados resultaram 101 questionários válidos, sendo 48 questionários do 

tipo I e 53 do tipo II, e 102 carteiras de simulações válidas, sendo 48 carteiras do tipo 1 e 54 

do tipo 2, além da perda de 16 questionários e 15 carteiras. Os dados coletados indicam que a 

amostra foi composta de participantes solteiros (88% dos casos válidos), com nível superior 

incompleto (90% dos casos válidos), e estudantes do curso de administração (88% dos casos 

válidos), o que indica uma homogeneidade da amostra nos aspectos de estado civil e 

formação, embora 51%dos participantes não tenham informado o curso de formação. 

 

4.2 Análises e testes a partir dos resultados das simulações 
de investimentos e aplicação dos questionários 

 

4.2.1 Análise do efeito de excesso de confiança a partir dos 
questionários 

 

4.2.1.1 Teste do Efeito Melhor que a Média 
 

O primeiro procedimento adotado para a análise dos dados foi a elaboração da 

estatística descritiva dos dados deste teste, conforme a tabela 8 (4). 
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Tabela 8 (4) – Estatística descritiva do efeito melhor que a média 

    Média Mediana Desvio-Padrão Mínimo Máximo Observações
Q – 2.1 ∈ [0, 100] 0,3843 0,4000 0,20659 0,00 0,85 94 
Q – 2.2 ∈ [0, 100] 0,3744 0,4000 0,22266 0,00 0,90 93 
EMM1 ∈ [-1, 1] 0,2254 0,2000 0,41113 -0,70 1,00 93 
EMM2 ∈ [-1, 1] 0,2512 0,2000 0,44533 -0,80 1,00 93 
EMM ∈ [-1, 1] 0,2383 0,2100 0,37905 -0,60 0,90 93 

Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 

 

Pelos dados da estatística descritiva para este teste, focando-se nas medidas de 

tendência central, observa-se, que tanto as medianas quanto as médias apresentam valores 

maiores que zero, o que, em princípio, indicaria a presença do efeito melhor que a média. A 

tabela 8 (4) apresenta ainda os desvios-padrões, e máximos e mínimos observados, para 

melhor conhecimento dos desvios em relação à média e amplitude dos dados. 

Embora a questão 2.1., referente à opinião do participante quanto ao seu nível de 

habilidade em relação à média dos demais participantes, tenha contado com 94 casos válidos, 

o escore EMM1 foi calculado para 93 casos, uma vez que nos testes de efeito melhor que a 

média só foram considerados os estudantes que responderam as duas questões, a 2.1. e a 2.2.. 

 

Tabela 9 (4) – Teste de Normalidade dos Escores de Excesso de Confiança 

Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk  
n p-value n p-value 

Efeito Melhor que a Média – EMM 93 0,000 93 0,004 
Escore EMM1 – Habilidades 93 0,000 93 0,001 
Escore EMM2 – Performance Passada 93 0,000 93 0,002 
Ilusão de Controle ou Otimismo Exagerado 100 0,000 100 0,000 

a Correção de significância de Lilliefors 
Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 

 

Conforme os resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov, tabela 9 (4), foi rejeitada a 

hipótese de normalidade para os escores de efeito melhor que a média EMM, EMM1, e 
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EMM2 (p-value = 0,000). Assim, foi utilizado o teste Binomial para análise de significância 

dos resultados desses escores de excesso de confiança. 

O resultado do teste Binomial, calculado para os três escores de efeito melhor que a 

média, não encontrou diferença significativa entre o número de participantes que apresentou 

escore desse efeito nas categorias “SIM” e “NÃO”, conforme tabela 10 (4). 

 

Tabela 10 (4) – Teste Binomial do Efeito Melhor que a Média 

 Categoria n Proporção 
Observada 

Proporção 
de Prova p-value 

Grupo 1 Não 43 0,46 0,50 0,534
Grupo 2 Sim 50 0,54  

Escore 
EMM1 - Habilidades 
– Dicotômico Total  93 1,00  

Grupo 1 Não 42 0,45 0,50 0,407
Grupo 2 Sim 51 0,55  

Escore 
EMM1 - Habilidades 
– Dicotômico Total  93 1,00  

Grupo 1 Não 39 0,42 0,50 0,146
Grupo 2 Sim 54 0,58  

Efeito Melhor que a 
Média – Dicotômico 

Total  93 1,00  
Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 

 

Dessa forma, não se pode rejeitar a hipótese H0 (EMM < 0), ou seja, não houve 

evidências da presença do efeito melhor que a média nos participantes. 

Glaser e Weber (2003), em seus estudos, também apresentam uma tabela com a 

estatística descritiva dos testes de efeito melhor que a média para demonstrar seus resultados, 

porém, como eles não informam quanto ao nível de significância desses resultados, não faz 

sentido se fazer comparações entre os resultados das tabelas 8 (4), deste estudo, com a tabela 

11 (4), de Glasser e Weber (2003). Contudo, observando a tabela 11 (4), visualiza-se uma 

possível presença do efeito melhor que a média bastante sutil, ou fraca, já que os resultados 

foram bem próximos de zero, mas sem informação quanto ao nível de significância. 
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Tabela 11 (4) – Estatística Descritiva do Efeito Melhor que a Média de Glaser e Weber (2003) 

Efeito Melhor que a Média Média Mediana Desvio-Padrão Observações 
 Questão 1 ∈ [0, 100] 43,82 50 18,42 212 
 Questão 2 ∈ [0, 100] 46,99 50 19,33 212 
 EMM1 ∈ [-1, 1] 0,12 0 0,37 212 
 EMM2 ∈ [-1, 1] 0,06 0 0,39 212 
 EMM3* ∈ [-1, 1] 0,09 0 0,35 212 

*EMM3 é o indicador resultado da média aritmética dos indicadores EMM1 e EMM2. 
Fonte: adaptado de Glaser e Weber (2003) 

 

4.2.1.2 Teste de Ilusão de Controle e Otimismo Exagerado 
 

O teste desse efeito foi analisado de maneira análoga ao do efeito melhor que a média, 

ou seja, primeiro se apresentou a estatística descritiva dos resultados, conforme tabela 12 (4). 

 

Tabela 12 (4) – Estatística descritiva do efeito de ilusão de controle e otimismo exagerado 

    Média Mediana Desvio-Padrão Mínimo Máximo Observações
I1 ∈ [0, 1] 0,6675 0,7500 0,28439 0,00 1,00 100 
I2 ∈ [0, 1] 0,5750 0,5000 0,26232 0,00 1,00 100 
I3 ∈ [0, 1] 0,7700 0,7500 0,26987 0,00 1,00 100 
I4 ∈ [0, 1] 0,3325 0,3750 0,26604 0,00 1,00 100 
IC ∈ [0, 1] 0,5871 0,5600 0,12939 0,00 0,88 100 

Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 

 

Diferentemente dos testes do efeito melhor que a média, cujos escores EMM1 e 

EMM2 eram indicativos de comportamentos para análise em separado, no caso do teste de 

ilusão de controle e otimismo exagerado, os indicadores I1, I2, I3 e I4 foram elaborados 

apenas para construção do indicador IC de ilusão de controle e otimismo exagerado. 

Os resultados da tabela 12 (4) indicam que, a princípio, haveria evidências do efeito de 

ilusão de controle ou otimismo exagerado, uma vez que a média e a mediana se encontram em 

pontos acima do ponto médio do intervalo considerado (0 e 1), com valores de 0,59 e 0,56, 

respectivamente. Para verificar a validade estatística destes resultados, foi realizado o teste 
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Binomial, já que os dados do escore IC não apresentaram normalidade (p = 0,000), conforme 

tabela 9 (4), anteriormente citada. 

 

Tabela 13 (4) – Teste Binomial do efeito de ilusão de controle e otimismo exagerado 

 Categoria n Proporção 
Observada 

Proporção 
de Prova p-value 

Grupo 1 Não 68 0,68 0,50 0,000
Grupo 2 Sim 32 0,32  

Ilusão de Controle ou 
Otimismo Exagerado 
– Dicotômico Total  93 1,00  

Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 

 

Os resultados do teste Binomial, tabela 13 (4), confirmam a presença do efeito de 

ilusão de controle e otimismo exagerado (p-value =0,000), ou seja, o grupo de estudantes que 

apresentaram o efeito foi estatisticamente superior ao dos que não apresentaram. 

 

4.2.2 Análise do efeito de excesso de confiança a partir das 
simulações de investimentos 
 

Na primeira parte da análise empírica desse efeito foi investigada a correlação entre 

volume de operações e excesso de confiança, utilizando o coeficiente de Spearman. 

Conforme Apêndice K, as únicas correlações significativas entre as medidas de 

excesso de confiança e as de volume de operações foram as correlações entre volume de 

compras do segundo período com o efeito melhor que a média (p-value = 0,032), e com o 

escore EMM1 (p-value = 0,020), significativas para o nível de erro de 5%, com coeficientes 

de correlação positivos iguais a 0,265 e 0,286, respectivamente. 

As demais correlações indicaram ainda que o índice de ilusão de controle e otimismo 

exagerado apresentou sinal negativo com todas as medidas de volume de operações, embora 

não tenha sido significativa em nenhuma delas. Por esses resultados, verificou-se ainda a 
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pertinência da analise do volume de compras do segundo período em separado das demais 

medidas de volume de operações, visto que nenhuma das outras medidas de volume de 

operações apresentou correlação significativa com as medidas de excesso de confiança. 

Pela análise dos dados pode-se inferir que aqueles estudantes que se consideram com 

habilidades superiores aos dos outros para escolher “bons” ativos tendem a negociar numa 

relação direta com o nível de confiança, ou seja, maior excesso de confiança foi 

correspondido com maior volume de compras no segundo período. Porém, cabe salientar que 

nenhuma das medidas de efeito melhor que a média (EMM1, EMM2 e EMM) indicou a 

presença do excesso de confiança de forma significativa nos testes anteriores. Além disso, o 

índice IC de ilusão de controle e otimismo exagerado que apresentou evidência significativa 

desse efeito (p-value = 0,000), nos testes anteriores, apresentou correlação negativa com as 

medidas de operações, embora não significativas. 

Os achados foram similares aos apresentados por Glaser e Weber (2003), que não 

encontraram relacionamento significativo entre os volumes de operações e os escores de 

ilusão de controle e otimismo exagerado, mas apenas com o efeito melhor que a média. 

Por esses resultados, não se pode negar a hipótese de relacionamento entre o volume 

de operações com o nível de excesso de confiança dos participantes, medidos através de efeito 

melhor que a média, e assim rejeita-se a hipótese H01, da primeira parte dessa análise. 

Na segunda parte dessa análise, para identificar se os participantes que apresentaram 

excesso de confiança também apresentaram volume de compras acima da média dos demais, 

foi adotado o teste de Mann-Whitney U, já que, pelos resultados dos testes de Shapiro-Wilk, 

tabela 14 (4), as distribuições do volume de compras no 2º período, em função dos escores 

EMM e EMM1, não apresentaram normalidade para o nível de erro de 1%. 
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Tabela 14 (4) – Teste de Normalidade do volume de compras em relação aos escores EMM e EMM1 

Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk  Volume de 
compras do 2º 

período n p-value n p-value 

Sim 23 0,018 23 0,008 EMM – Dicotômico 
Não 43 0,067 43 0,005 
Sim 27 0,079 27 0,007 EMM 1 – 

Dicotômico Não 39 0,123 39 0,005 
a Correção de significância de Lilliefors 

Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 

 

Os resultados do teste de Mann-Whitney U, na tabela 15 (4), rejeitam a hipótese H12 

de diferenças no volume de operações de compras do 2º período, entre os participantes que 

apresentaram excesso de confiança e os que não apresentaram, tanto em função do escore 

EMM (p-value = 0,116), quanto em função do escore EMM1 (p-value = 0,197). 

 

Tabela 15 (4) – Testes de Mann-Whitney U para o volume de compras do 2º Período 

 Escores Grupos p-value 
Sim EMM – Dicotômico Não 0,116 

Sim Volume de compras do 2º período. 
EMM1 – Dicotômico Não 0,197 

Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 

 

Esses dados indicam que não se pode afirmar a existência de volume de operações em 

excesso em nenhum dos participantes. Mas, apesar de não ter sido evidenciado volume de 

operações em excesso na simulação, esse resultado não significa haver uma contradição com 

a teoria do excesso de confiança, uma vez que tampouco foi evidenciada diferença entre os 

participantes que apresentaram, e os que não apresentaram, efeito melhor que a média. 

Assim sendo, uma vez que foi identificada correlação entre o volume de compras no 2º 

período e os escores de efeito melhor que a média, se estes escores não foram diferentes entre 

os participantes que apresentaram estes efeitos e os demais, já era de se esperar que também 

não houvesse diferença no volume de compras em função do efeito melhor que a média. 
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4.2.3 Análise da aversão à ambigüidade a partir dos questionários 
 

A primeira parte da análise dos testes de aversão à ambigüidade foi identificar quais 

foram as escolhas dos respondentes para os dois tipos de questionários aplicados, e o nível de 

significância dessas respostas através do teste Binomial. 

No questionário do tipo I, no qual as empresas eram identificadas, apenas as questões 

2.17 (Banco do Brasil ou Danske Bank Group) e 2.19 (ITAÚSA - Investimentos ou Kookmin 

Bank) apresentaram resultados significativos para o nível de 1%, com p-value = 0,008 e p-

value = 0,000, respectivamente, conforme tabela 16 (4). Nessas duas questões, a maioria dos 

respondentes optou por ativos não-nacionais, o que contrariaria o esperado em função da 

teoria do efeito de viés local. Nas questões 2.18 e 2.20, não houve diferenças significativas 

entre as preferências dos respondentes, indicando uma indiferença nas escolhas. E, tendo em 

vista que não houve preferência pelas empresas nacionais, rejeita-se a hipótese H11, referente 

à presença do viés local nos respondentes. 

 

Tabela 16 (4) – Teste Binomial do Questionário I de Aversão à Ambigüidade 

  Categoria n Proporção 
Observada

Proporção 
de Prova p-value 

Questão 2.17 Grupo 1 B 33 0,70 0,50 0,008 
 Grupo 2 A 14 0,30   
 Total  47 1,00   
Questão 2.18 Grupo 1 A 29 0,62 0,50 0,144 
 Grupo 2 B 18 0,38   
 Total  47 1,00   
Questão 2.19 Grupo 1 B 38 0,81 0,50 0,000 
 Grupo 2 A 9 0,19   
 Total  47 1,00   
Questão 2.20 Grupo 1 A 24 0,51 0,50 1,000 
 Grupo 2 B 23 0,49   
 Total  47 1,00   

Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 
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No questionário do tipo II, na tabela 17 (4), todas as questões apresentaram diferenças 

significativas, entre as opções A e B, para o nível de erro de 1%, à exceção da questão 2.18 

(Bank of China ou Bradesco), na qual o nível de significância foi de 10% (p-value = 0,070).  

 

Tabela 17 (4) – Teste Binomial do Questionário II de Aversão à Ambigüidade 

  Categoria n Proporção 
Observada

Proporção 
de Prova p-value 

Questão 2.17 Grupo 1 B 41 0,79 0,50 0,000 
 Grupo 2 A 11 0,21   
 Total  52 1,00   
Questão 2.18 Grupo 1 A 33 0,63 0,50 0,070 
 Grupo 2 B 19 0,37   
 Total  52 1,00   
Questão 2.19 Grupo 1 B 46 0,88 0,50 0,000 
 Grupo 2 A 6 0,12   
 Total  52 1,00   
Questão 2.20 Grupo 1 A 37 0,71 0,50 0,003 
 Grupo 2 B 15 0,29   
 Total  52 1,00   

Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 

 

Nesse questionário II, as preferências por empresas nacionais tiveram um peso menor 

nas escolhas do que no questionário I, indicando um possível efeito de aversão à 

ambigüidade. Na tabela 18 (4), essas diferenças são analisadas pelo teste de Fisher. 

 

Tabela 18 (4) – Teste de Fisher para as questões do teste de aversão à ambigüidade 

Questionário Teste de 
Fisher Questões e opções de respostas 

Questionário 
Tipo I 

Questionário 
Tipo II TOTAL p-value 

A Banco do Brasil 14 11 25 Questão 
2.17 B Dansk Bank Group 33 41 74 

0,361 

A Bank of China 29 33 62 Questão 
2.18 B Bradesco 18 19 37 1,000 

A ITAÚSA – Investimentos 09 06 15 Questão 
2.19 B Dansk Bank Group 38 46 84 0,401 

A ENI 24 37 61 Questão 
2.20 B Petrobrás 23 15 38 0,062 

TOTAL 47 52 99  
Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 
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Conforme tabela 18 (4), os resultados referentes à questão 2.17 (Banco do Brasil e o 

Dansk Bank Group), 2.18 (Bank of China e o Bradesco), e 2.19 (ITAÚSA – Investimentos e o 

Kookmin Bank) não apresentaram nenhuma diferença significativa em função do tipo de 

questionário aplicado, ou seja, o fato de se conhecer o nome e país sede das empresas no 

questionário I não gerou respostas diferentes das obtidas no questionário II. Apenas a questão 

2.20 (ENI e a Petrobrás) apresentou diferença significativa entre as respostas do questionário 

tipo I e tipo II, conforme figura 3 (4), para um nível de significância de 10% (p-value= 0,062). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 (4) – Gráficos das Respostas da Questão 2.20 
Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 

 

Dessa forma, as respostas da questão 2.20 evidenciam a presença da aversão à 

ambigüidade, já que não se pode negar que aspectos de familiaridade, como o nome e país 

sede dos ativos, além dos indicadores financeiros e de operação, possam ter influído nessas 

escolhas, assim, rejeita-se a hipótese H02. 

 

 

Questionário Tipo I

Petrobrás
23

49%

ENI
24

51%

Questionário Tipo II

Petrobrás
15

29%

ENI
37

71%
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4.2.4 Análise do efeito de aversão à perda a partir dos 
questionários 
 

A primeira parte da análise dos testes de aversão à perda foi verificar quais foram os 

prospectos escolhidos em cada um dos dois tipos de questionários aplicados, verificando o 

nível de significância das respostas pelo teste Binomial, conforme as tabelas 19 (4) e 20 (4), 

relativas aos questionários do tipo I e do tipo II, respectivamente. 

 

Tabela 19 (4) – Teste Binomial para as respostas do teste de aversão à perda do questionário I 

  Categoria n Proporção 
Observada

Proporção 
de Prova p-value 

Questão 2.7 Grupo 1 A 18 0,41 0,50 0,291 
 Grupo 2 B 26 0,59   
 Total  44 1,00   
Questão 2.8 Grupo 1 A 30 0,67 0,50 0,036 
 Grupo 2 B 15 0,33   
 Total  45 1,00   
Questão 2.9 Grupo 1 A 9 0,20 0,50 0,000 
 Grupo 2 B 36 0,80   
 Total  45 1,00   
Questão 2.10 Grupo 1 B 27 0,60 0,50 0,233 
 Grupo 2 A 18 0,40   
 Total  45 1,00   
Questão 2.11 Grupo 1 A 25 0,56 0,50 0,551 
 Grupo 2 B 20 0,44   
 Total  45 1,00   
Questão 2.12 Grupo 1 B 13 0,30 0,50 0,010 
 Grupo 2 A 31 0,70   
 Total  44 1,00   
Questão 2.13 Grupo 1 A 22 0,50 0,50 1,000 
 Grupo 2 B 22 0,50   
 Total  44 1,00   
Questão 2.14 Grupo 1 A 30 0,67 0,50 0,036 
 Grupo 2 B 15 0,33   
 Total  45 1,00   
Questão 2.15 Grupo 1 A 18 0,40 0,50 0,233 
 Grupo 2 B 27 0,60   
 Total  45 1,00   
Questão 2.16 Grupo 1 A 34 0,76 0,50 0,001 
 Grupo 2 B 11 0,24   
 Total  45 1,00   

Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 
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Tabela 20 (4) – Teste Binomial para as respostas do teste de aversão à perda do questionário II 

  Categoria n Proporção 
Observada

Proporção 
de Prova p-value 

Questão 2.7 Grupo 1 B 26 0,52 0,50 0,888 
 Grupo 2 A 24 0,48   
 Total  50 1,00   
Questão 2.8 Grupo 1 A 33 0,66 0,50 0,033 
 Grupo 2 B 17 0,34   
 Total  50 1,00   
Questão 2.9 Grupo 1 A 15 0,30 0,50 0,007 
 Grupo 2 B 35 0,70   
 Total  50 1,00   
Questão 2.10 Grupo 1 A 22 0,44 0,50 0,480 
 Grupo 2 B 28 0,56   
 Total  50 1,00   
Questão 2.11 Grupo 1 A 27 0,54 0,50 0,672 
 Grupo 2 B 23 0,46   
 Total  50 1,00   
Questão 2.12 Grupo 1 A 40 0,78 0,50 0,000 
 Grupo 2 B 11 0,22   
 Total  51 1,00   
Questão 2.13 Grupo 1 A 29 0,57 0,50 0,401 
 Grupo 2 B 22 0,43   
 Total  51 1,00   
Questão 2.14 Grupo 1 B 17 0,34 0,50 0,033 
 Grupo 2 A 33 0,66   
 Total  50 1,00   
Questão 2.15 Grupo 1 A 26 0,52 0,50 0,888 
 Grupo 2 B 24 0,48   
 Total  50 1,00   
Questão 2.16 Grupo 1 A 39 0,78 0,50 0,000 
 Grupo 2 B 11 0,22   
 Total  50 1,00   

Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 

 

O teste Binomial para os dois tipos de questionários indicou que as questões que 

apresentaram resultados estatisticamente significativos foram apenas as questões 2.9 e 2.16, 

para o nível de erro de 1% em ambos os questionários; as questões 2.8 e 2.14, em ambos os 

questionários para o nível de erro de 5%; e a questão 2.12, para o nível de 5% no questionário 

I e 1% no questionário II. As demais questões não apresentaram resultados significativos. 

Nessas cinco questões, em que se pode afirmar que houve uma escolha, as mesmas 

alternativas foram preferidas em ambos os questionários, já que pelo teste de Fisher, tabela 21 

(4), não foram encontradas diferenças para nenhuma das dez questões em função do tipo de 
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questionário. Assim, rejeita-se a hipótese H0, referente a evidência do efeito reflexo na 

amostra, diferentemente dos resultados encontrados por Kahneman e Tversky (1979). 

 

Tabela 21 (4) – Teste de Fisher para as questões do teste de aversão à perda 

Questão Questionário I* Questionário II* p-value 

Questão 2.7 A 18 < 26 B A 24 < 26 B 1,000 
Questão 2.8 A 30 > 15 B A 33 > 17 B 1,000 
Questão 2.9 A  9 < 36 B A 15 < 35 B 0,346 
Questão 2.10 A 18 < 27 B A 22 < 28 B 0,835 
Questão 2.11 A 25 > 20 B A 27 > 23 B 1,000 
Questão 2.12 A 31 > 13 B A 40 > 11 B 0,479 
Questão 2.13 A 22 = 22 B A 29 > 22 B 0,541 
Questão 2.14 A 30 > 15 B A 33 > 17 B 1,000 
Questão 2.15 A 18 > 27 B A 26 > 24 B 0,304 
Questão 2.16 A 34 > 11 B A 39 > 11 B 0,812 
* A letra se refere à resposta escolhida e o número, à quantidade de respondentes. 

Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 

 

Esses resultados violam um dos pressupostos principais da Teoria dos Prospectos, a 

aversão à perda, de que a inclinação da função valor seria maior no domínio das perdas do 

que no dos ganhos, ou seja, v (x) <-v (-x). As respostas não indicaram diferenças que 

confirmassem a afirmação de que o desprazer de uma perda fosse maior que o prazer de um 

ganho, na verdade os resultados sugerem não haver diferenças nas decisões tanto no domínio 

dos ganhos quanto no das perdas, ou seja, v (x) =-v (-x). 

 

4.2.5 Análise do efeito disposição (aversão à perda) com base na 
simulação de investimentos 
 

A primeira análise do efeito disposição nas simulações foi realizada através da 

estatística descritiva das proporções de ganhos e perdas realizadas, conforme tabela 22 (4). 
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Tabela 22 (4) – Estatística Descritiva das Proporções de Ganhos e Perdas Realizadas 

    Média Mediana Desvio-Padrão Mínimo Máximo Observações
PGR* 0,1739 0,1450 0,16097 0,00 0,50 Carteira 1 
PPR* 0,1825 0,1650 0,17559 0,00 0,50 

36 

 
PGR* 0,1000 0,0000 0,15125 0,00 0,50 Carteira 2 
PPR* 0,2307 0,2300 0,17957 0,00 0,50 

42 

 
PGR* 0,1341 0,0700 0,15917 0,00 0,50 Total 
PPR* 0,2085 0,2050 0,17824 0,00 0,50 

78 

Legenda: PGR = Proporção de Ganhos Realizados, e PPR = Proporção de Perdas Realizadas. 
Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 

 

Os resultados desta primeira análise indicam não haver evidências do efeito disposição 

nos participantes, visto que as médias, e medianas, das proporções de ganhos realizados foram 

inferiores às de perdas realizadas. Observa-se também que os participantes que receberam a 

carteira 1 apresentaram médias de proporções de ganhos e perdas realizados mais próximas 

em comparação com os participantes que simularam com a carteira 2. Embora os dados da 

estatística descritiva não informem o nível de significância das diferenças entre as proporções, 

esses resultados são suficientes para se rejeitar a hipótese H1, visto que, se a proporção de 

ganhos realizados for menor ou igual à de perdas, rejeita-se a hipótese de efeito disposição. 

Contudo, visando explorar melhor esses resultados, foi adotado o teste de Binomial para 

análise das diferenças entre as proporções de ganhos e perdas realizadas, já que as 

distribuições dessas proporções não apresentaram normalidade, conforme tabela 23 (4). 

 

Tabela 23 (4) – Teste de Normalidade das Proporções de Ganhos e Perdas Realizadas 

Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk  
n p-value n p-value 

Proporção de Ganho Realizado – Carteira 1 36 0,072 36 0,002 
Proporção de Perda Realizada – Carteira 1 36 0,000 36 0,000 
Proporção de Ganho Realizado – Carteira 2 42 0,000 42 0,000 
Proporção de Perda Realizada – Carteira 2 42 0,041 42 0,001 
Proporção de Ganho Realizado – TOTAL 78 0,000 78 0,000 
Proporção de Perda Realizada – TOTAL 78 0,000 78 0,000 

a Correção de significância de Lilliefors 
Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 
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Conforme tabela 24 (4), tanto na análise do total de participantes quanto em função 

dos que receberam a carteira 2, as diferenças foram significativas entre o grupo de estudantes 

que apresentaram efeito disposição e o dos que não apresentaram, para os níveis de erro de 

10% e 1%, respectivamente. Já os resultados em função dos estudantes que receberam a 

carteira 1, demonstra não haver diferenças entre os participantes que apresentaram efeito 

disposição e os demais que não apresentaram (p-value = 1,000). Assim, como os participantes 

que receberam a carteira 1 apresentaram PGR=PPR, e os que receberam a carteira 2, 

PGR<PPR, foi rejeitada H1 (PGR>PPR), conforme já havia sido evidenciado na análise da 

estatística descritiva dessas proporções. 

 

Tabela 24 (4) – Teste Binomial para o efeito disposição 

  Categoria n Proporção 
Observada 

Proporção 
de Prova p-value 

Grupo 1 (PGR>PPR) Sim 18 0,50 0,50 1,000 
Grupo 2 (PGR<PPR) Não 18 0,50   Carteira 1 

Total  36 1,00   
Grupo 1 (PGR>PPR) Sim 12 0,29 0,50 0,008 
Grupo 2 (PGR<PPR) Não 30 0,71   Carteira 2 

Total  42 1,00   
Grupo 1 (PGR>PPR) Sim 30 0,38 0,50 0,054 
Grupo 2 (PGR<PPR) Não 48 0,62   Total 

Total  78 1,00   
Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 

 

Estas diferenças em função do tipo de carteira recebida no início da simulação, 

submetidas a análise pelo teste de Fisher, foram significativas para um nível de erro de 10% 

(p-value = 0,064), conforme no quadro 3 (4). 

 

Quadro 3 (4) – Teste de Fisher para as carteiras 1 e 2 

Teste de Fisher p-value = 0,064 
Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 
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Estes resultados, embora não evidenciem o efeito disposição, indicam coerência com a 

teoria dos prospectos, e com a Função Valor de Kahneman e Tversky (1979), que afirmam 

que pessoas avaliam ganhos e perdas a partir de um ponto de referência inicial. Assim, ao 

receber a carteira montada, o grupo de participantes passou a ter um ponto de referência 

inicial, que pode ter influenciado nas suas tomadas de decisões, e, dessa forma, a diferença de 

comportamento em função do tipo de carteira recebida estaria de acordo com as teorias das 

Finanças Comportamentais. 

 

4.3 Resultado da Primeira Hipótese da Pesquisa 
 

Os resultados apresentados indicaram a presença da aversão à ambigüidade e do 

excesso de confiança, medido com base no escore de ilusão de controle ou otimismo 

exagerado, e estas evidências são condizentes com os pressupostos teóricos das Finanças 

Comportamentais. Dessa forma, rejeita-se a hipótese de pesquisa H0. 

No Apêndice L, consta uma tabela com um sumário dos resultados dos testes para a 

primeira hipótese de pesquisa. 

 

4.4 Resposta da Segunda Hipótese da pesquisa 
 

Na análise da segunda hipótese de pesquisa, foi identificado que o excesso de 

confiança e a aversão à ambigüidade foram diferentes em função do gênero e experiência dos 

participantes, respectivamente, o que levou a rejeitar a hipótese H0. 
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4.4.1 Medidas de excesso de confiança em função do gênero 
 

As análises das medidas de excesso de confiança em função do gênero, idade ou 

experiência da amostra não apresentaram resultados significativos em relação ao efeito 

melhor que a média, nem em relação aos volumes de operações. Contudo, o relacionamento 

entre gênero e ilusão de controle e otimismo exagerado, submetido ao teste de Fisher, 

apresentou-se significativo para o nível de erro de 10% (p-value = 0,073). Também se 

verificou que esse efeito foi mais presente nos indivíduos do sexo masculino, conforme figura 

4 (4), o que é correlato ao encontrado por Barber e Odean (1999) nos seus experimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 (4) – Gráfico comparativo do efeito de ilusão de controle em função do gênero 

Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 

 

4.4.2 Aversão à ambigüidade em função da experiência 
 

Não houve nenhum resultado significativo que indicasse que a evidência da aversão à 

ambigüidade fosse diferente em função de gênero ou idade. Quanto ao fator experiência, este 

se apresentou relevante para as questões 2.17 do questionário I e 2.19 do questionário II. 

Analisando as respostas da questão 2.17, no questionário I, foi identificado que a 

preferência pelo Banco do Brasil teve peso maior nas escolhas dos que afirmaram não possuir 
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experiência prévia, conforme figura 5 (4), e quando submetidos ao teste de Fisher, esses 

resultados foram significativos para o nível de 5% (p= 0,047). Contudo, nos testes de aversão 

à ambigüidade, as respostas desta questão, não apresentaram diferenças em função do tipo de 

questionário, conforme tabela 18 (4), anteriormente citada, o que pode incentivar novas 

indagações quanto ao relacionamento entre experiência e ambigüidade. Essas evidências 

podem estar relacionadas com o efeito competência, já que os participantes com experiência 

basearam seus julgamentos nos indicadores, apostando em suas capacidades de análises, 

enquanto os participantes sem experiência buscaram a opção mais familiar, o Banco do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 (4) – Gráfico comparativo do efeito de aversão à ambigüidade em função da experiência 

Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 

 

A questão 2.19 do questionário II também apresentou diferença em função da 

experiência, significativa para o nível de 5% (p= 0,025), porém, no questionário II, não havia 

identificação das empresas de forma a direcionar as escolhas por um ativo mais familiar, logo, 

não há qualquer explicação plausível para esse resultado. 
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5 Conclusões 

 

Pelos resultados encontrados neste estudo, pode-se afirmar que, de fato, fatores 

cognitivos afetam a forma como as escolhas são feitas, a exemplo do que foi evidenciado no 

teste de aversão à ambigüidade. E, em respostas ao problema de pesquisa e objetivos 

propostos para este estudo, pode-se concluir que há evidências de comportamentos 

correspondes aos descrito pela teoria das Finanças Comportamentais, e que estes se 

diferenciam entre os participantes como foi o caso do teste de excesso de confiança. 

Contudo, os testes de aversão à perda medida tanto pelo efeito reflexo, quanto 

empiricamente pelo efeito disposição, não foram capazes de reafirmar os pressupostos 

teóricos das finanças Comportamentais, conforme modelo de comportamento frente ao risco 

definido pela Função Valor de Kahneman e Tversky (1979), assim não sendo capaz de refutar 

o pensamento tradicional de finanças referente à aversão ao risco, sem diferenças no domínio 

do ganhos ou no das perdas. A implicação deste resultado seria a de que a Função Valor seria 

simétrica no em ambos domínios. Por outro lado, a diferença apresentada nos resultados das 

duas carteiras encontra fundamentação na teoria dos prospectos, na qual os investidores 

pesariam a variação de ganhos e perdas, e não necessariamente o valor final. 

Já nos testes de excesso de confiança os resultados foram semelhantes aos encontrados 

por Glaser e Weber (2003), em que o volume de operações seria explicado melhor pelo efeito 

melhor que a média, do que por uma ilusão de controle. Além disso, a existência de 

correlação positiva entre volume de operações e o efeito melhor que a média, seria um 

indicativo da influência das crenças individuais nas decisões de investimentos, não captadas 

pelos modelos tradicionais de finanças. 
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Ainda nesse sentido, da influência dos aspectos cognitivos nas decisões de 

investimentos, os achados dos testes de aversão à ambigüidade reforçam a importância dos 

estudos das Finanças Comportamentais, uma vez que a amostra demonstrou que a 

familiaridade de um ativo, um conceito subjetivo, poderia ter um peso tão importante quanto 

os indicadores operacionais e financeiros. Embora pareça um achado de menor importância 

para os estudos das finanças, conforme o pensamento tradicional, cabe ressaltar que este tipo 

de comportamento pode influir tanto na definição de preços de ativos, uma vez que a 

ambigüidade pode ser interpretada como um fator de risco; quanto na má diversificação de 

carteiras, não só de investidores individuais, como também de Institucionais, conforme Boyle, 

Uppal e Wang (2004). 

A possível evidência do efeito competência nos respondentes, demonstrada pela 

diferença de escolhas em função da experiência, pode levar a inferência de que esses vieses 

cognitivos não seriam tão presentes em agentes racionais, já que os participantes que se 

julgaram experientes apostaram mais nos indicadores do que na familiaridade do ativo, porém 

os estudos de Boyle, Uppal e Wang (2004) encontraram estes comportamentos em Fundos de 

Pensão, cujas carteiras costumam ser administradas por investidores profissionais. 

Os resultados deste estudo não refutam as crenças das teorias tradicionais de finanças, 

mesmo porque não foi esse o objetivo, mas, evidenciam a influência dos vieses cognitivos nas 

decisões de investimentos, reforçando a importância das teorias das Finanças 

Comportamentais na construção de novos modelos capazes de explicar o que, segundo a 

teoria tradicional, seriam anomalias da eficiência de mercado. 

Os resultados encontrados satisfazem a questão de pesquisa, contudo, tanto as 

limitações deste trabalho, conforme já expostas na metodologia, quanto a refutação de alguns 

dos pressupostos das Finanças Comportamentais, como o da aversão a perda, instiga novos 

estudos conforme são descritos nas sugestões e recomendações para pesquisas futuras. 
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5.1 Sugestões e recomendações para pesquisas futuras 
 

A sugestão que se faz em primeiro lugar é quanto à possibilidade de replicação destes 

estudos através da utilização de pesquisa com investidores reais de mercado, verificando se os 

resultados podem ser repetidos, ou utilização de amostras diferentes em relação à formação e 

tamanho. Além destas recomendações, outras possibilidades de estudos que se pode 

encaminhar a partir das indagações deste trabalho são: 

• Aprofundar a análise de correlação entre as medidas de comportamentos avaliadas por 

questionários ou testes com resultados reais de mercado, a exemplo dos estudos 

desenvolvidos por Glaser e Weber (2003); 

• Analisar quais diferentes fatores podem estar envolvidos na presença dos vieses 

cognitivos, como os fatores gênero, idade, estado civil, experiência e outros; 

• Aprofundar o estudo da evidência de outras heurísticas com a da ancoragem, 

representatividade e conservadorismo, entre outras; e 

• Utilização da análise de regressões visando inferir sobre a relação causal entre os 

comportamentos descritos nas teorias das Finanças Comportamentais e os 

apresentados numa realidade de mercado. 
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APÊNDICE A – Orientações e Regras da Simulação de 
Investimentos para os participantes 

 
 

 

Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Departamento de Ciências Administrativas 
Programa de Pós-Graduação em Administração 

 
Prezado Participante: 
 
A partir deste momento os senhores estão recebendo, cada um, uma carteira para ser 
administrada. Cada carteira contém o valor inicial de R$ 300.000,00, podendo estar 
distribuídos em 6 (seis) ativos diversos ou integralmente em dinheiro. Seu objetivo é garantir 
a máxima rentabilidade possível desta carteira ao final do período de 6 meses. 
 
Para atingir este objetivo cada um poderá realizar operações de compra e venda de ativos, 
conforme seus julgamentos, em 2 (duas) rodadas de operações, onde cada rodada 
corresponderá a um trimestre. Cada rodada deverá ser realizada em até 20 minutos. 
 
No início de cada rodada os participantes receberão um “jogo de informações” referentes aos 
ativos disponíveis para operações. Este “jogo” conterá: 
 

• A cotação de 14 ativos negociáveis na simulação com os preços e variações 
percentuais destes no último trimestre; 

• Informações adicionais de cada ativo como: recomendações de especialistas, histórico 
dos indicadores, pontos positivos e negativos, notícias relacionadas e outros dados de 
interesse. 

 
A cada rodada serão entregues dois tipos de formulários, para preenchimento durante a 
simulação, sendo eles: uma “boleta” para realização das operações de compra e venda, e uma 
ficha Carteira Inicial para atualização das cotações. 
 
A venda de ativos estará condicionada à existência dos mesmos na sua carteira na ocasião da 
operação, bem como a compra estará condicionada à existência de dinheiro em conta corrente, 
logo, primeiro deverão ser realizadas as operações de venda, e só depois as de compra. 
 
O processo será todo orientado, e na folha seguinte constam as orientações adicionais quanto 
à interpretação das informações adicionais de cada ativo. 
 
 
Desde já fico grato pela sua participação e desejo boa rentabilidade. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Aldemir Barretto Jr 
Mestrando – PROPAD/ UFPE. 
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INTERPRETAÇÃO DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE CADA ATIVO 
 
Indicadores 
Apresenta o histórico dos indicadores dos últimos 6 (seis) trimestres, sendo eles: 

• Preço / Lucro: Mostra a relação entre o preço de um ativo e seu lucro. Esse índice 
indica o tempo necessário para o investidor obter o retorno do capital, assim sendo, 
quanto menor o índice mais rapidamente o capital retornará ao investidor. Porém, se o 
indicador apresentar resultado negativo denota que o último balanço da empresa teve 
prejuízo. 

• Preço / Val. Patrimonial: Apresenta a relação entre o preço e o valor patrimonial da 
ação. Quanto maior este indicador, mais o mercado estará disposto a pagar pelos 
papéis. 

• Rent. Patrim. Líquido: É um indicador de rentabilidade, que relaciona o lucro e o 
patrimônio da empresa. Quanto maior for a rentabilidade do patrimônio líquido, 
melhor. 

• Rent. Ativo: Mostra quanto a empresa obteve de lucro no último balanço para cada $1 
de investimento total. Dessa forma quanto maior for a rentabilidade, melhor. 

• Liquidez Geral: Indica quantos $ a empresa possui para cada $ que deve. Quanto 
maior o índice, menor é a possibilidade de a empresa não honrar seus compromissos. 

 
Recomendações 
Neste campo é apresentado a média das opiniões de analistas e instituições que cobrem a 
empresa. As sugestões estão relacionadas numa escala de 1 a 5, podendo ter casas decimais, 
correspondendo aos seguintes graus de atratividade respectivamente: 

1 2 3 4 5 
Forte compra Compra Manutenção Baixo desempenho Venda 

 
Neste campo também é informado o número de instituições consultadas. 
 
Notícias, Pontos Positivos e Negativos e Outros. 
Estes campos se referem a informações gerais e específicas do ativo referentes ao 
desempenho do mercado, desempenho da empresa e do setor de atuação, além de um breve 
histórico da companhia. 
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APÊNDICE B – Carteira Base – 1 da Simulação de 
Investimento 

 

 

QUANTIDADE CUSTO LOTE VALOR ATUAL

ACIN4 Acindar 50.000 50.000 50.000
APOL6 Apollo 0 0 0
CBIS4 Cibis 50.000 50.000 50.000
CMTL4 Lima 50.000 50.000 50.000
CTXS3 Citrix Sys 0 0 0
INFO4 Inforsa 0 0 0
IRON4 Iron Mountain 0 0 0
JBLC4 Jabil 0 0 0
KOPO3 Kopolar 50.000 50.000 50.000
LLTC3 Linear Tech 50.000 50.000 50.000
LUBZ4 Lubrizol 0 0 0
MYTG4 Maytag 50.000 50.000 50.000
MNYG3 Mony Group 0 0 0
PATA4 Patagônia 0 0 0

A Valor(R$) 300.000,00           
B Valor(R$) 0,00

A+B Valor(R$) 300.000,00           PATRIMÔNIO TOTAL

ATIVO

 Carteira Base - 1

CARTEIRA DE ATIVOS
CONTA CORRENTE

Nome:
Código: Período:__________
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APÊNDICE C – Carteira Base – 2 da Simulação de 
Investimento 

 

 

QUANTIDADE CUSTO LOTE VALOR ATUAL

ACIN4 Acindar 0 0 0
APOL6 Apollo 0 0 0
CBIS4 Cibis 0 0 0
CMTL4 Lima 0 0 0
CTXS3 Citrix Sys 0 0 0
INFO4 Inforsa 0 0 0
IRON4 Iron Mountain 0 0 0
JBLC4 Jabil 0 0 0
KOPO3 Kopolar 0 0 0
LLTC3 Linear Tech 0 0 0
LUBZ4 Lubrizol 0 0 0
MYTG4 Maytag 0 0 0
MNYG3 Mony Group 0 0 0
PATA4 Patagônia 0 0 0

A Valor(R$) 0,00
B Valor(R$) 300.000,00

A+B Valor(R$) 300.000,00           PATRIMÔNIO TOTAL

ATIVO

 Carteira Base - 2

CARTEIRA DE ATIVOS
CONTA CORRENTE

Nome:
Código: Período:__________
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APÊNDICE D – Relação com as Cotações das Ações 
negociáveis da Simulação de Investimento 

 

ATIVO NOME VALOR PERC
ACIN4 Acindar R$ 1,00 0,00%
APOL6 Apollo R$ 1,00 0,00%
CBIS4 Cibis R$ 1,00 0,00%
CMTL4 Lima R$ 1,00 0,00%
CTXS3 Citrix Sys R$ 1,00 0,00%
INFO4 Inforsa R$ 1,00 0,00%
IRON4 Iron Mountain R$ 1,00 0,00%
JBLC4 Jabil R$ 1,00 0,00%
KOPO3 Kopolar R$ 1,00 0,00%
LLTC3 Linear Tech R$ 1,00 0,00%
LUBZ4 Lubrizol R$ 1,00 0,00%
MYTG4 Maytag R$ 1,00 0,00%
MNYG3 Mony Group R$ 1,00 0,00%
PATA4 Patagônia R$ 1,00 0,00%

COTAÇÕES DO 1º PERÍODO

 

 

ATIVO NOME VALOR PERC
ACIN4 Acindar R$ 1,05 5,00%
APOL6 Apollo R$ 1,01 1,00%
CBIS4 Cibis R$ 0,95 -5,00%
CMTL4 Lima R$ 0,94 -6,00%
CTXS3 Citrix Sys R$ 0,92 -8,00%
INFO4 Inforsa R$ 1,03 3,00%
IRON4 Iron Mountain R$ 0,90 -10,00%
JBLC4 Jabil R$ 1,08 8,00%
KOPO3 Kopolar R$ 1,44 44,00%
LLTC3 Linear Tech R$ 1,93 93,00%
LUBZ4 Lubrizol R$ 0,84 -16,00%
MYTG4 Maytag R$ 1,26 26,00%
MNYG3 Mony Group R$ 0,96 -4,00%
PATA4 Patagônia R$ 0,46 -54,00%

COTAÇÕES DO 2º PERÍODO
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APÊNDICE E – Quadro de Informações Adicionais dos 
Ativos da Simulação de Investimento 

 

01/01/10 01/10/09 01/07/09 01/04/09 01/01/09 01/10/08
ACIN4 5,9 8,5 10,2 8,6 7,8 12,7

1,5 1,9 2 1,3 1 1,5
32,30% 34,60% 29,00% 24,30% 18,50% 15,20%
17,00% 17,00% 15,60% 13,80% 11,30% 9,70%

1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8

01/01/10 01/10/09 01/07/09 01/04/09 01/01/09 01/10/08
AGRI4 -2,4 -0,8 -0,5 -0,5 -0,2 -0,2

1,9 1,2 1,1 0,7 0,3 0,5
-55,10% -44,80% -50,00% -62,20% -73,10% -60,70%
-10,50% -10,70% -13,70% -16,50% -22,50% -27,50%

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

Preço/Lucro

Recomendações

Rem. Patri. Líq.
Rent. Ativo

Liquidez Geral

Pontos Positivos Pontos Negativos

Notícias Preço/Val. Patrim.

Boa geração de caixa A empresa apresentou prejuízos 
no último balanço.

Agricultor Indicadores

"recomendação 3,1; instituições consultadas 2

""Este análise é meramente informativa, não podendo ser entendido 
como recomendação ou sugestão de investimento. A empresa qua 
elabora não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões, 
nem pela utilização do mesmo para realização de investimentos sob 
qualquer forma."""

Rem. Patri. Líq.
Rent. Ativo

Liquidez Geral

Outros
"Criada em maio de 2007, resultado da fusão e integração de duas empresas, tornou-se a maior indústria de 
eletroeletrônicos na América Latina. Hoje ela é subsidiária da Sphileer Corporation, maior fabricante de 
eletrodomésticos mundial.
A Acindar é uma importante empresa do Brasil que fabrica eletroeletrônicos. Atua em patamares internacionais de 
qualidade e de produtividade, de acordo com as exigências do mercado global.
A empresa emprega cerca de 4 mil pessoas em suas unidades espalhadas pelo  Brasil, Argentina e Chile.
Desde 1999, todas as unidades são certificadas de acordo com o padrão internacional ISO 9000, atestando a 
qualidade de seus produtos e serviços. Além do mercado brasileiro, a Acindar atende aos mercados de 70 países 
em cinco continentes."

"Boa Rentabilidade
P/L Atrativo
Elevada liquidez"      

Pontos Negativos
Setor muito competitivo

Recomendações

Pontos Positivos

"“recomendação 2,2; instituições consultadas 5”

""Este análise é meramente informativa, não podendo ser entendido 
como recomendação ou sugestão de investimento. A empresa qua 
elabora não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões, 
nem pela utilização do mesmo para realização de investimentos sob 
qualquer forma."""

Outros
"Fundada em 1969 como empresa estatal de capital misto, dedicada a produção de implementos agrícolas, ela foi 
privatizada em 1978. Seus atuais controladores detêm 60% do capital votante, distribuído entre fundos de pensão e 
bancos de investimentos.

Em 1999, Agricultor abandonou a produção de máquinas agrícolas e  atualmente, produz uma elevada gama de 
bens de capital de elevada tecnologia. Atualmente, é uma das lideres mundiais de bens de capital de tecnologia de 
ponta."

Acindar Indicadores
Preço/Lucro

Preço/Val. Patrim.Notícias
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APÊNDICE F – Boleta de Operações da Simulação de 
Investimento 

 

BOLETA DE OPERAÇÕES
QUANTIDADE VENDA COMPRA

ACIN4 Acindar
APOL6 Apollo
CBIS4 Cibis
CMTL4 Lima
CTXS3 Citrix Sys
INFO4 Inforsa
IRON4 Iron Mountain
JBLC4 Jabil
KOPO3 Kopolar
LLTC3 Linear Tech
LUBZ4 Lubrizol
MYTG4 Maytag
MNYG3 Mony Group
PATA4 Patagônia

Valor(R$) 

Valor Inicial(R$)
A

Receita = Valor 
das Vendas

B

Saldo Disponível 
para as compras

C
CONTA CORRENTE

Saldo Final após as 
compras

C - Compras

VENDA
COMPRA
OPERAÇÕES TOTAIS

CONTA CORRENTE

OPERAÇÕES TOTAIS

ATIVO

ATIVO

QUANTIDADE

OBSERVAÇÕES

OPERAÇÕES

Nome:
Código: Período:__________

CONTA CORRENTE

Informar nos campos apropriados os totais de vendas e compras
Informar nos campos apropriados o valor inicial, a receita das vendas, o saldo 
disponível para as compras e o saldo final após as compras.

Nome do Ativo que será Vendido ou Comprado.
Quantidade de Ativo a ser Comprado ou Vendido, limitados a:
1) Quantidade disponível na carteira inicial do período, no caso de venda.
2) Saldo disponível para compras em conta corrente, no caso de compra.
É igual a quantidade vendida vezes o preço de cotação do período
É igual a quantidade comprada vezes o preço de cotação do período
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APÊNDICE G – Formulário Carteira Inicial de um 
período da Simulação de Investimento 

 

QUANTIDADE CUSTO LOTE VALOR ATUAL

ACIN4 Acindar
APOL6 Apollo
CBIS4 Cibis
CMTL4 Lima
CTXS3 Citrix Sys
INFO4 Inforsa
IRON4 Iron Mountain
JBLC4 Jabil
KOPO3 Kopolar
LLTC3 Linear Tech
LUBZ4 Lubrizol
MYTG4 Maytag
MNYG3 Mony Group
PATA4 Patagônia

A Valor(R$) 
B Valor(R$) 

A+B Valor(R$) 

VALOR ATUAL
CARTEIRA DE ATIVOS
CONTA CORRENTE
PATRIMÔNIO TOTAL

PATRIMÔNIO TOTAL

ATIVO
QUANTIDADE
CUSTO LOTE

OBSERVAÇÕES

ATIVO

 Carteira Inicial

CARTEIRA DE ATIVOS
CONTA CORRENTE

Soma dos valores de todos os ativos atualizados = A
Valor informado na carteira final do período anterior = B
Somatório da Carteira de Ativos mais Conta Corrente = A+B

Digitar o valor dos ativos da carteira final do período anterior
Informar as quantidades finais do período anterior.
Informar o custo de lote da carteira final do período anterior
Multiplicar a quantidade pelo valor de cotação do período.

Nome:
Código: Período:__________
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APÊNDICE H – Questionário Modelo I 

 

 

Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Departamento de Ciências Administrativas 
Programa de Pós-Graduação em Administração 

 
 
 
Prezados Respondentes: 
 
 
 
 
A partir deste momento os senhores estão recebendo um questionário que corresponde à 
Segunda Parte do Experimento, necessária para validação da primeira parte correspondente à 
Simulação de Investimentos. 
 
O questionário está dividido em dois módulos, um corresponde aos dados do respondente e o 
outro correspondente ao questionário do estudo referente à continuidade do experimento. 
 
Recomendamos a leitura atenta de cada questão, respondendo cada uma delas conforme 
orientação nos respectivos enunciados. Não existe resposta certa ou errada. O importante é 
você expressar a sua opinião levando em consideração a sua percepção e suas experiências 
práticas e acadêmicas. 
 
Desde já grato pela sua participação. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Aldemir Barretto Jr 
Mestrando – PROPAD/ UFPE. 
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MÓDULO 1 – DADOS DO RESPONDENTE. 
 
1.1 Nome: Código: 

 
1.2 Gênero (1) Masculino (    ) (2) Feminino (    ) 
1.3 Idade que terá em 31/12/2006                                   Anos 

(1) Solteiro (a) 
(2) Casado (a) 
(3) Separado (a) 

1.4 Estado Civil  

(4) Outro: 
(1) Superior Incompleto: 
(2) Graduação em: 
(3) Pós-graduação em: 

1.5 Formação Acadêmica: 
Indicar nome do curso 

(4) Mestrado / Doutorado em: 
(1) SIM (    ) 1.6 Já participou de alguma Simulação de Investimentos ou Mercado de 

Ações antes desta? (2) NÃO (    ) 
(1) SIM (    ) 1.7 Possui vivência teórico-acadêmica anterior com Finanças ou 

Investimentos, quer seja através de pesquisas ou cursando 
disciplinas como Administração Financeira, Análise de 
Investimentos, Mercado de Capitais ou Tópicos em Finanças? 

(2) NÃO (    ) 

(1) SIM (    ) 1.8 Possui experiências profissional, atuando com análise de 
investimentos, ou pessoais através de investimentos em ações ou 
fundos de ações? (2) NÃO (    ) 

 
 
 
MÓDULO 2 – QUESTIONÁRIO DO ESTUDO 
 
 
1º – GRUPO DE QUESTÕES. 
 
2.1) Qual a porcentagem dos participantes do seu grupo de simulação de investimentos que 
tem habilidades melhores (por exemplo na maneira como interpreta a informação ou 
conhecimento geral) do que você em identificar ativos com desempenho médios superior no 
futuro? (Por favor dar um número entre 0% e 100%) 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
2.2) Qual a porcentagem dos participantes do seu grupo de simulação de investimentos que 
obteve retornos mais elevados do que você no período da simulação (Por favor dar um 
número entre 0% e 100%) 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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2º GRUPO DE QUESTÕES. 
 
Considerando a escala: de 1 (CP – CONCORDO TOTALMENTE) a 5 (DP – DISCORDO 
TOTALMENTE ). 
 
Assinale a alternativa que melhor expressa sua opinião referente a investimentos no mercado 
financeiro. 

Q Alternativa 1 
CT 

2 
CP 

3 
N 

4 
DP 

5 
DT 

2.3 Eu nunca compro ativo que apresentará baixo 
desempenho no futuro. 

     

2.4 Eu não sou capaz de identificar ativos com 
performance em média superior no futuro. 

     

2.5 
Comprar ativos é como comprar bilhetes de loteria. 
O desempenho acima da média parece-me ser mais 
uma questão de sorte. 

     

2.6 Minhas previsões de preços futuros de ativos estão 
sempre certas. 

     

 
 
3º GRUPO DE QUESTÕES. 
 
As questões a seguir correspondem a alternativas de prospectos com possibilidade de retornos 
diferentes. A cada par de alternativa deverá ser escolhida a que represente a sua melhor 
escolha no sentido de maior ganho ou menor perda (valores entre parênteses) conforme cada 
questão pedir. Mais uma vez não há questão certa nem errada, pois as mesmas retrataram as 
preferências individuais de cada um. 
 
 

Escolha entre: 

2.7 A 
R$ 2.500 com probabilidade de 33% 
R$ 2.400 com probabilidade de 66% 
R$ 0 com probabilidade de 1% 

B R$ 2.400 com certeza 

Escolha entre: 
2.8 A R$ 4.000 com probabilidade de 80%. B R$ 3.000 com certeza. 

Escolha entre: 
2.9 A R$ 6.000 com probabilidade de 45%. B R$ 3.000 com probabilidade de 90%. 

Escolha entre: 
2.10 A R$ 6.000 com probabilidade de 25%. B R$ 4.000 com probabilidade de 25%. 

R$ 2.000 com probabilidade de 25%. 

Escolha entre: 
2.11 A R$ 5.000 com probabilidade de 0,1%. B R$ 5 
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Escolha entre: 
2.12 A R$ 4.000 com probabilidade de 20%. B R$ 3.000 com probabilidade de 25%. 

Considere um jogo em dois estágios. No primeiro estágio há uma probabilidade de 
75% de você terminar o jogo sem nada, e 25% de chance de você passar para a 
segunda fase. Se você alcançar a segunda fase você tem que fazer uma escolha entre: 
 
            A) R$ 4.000 com 80% de chance        ou         B) R$ 3.000 
 
Você deve fazer a sua escolha antes do jogo começar, isto é, antes do fim da primeira 
fase. 

2.13 

Sua escolha e´:  OPÇÃO A (         ) OPÇÃO B (         ) 

Escolha entre: 
2.14 A R$ 2.500 com probabilidade de 33% 

R$ 0 com probabilidade de 64% B R$ 2.400 com probabilidade de 34% 
R$ 0 com probabilidade de 66 

Em adição a qualquer valor que você possua, a você foi dado R$ 1.000. Agora você 
precisa escolher entre: 

2.15 
A R$ 1.000 com probabilidade de 50%. B R$ 500 com certeza. 

Escolha entre: 
2.16 A R$ 6.000 com probabilidade de 0,1% B R$ 3.000 com probabilidade de 0,2% 

 
 
3º GRUPO DE QUESTÕES. 
 
Considere que você acabou de ganhar uma soma de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de 
reais) e deseje aplicar em ações. Por recomendação de especialistas você esta aplicando uma 
parcela deste valor em títulos de renda fixa e a outra em empresas de vários segmentos 
econômicos. Navegando pela Internet você se deparou com algumas opções de investimentos. 
Desta forma considere os pares de opções de investimentos a seguir escolhendo uma opção. 
 
As opções aparecem em ordem alfabética em cada setor, e representam ativos reais. Os 
dados são da CNN Money.com da pesquisa FORTUNE 500, referente as 500 maiores 
empresas com base nas receitas de 2005. Valores expressos em milhares de dólares. 
 

Dentre as opções de investimentos deste segmento (BANCO) escolha uma: 
BANCO DO BRASIL DANSKE BANK GROUP 

Sede BRASIL Sede DINAMARCA 
Fortune 500  323ª posição Fortune 500  284ª posição 
Receita $ 19.959,9 (milhões) Receita $  22.336,5 (milhões)
Lucro $   1.706,3 (milhões) Lucro $    2.137,3 (milhões)
Ativos $108.318,4 (milhões) Ativos $384.606,0 (milhões)

2.17 A 

Empregados 83.751 

B

Empregados 19.128 
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Dentre as opções de investimentos deste segmento (BANCO) escolha uma: 
BANK OF CHINA BRADESCO 

Sede CHINA Sede BRASIL 
Fortune 500  255ª posição Fortune 500  269ª posição 
Receita $  23.860,1 (milhões) Receita $ 22.920,4 (milhões)
Lucro $    3.851,6 (milhões) Lucro $   2.265,2 (milhões)
Ativos $587.348,8 (milhões) Ativos $ 89.352,8 (milhões)

2.18 A 

Empregados 209.265 

B

Empregados 73.881 
Dentre as opções de investimentos deste segmento (BANCO) escolha uma: 

ITAÚSA-INVESTIMENTOS ITAÚ KOOKMIN BANK 
Sede BRASIL Sede COREIA DO SUL 
Fortune 500  415ª posição Fortune 500  364ª posição 
Receita $  16.185,8 (milhões) Receita $ 17.853,1 (milhões)
Lucro $       943,7 (milhões) Lucro $   2.187,9 (milhões)
Ativos $66.429,5 (milhões) Ativos $180.938,3 (milhões)

2.19 A 

Empregados 62.128 

B

Empregados 24.019 
Dentre as opções de investimentos deste segmento (PETRÓLEO) escolha uma: 

ENI PETROBRAS 
Sede ITÁLIA Sede BRASIL 
Fortune 500  27ª posição Fortune 500  86ª posição 
Receita $ 92.603,3 (milhões) Receita $ 56.324,0 (milhões)
Lucro $ 10.919,7 (milhões) Lucro $ 10.344,0 (milhões)
Ativos $ 98.906,9 (milhões) Ativos $ 78.625,0 (milhões)

2.20 A 

Empregados 72.258 

B

Empregados 53.904 
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APÊNDICE I – Questionário Modelo II 

 

 

Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Departamento de Ciências Administrativas 
Programa de Pós-Graduação em Administração 

 
 
 
Prezados Respondentes: 
 
 
 
 
A partir deste momento os senhores estão recebendo um questionário que corresponde à 
Segunda Parte do Experimento, necessária para validação da primeira parte correspondente à 
Simulação de Investimentos. 
 
O questionário está dividido em dois módulos, um corresponde aos dados do respondente e o 
outro correspondente ao questionário do estudo referente à continuidade do experimento. 
 
Recomendamos a leitura atenta de cada questão, respondendo cada uma delas conforme 
orientação nos respectivos enunciados. Não existe resposta certa ou errada. O importante é 
você expressar a sua opinião levando em consideração a sua percepção e suas experiências 
práticas e acadêmicas. 
 
Desde já grato pela sua participação. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Aldemir Barretto Jr 
Mestrando – PROPAD/ UFPE. 
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MÓDULO 1 – DADOS DO RESPONDENTE. 
 
1.1 Nome: Código: 

 
1.2 Gênero (1) Masculino (    ) (2) Feminino (    ) 
1.3 Idade que terá em 31/12/2006                                   Anos 

(1) Solteiro (a) 
(2) Casado (a) 
(3) Separado (a) 

1.4 Estado Civil  

(4) Outro: 
(1) Superior Incompleto: 
(2) Graduação em: 
(3) Pós-graduação em: 

1.5 Formação Acadêmica: 
Indicar nome do curso 

(4) Mestrado / Doutorado em: 
(1) SIM (    ) 1.6 Já participou de alguma Simulação de Investimentos ou Mercado de 

Ações antes desta? (2) NÃO (    ) 
(1) SIM (    ) 1.7 Possui vivência teórico-acadêmica anterior com Finanças ou 

Investimentos, quer seja através de pesquisas ou cursando 
disciplinas como Administração Financeira, Análise de 
Investimentos, Mercado de Capitais ou Tópicos em Finanças? 

(2) NÃO (    ) 

(1) SIM (    ) 1.8 Possui experiências profissional, atuando com análise de 
investimentos, ou pessoais através de investimentos em ações ou 
fundos de ações? (2) NÃO (    ) 

 
 
 
MÓDULO 2 – QUESTIONÁRIO DO ESTUDO 
 
 
1º – GRUPO DE QUESTÕES. 
 
2.1) Qual a porcentagem dos participantes do seu grupo de simulação de investimentos que 
tem habilidades melhores (por exemplo na maneira como interpreta a informação ou 
conhecimento geral) do que você em identificar ativos com desempenho médios superior no 
futuro? (Por favor dar um número entre 0% e 100%) 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
2.2) Qual a porcentagem dos participantes do seu grupo de simulação de investimentos que 
obteve retornos mais elevados do que você no período da simulação (Por favor dar um 
número entre 0% e 100%) 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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2º GRUPO DE QUESTÕES. 
 
Considerando a escala: de 1 (CP – CONCORDO TOTALMENTE) a 5 (DP – DISCORDO 
TOTALMENTE ). 
 
Assinale a alternativa que melhor expressa sua opinião referente a investimentos no mercado 
financeiro. 

Q Alternativa 1 
CT 

2 
CP 

3 
N 

4 
DP 

5 
DT 

2.3 Eu nunca compro ativo que apresentará baixo 
desempenho no futuro. 

     

2.4 Eu não sou capaz de identificar ativos com 
performance em média superior no futuro. 

     

2.5 
Comprar ativos é como comprar bilhetes de loteria. 
O desempenho acima da média parece-me ser mais 
uma questão de sorte. 

     

2.6 Minhas previsões de preços futuros de ativos estão 
sempre certas. 

     

 
 
3º GRUPO DE QUESTÕES. 
 
As questões a seguir correspondem a alternativas de prospectos com possibilidade de retornos 
diferentes. A cada par de alternativa deverá ser escolhida a que represente a sua melhor 
escolha no sentido de maior ganho ou menor perda (valores entre parênteses) conforme cada 
questão pedir. Mais uma vez não há questão certa nem errada, pois as mesmas retrataram as 
preferências individuais de cada um. 
 
 

Escolha entre: 

2.7 A 
R$(2.500) com probabilidade de 33% 
R$(2.400) com probabilidade de 66% 
R$ 0 com probabilidade de 1% 

B R$(2.400) com certeza 

Escolha entre: 
2.8 A R$(4.000) com probabilidade de 80% B R$(3.000) com certeza. 

Escolha entre: 
2.9 A R$(6.000) com probabilidade de 45% B R$(3.000) com probabilidade de 90%

Escolha entre: 
2.10 A R$(6.000) com probabilidade de 25% B R$(4.000) com probabilidade de 25% 

R$(2.000) com probabilidade de 25%

Escolha entre: 
2.11 A R$(5.000) com probabilidade de 

0,1% B R$(5) 
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Escolha entre: 
2.12 A R$(4.000) com probabilidade de 20% B R$(3.000) com probabilidade de 25%

Considere um jogo em dois estágios. No primeiro estágio há uma probabilidade de 
75% de você terminar o jogo sem nada, e 25% de chance de você passar para a 
segunda fase. Se você alcançar a segunda fase você tem que fazer uma escolha entre: 
 
            A) R$(4.000) com 80% de chance        ou         B) R$(3.000) 
 
Você deve fazer a sua escolha antes do jogo começar, isto é, antes do fim da primeira 
fase. 

2.13 

Sua escolha e´:  OPÇÃO A (         ) OPÇÃO B (         ) 

Escolha entre: 
2.14 A R$(2.500) com probabilidade de 33% 

R$ 0 com probabilidade de 64% B R$(2.400) com probabilidade de 34% 
R$ 0 com probabilidade de 66 

Em adição a qualquer valor que você possua, a você foi dado R$ 2.000. Agora você 
precisa escolher entre: 

2.15 
A R$(1.000) com probabilidade de 50% B R$(500) com certeza. 

Escolha entre: 
2.16 A R$(6.000) com probabilidade de 

0,1% B R$(3.000) com probabilidade de 
0,2% 

 
 
3º GRUPO DE QUESTÕES. 
 
Considere que você acabou de ganhar uma soma de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de 
reais) e deseje aplicar em ações. Por recomendação de especialistas você esta aplicando uma 
parcela deste valor em títulos de renda fixa e a outra em empresas de vários segmentos 
econômicos. Navegando pela Internet você se deparou com algumas opções de investimentos. 
Desta forma considere os pares de opções de investimentos a seguir escolhendo uma opção. 
 
As opções aparecem em ordem alfabética em cada setor, e representam ativos reais. Os 
dados são da CNN Money.com da pesquisa FORTUNE 500, referente as 500 maiores 
empresas com base nas receitas de 2005. Valores expressos em milhares de dólares. 
 

Dentre as opções de investimentos deste segmento (BANCO) escolha uma: 
BANCO I BANCO II 

Sede País 1 Sede País 2 
Fortune 500  323ª posição Fortune 500  284ª posição 
Receita $ 19.959,9 (milhões) Receita $  22.336,5 (milhões)
Lucro $   1.706,3 (milhões) Lucro $    2.137,3 (milhões)
Ativos $108.318,4 (milhões) Ativos $384.606,0 (milhões)

2.17 A 

Empregados 83.751 

B

Empregados 19.128 
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Dentre as opções de investimentos deste segmento (BANCO) escolha uma: 
BANCO III BANCO IV 

Sede País 3 Sede País 4 
Fortune 500  255ª posição Fortune 500  269ª posição 
Receita $  23.860,1 (milhões) Receita $ 22.920,4 (milhões)
Lucro $    3.851,6 (milhões) Lucro $   2.265,2 (milhões)
Ativos $587.348,8 (milhões) Ativos $ 89.352,8 (milhões)

2.18 A 

Empregados 209.265 

B

Empregados 73.881 
Dentre as opções de investimentos deste segmento (BANCO) escolha uma: 

BANCO V BANCO VI 
Sede País 5 Sede País 6 
Fortune 500  415ª posição Fortune 500  364ª posição 
Receita $  16.185,8 (milhões) Receita $ 17.853,1 (milhões)
Lucro $       943,7 (milhões) Lucro $   2.187,9 (milhões)
Ativos $66.429,5 (milhões) Ativos $180.938,3 (milhões)

2.19 A 

Empregados 62.128 

B

Empregados 24.019 
Dentre as opções de investimentos deste segmento (PETRÓLEO) escolha uma: 

PETRÓLEO X PETRÓLEO Y 
Sede País 7 Sede País 8 
Fortune 500  27ª posição Fortune 500  86ª posição 
Receita $ 92.603,3 (milhões) Receita $ 56.324,0 (milhões)
Lucro $ 10.919,7 (milhões) Lucro $ 10.344,0 (milhões)
Ativos $ 98.906,9 (milhões) Ativos $ 78.625,0 (milhões)

2.20 A 

Empregados 72.258 

B

Empregados 53.904 
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APÊNDICE J – Procedimentos da realização do 
experimento 

 

1ª FASE – SIMULAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

1º PERÍODO 

1ª Etapa – Operações de Compra e Venda 

1. Cada participante recebe o material do período (Carteira Base, Cotações e Informações 
Adicionais dos Ativos do Período, e Boleta de Operações). 

2. Realiza as operações de vendas e compras utilizando a Boleta de Operações. 

2ª Etapa – Fechamento das Operações 

3. Cada participante recebe o formulário Carteira Inicial (para o 2º período), para transcrição das 
operações da Boleta e da Carteira Base. 

4. 
Cada participante devolve o material do período (Carteira Base, Cotações e Informações 
Adicionais dos Ativos do 1º Período, e Boleta de Operações), e aguarda o início do período 
seguinte. 

2º PERÍODO 

1ª Etapa – Operações de Compra e Venda 

1. Cada participante recebe o material do período (Cotações e Informações Adicionais dos Ativos 
do 2º Período, e nova Boleta de Operações). 

2. Completa o preenchimento da Carteira Inicial com a atualização das cotações do 2º período. 

3. Realiza as operações de vendas e compras utilizando a Boleta de Operações. 

2ª Etapa – Fechamento das Operações 

4. 
Cada participante devolve todo o material da Simulação (Carteira Inicial, Cotações e 
Informações Adicionais dos Ativos do 2º Período, e Boleta de Operações), e aguarda o início 
da aplicação dos questionários. 

2ª FASE – APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

1. Os participantes recebem, preenchem e devolvem os questionários. 

Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 
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APÊNDICE K – Tabela de Correlação de Spearman 
 

  
Escore 

EMM1 – 
Habilidades

Escore 
EMM2 – 

Performance 
Passado 

Efeito 
Melhor 
que a 
Média 

Ilusão de 
Controle ou 
Otimismo 
Exagerado 

Volume de 
Operações 

Totais 

Volume de 
Compras 

Totais 

Volume de 
Operações 
2º Período 

Volume de 
Compras 
2º Período 

Coeficiente 1,000        
p-value         

Escore EMM1 – 
Habilidades 

N     93        
Coeficiente    0,590** 1,000       
p-value 0,000        

Escore EMM2 – 
Performance Passado 

N     93      93       
Coeficiente     0,886**    0,884** 1,000      
p-value 0,000 0,000       

Efeito Melhor que a Média 

N     93     93      93      
Coeficiente 0,050 0,035 0,060  1,000     
p-value 0,633 0,738 0,567      

Ilusão de Controle ou 
Otimismo Exagerado 

N     93      93      93     100     
Coeficiente 0,154 0,077 0,128 -0,157 1,000    
p-value 0,218 0,540 0,306  0,190     

Volume de Operações 
Totais 

N     66      66      66       71      88    
Coeficiente 0,046 0,046 0,053 -0,102     0,691** 1,000   
p-value 0,715 0,712 0,672  0,397 0,000    

Volume de Compras 
Totais 

N      66     66      66       71      88      88   
Coeficiente 0,146 0,029 0,107 -0,165     0,702**     0,396** 1,000  
p-value 0,242 0,818 0,394  0,170 0,000 0,000   

Volume de Operações 2º 
Período 

N      66     66      66       71      88      88      88  
Coeficiente   0,286* 0,180   0,265* -0,100     0,408**     0,298**     0,731** 1,000 
p-value 0,020 0,149 0,032  0,407 0,000 0,005 0,000  

Volume de Compras 2º 
Período 

N      66      66      66       71      88      88      88      88 
** Coeficiente de correlação é significativo para o nível de 1% 
* Coeficiente de correlação é significativo para o nível de 5% 

Fonte: Elaboração do pesquisador (2007)
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APÊNDICE L – Tabela de Resultado dos Testes da Primeira Hipótese de Pesquisa 
 

 
 
TESTE APLICADO H0 OBSERVAÇÃO 
Teste do Efeito Melhor que a Média Não rejeita Não há evidência significativa para confirmar o efeito 
Teste de Ilusão de Controle e Otimismo Exagerado Rejeita Efeito evidenciado para o nível de erro de 1% (p-value= 0,0000) 

Teste de Excesso de Volume de Operações Não rejeita Não há evidência significativa de volume de operações em excesso 

     Correlação entre as medidas de excesso 
     de confiança Rejeita 

Correlação positiva entre: 
    Volume de compras 2º período - EMM1 (N=66; rho=0,286; p=0,020) 
    Volume de compras 2º período - EMM (N=66; rho=0,265; p=0,032) 

     Evidência de excesso de volume de operação Não rejeita Não há evidência significativa para confirmar que o volume de compras 2º 
período foi superior em um dos grupos 

Teste de Aversão à Ambigüidade Rejeita Efeito evidenciado para o nível de erro de 10% (p-value= 0,062) 
     Teste do Efeito Viés Local Não rejeita Não há evidência significativa do efeito viés local, conforme hipótese H01 
     Teste do Efeito de Aversão à Ambigüidade Rejeita Foi evidenciada diferença significativa para o nível de 10% (p = 0,062) 
Teste de Aversão à Perda – Efeito Reflexo Não rejeita  
Teste do Efeito Disposição Não rejeita Evidência negada para o nível de erro de 10% (p-value=0,054) 
Teste do Efeito Disposição - Apenas Carteira 1 Não rejeita Não há evidência significativa do efeito 
Teste do Efeito Disposição - Apenas Carteira 2 Não rejeita Foi rejeitado para um nível de significância de 1% (p-0,008) 
Teste do Efeito Disposição - Carteira 1 X Carteira 2 n/a Há diferença significativa para o nível de erro de 10% (p-value=0,064) 
Legenda: n/a = não aplicável   

Fonte: Elaboração do pesquisador (2007) 
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ANEXO I – Relação de variáveis anômalas associadas aos 
retornos dos ativos 

 

Variável 
Relação 
com os 

retornos 
Descrição Autor Ano 

Valor de 
mercado da 
empresa 

Negativa Empresas pequenas, com um menor valor de mercado, 
seriam sistematicamente sub-avaliadas por grandes 
investidores institucionais, possibilitando a obtenção 
de retornos anormais. 

Rosemberg e Marathe 
(1977), Banz (1981), 
Reinganum (1981a e b), 
Lakonishok e Shapiro 
(1984), Lakonishok e 
Shapiro (1986), Fama e 
French (1992). 

Nível de 
endividamento 
da empresa 

Positiva Os investidores exigiriam maiores retornos de ações 
de empresas mais endividadas. Ou o endividamento 
seria um fator de risco ausente no CAPM ou os 
mercados seriam ineficientes, permitindo retornos 
anormais de investimentos feitos em ações com alto 
nível de endividamento. 

Bhandari (1988), Fama 
e French (1992). 

Relação entre 
o valor 
contábil e o 
valor de 
mercado da 
empresa 

Positiva As ações com maiores relações VC/VM 
apresentariam, sistematicamente, maiores retornos. De 
forma similar ao nível de endividamento, as 
justificativas remetem à hipótese conjunta de falha de 
especificação do CAPM ou de ineficiência dos 
mercados. 

Stattman (1980), 
Rosemberg, Reid e 
Lanstein (1985), Chan, 
Hamao e Lakonishok 
(1991), Fama e French 
(1992). 

Relação lucro 
sobre preço 

Positiva Igualmente reforça o problema da hipótese conjunta. 
Ações de maior relação lucro sobre preço 
apresentariam, sistematicamente, maiores retornos. 

Basu (1977 e 1983), 
Ball (1978), Fama e 
French (1992). 

Rentabilidade 
dos dividendos 

Positiva Na eventual existência de alíquotas de impostos 
diferentes para ganhos de capitais e distribuição de 
dividendos, existiria preferência dos investidores por 
uma ou outra forma, exigindo maiores níveis de 
retornos das ações que ocasionassem maior 
pagamento de impostos. 

Brennam (1970), 
Rosemberg e Marathe 
(1977), Litzenberger e 
Ramaswamy (1979), 
Speranzini (1994). 

Liquidez da 
ação 

Negativa Os investidores analisariam os retornos líquidos dos 
ativos, livres de custos de transações. Sendo assim, 
exigiriam maiores retornos das ações menos líquidas, 
com maiores custos de transação. 

Amihud e Mendelson 
(1986ª, 1986b e 1991). 

Relação fluxo 
de caixa sobre 
preço 

Positiva De forma similar à relação entre lucros e preço, ações 
com uma maior relação entre fluxo de caixa e preço 
apresentariam, sistematicamente, maiores retornos. Ou 
essa relação seria um fator de risco avaliado pelos 
investidores, ou os mercados não seriam eficientes. 

Lakonishok, Shleifer e 
Vishny (1994), Fama e 
French (1996a). 

Crescimento 
das vendas 
passadas 

Negativa Os investidores tenderiam a superestimar as vendas 
passadas das empresas, ocasionando uma super 
valorização dessas ações que, sistematicamente, 
apresentariam menores retornos. Outra explicação 
plausível seria a de que ações de empresas com 
crescimento das vendas baixo ou negativo seriam mais 
arriscadas. Assim, os investidores, racionalmente, 
exigiriam um maior retorno dessas ações. 

Lakonishok, Shleifer e 
Vishny (1994), Fama e 
French (1996a). 
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Relação preço 
sobre vendas 

Negativa Após analisar quatro décadas de dados referentes aos 
mercados acionários norte-americanos, 
O’Shaughnessy concluiu que determinadas estratégias 
de valor, como a compra sistemática de ações com 
uma alta relação preço sobre vendas, permitiriam a 
obtenção de lucros extraordinários. 

O’Shaughnessy (1997) 

Variância 
individual da 
ação 

Positiva A falta de negociabilidade de alguns ativos ou a 
existência de custos de transação ocasionariam a 
formação de portfólios mal diversificados. Sendo 
assim, a variância individual dos ativos seria um fator 
avaliado pelos investidores. 

Levy (1978), Mayshar 
(1979, 1981 e 1983) 

As referências bibliográficas citadas neste quadro estão presentes em Bruni (1998, apud. BRUNI; FAMA, 1998). 

Fonte: Bruni e Famá (1998). 
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ANEXO II – Lista das ações reais utilizadas no 
Simulabolsa 

 

 

 
Fonte: Macedo Jr (2003). 
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ANEXO III – Tela de Operações do Simulabolsa 
 

 

Fonte: SIMULABOLSA 6.0 (2003) 
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