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RESUMO 

http://www.metodista.br/posadministracao/corpo-docente/wanderlei-lima-de-paulo


 
 

 

O objetivo desta dissertação é analisar aversão à perda dos estudantes do curso de 
administração de empresas e do curso de tecnologia em gestão financeira, usando a 
reprodução do trabalho desenvolvido por Kahneman e Tversky (1979). Para tanto, 
foi realizada uma pesquisa em campo com estudantes em uma faculdade particular, 
localizada da cidade de São Paulo, onde pode ser aplicado o questionário no 
modelo original proposto pelos pesquisadores Kahneman e Tversky (1979) e através 
dos resultados obtidos, foi recriada a teoria dos prospectos e constatou que um 
grupo de estudantes tem uma aversão à perda menor. Neste trabalho, foi feita uma 
revisão bibliográfica sobre as principais mudanças na área financeira desde 1920 
até atualidade, destacando a Teoria sobre Finanças Modernas, a Hipótese de 
Mercados Eficientes, Finanças Comportamentais, Heurísticas e Teoria do Prospecto. 
Os resultados apontam para a existência dos efeitos certeza, reflexo e isolamento. 
Foi possível confirmar a existência de um comportamento diferente para o grupo de 
estudantes de administração. Dentre as principais conclusões, os estudantes de 
administração, estão reagindo de forma diferente que os estudantes de gestão 
financeira. A formação dos respondentes mostrou-se um fator de diferenciação entre 
os dois grupos. Os alunos de administração tem uma base de estudos sobre 
finanças menor comparada com os estudantes de gestão financeira e uma base de 
estudos maior em outras áreas. Esse conhecimento mais abrangente na área 
financeira, não trouxe nenhum diferencial para os estudantes de gestão financeira, 
isso pode se dar por essa amostra ser basicamente de pessoas muito jovem que 
acabaram de sair do ensino médio e com pouca experiência e entendimento do 
mercado financeiro.  

 

 

 

Palavras-chave: Teoria do Prospecto; Teoria de Mercado Eficiente; Finanças 
Comportamentais; Heurísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 
 

 

 

The aim of this dissertation is to analyse loss aversion of the Business Administration 

and Financial Management students, using the reproduction of the work developed 

by Kahneman and Tversky (1979). For that purpose, it was made a field research 

with these students in a private college in São Paulo city with the application of the 

original survey template suggested by researchers Kahneman e Tversky (1979), and 

through the obtained results, Prospect Theory was validated, and it was verified that 

a group of students have less loss aversion. In this study was made a bibliographic 

review about the main changes in financial area since 1920 until nowadays 

highlighting the theory about modern financials, Efficient Market Hypothesis, 

Behavior Financials, Heuristics and Prospect Theory. The results reveal the 

existence of certainty, reflex and isolation effects. It was possible to confirm the 

existence of a different behavior of the Administration students. Among the main 

conclusions, Administration students are reacting differently of Financial 

Management students. Academic qualification is proving as a differentiation factor 

between the two groups. Administration students have a smaller financial base of 

studies than Financial Magement students and a larger base of studies on other 

areas. This larger knowledge on financial area didn’t bring any differential for 

Financial Management students, this can be explained by the low age of this 

population, that have just left high school and has little experience and little 

understanding of financial market. 

 

Keywords: Prospect Theory; Efficient Market Theory; Behavioral Finance; Heuristics. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 

As teorias sobre finanças modernas partem da premissa que os investidores 

são racionais na tomada de decisão e capazes de compilar todas as informações 

disponíveis no mercado para tomar suas decisões. 

 

Essa premissa é tratada nos estudos sobre a hipótese dos mercados 

eficientes, onde “o preço de um ativo financeiro reflete todas as informações 

disponíveis, sendo a melhor estimativa do seu valor fundamental” (ALDRIGHI; 

MILANEZ, 2005, p. 43).  

 

A hipótese dos mercados eficientes parte do pressuposto que os investidores 

são racionais e tomam suas decisões sempre com o objetivo de maximizar o lucro e 

minimizar o risco.  

 

Mercado eficiente é aquele em que um preço corrente de um determinado 

produto reflete o real valor presente e se consegue obter todas as informações 

disponíveis e necessárias para se avaliar o produto desejado. 

 

“Isso significa que os preços correntes do mercado refletem o valor 
presente dos títulos, e que não há maneira alguma de obter lucros 
extraordinários com o uso das informações disponíveis”. (SANTOS; 
BARROS, 2011, p. 09 e 10). 

 

Se todas as pessoas conseguem obter todas as informações para avaliar um 

determinado produto, não haverá mais ganhos acima da média e será possível 

prever os ganhos futuros, porque o mercado irá operar como um relógio. 

 

Finanças comportamentais (Behavioral Finance) buscam mostrar 

questionamentos sobre a hipótese dos mercados eficientes e na não racionalidade 

do investidor na hora de fazer seus investimentos. 
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Para Melo (2008, p. 15) “com a descoberta empírica de desvios 

comportamentais do homem, quando da tomada de decisões financeiras, as 

finanças modernas passaram a ter suas bases questionadas”. 

 

Segundo Silva et al. (2009, p. 385) “estudos recentes questionam a 

racionalidade nos investimentos e apontam para um investidor com características 

psicológicas e limitações [...]”. Assim começou a ser questionado o modelo criado 

em finanças modernas, percebendo que o tomador de decisão está rodeado de 

incertezas e complexidades e não consegue analisar todas as informações e 

variáveis disponíveis envolvidas no processo antes de tomar uma decisão. 

 

A partir dessas descobertas, os estudos relacionados às finanças 

comportamentais começam a ganhar força principalmente com o trabalho 

desenvolvido por Kahneman e Tversky em 1979, que investigou o comportamento 

humano e sua maneira como toma as decisões em situações de “stress” e risco. 

 

Assim finanças comportamentais entraram como uma nova linha de pesquisa 

e abordavam como tema central o seu estudo no desvio da racionalidade perfeita do 

investidor ocasionado pela presença de vieses (tendências). De acordo com 

Barberis e Thaler (2002), este novo campo de estudo é constituído pela associação 

da psicologia cognitiva com os limites da arbitragem. 

 

Nesse sentido, essa nova teoria é criada a partir da união entre a economia 

experimental e o estudo do comportamento humano no processo de tomada de 

decisões, sendo este último realizado pela Psicologia Cognitiva.  

 

Através desses estudos nasceu um dos principais conceitos das finanças 

comportamentais que estuda a aversão à perda, onde mostra que as pessoas são 

mais sensíveis à dor da perda do que aos benefícios gerados por um ganho 

equivalente. 
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1.1 Justificativa 

 

 

O desenvolvimento e crescimento de empresas de um pais resultam no 

progresso de sua própria economia. Dessa forma, o desenvolvimento de estudos 

que identificam vieses no relacionamento investidor versus decisões tem tomado 

proporções cada vez mais significativas, a partir do momento que mais investidores 

estão entrando no mercado financeiro e sendo obrigados a tomarem decisões que 

envolvem risco versus retorno. 

 

A importância do desenvolvimento de mercados de capitais para o 

crescimento de uma economia, o aumento de pesquisas que investiguem o 

comportamento dos investidores, bem como dos possíveis desvios de 

comportamento quando de sua tomada de decisões, contribuem para o 

entendimento do comportamento desses mercados e dos agentes que participam do 

processo. 

 

Aversão à perda é um dos principais conceitos que compões o corpo das 

finanças comportamentais e através do estudo precursor desenvolvido por 

Kahneman e Tversky em 1979, identificou esse comportamento em 70% dos 

entrevistados. 

 

Esse estudo pretende recriar o estudo original para comparar se estudantes 

brasileiros tem a mesma aversão à perda encontrada por Kahneman e Tversky 

(1979) e ir, além disso, o estudo irá análise dois grupos de estudantes, um grupo 

formado por estudantes do 8º semestre do curso de graduação em Administração de 

empresas e outro por estudantes 4º semestre do curso de graduação tecnológica em 

Gestão Financeira. 

 

A escolha desse público alvo se deu por estarem no último semestre de seus 

cursos e por terem estudado uma diversidade de disciplinas que podem influenciar 

no resultado dessa pesquisa. 
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Os alunos de Administração de Empresas têm uma carga horária de 2640 

horas de estudos (Anexo E) ao longo dos oito semestres, já os alunos de Gestão 

Financeira tem uma carga de 1848 horas de estudos (Anexo F) dividas em quatro 

semestres de estudos. 

 

Nessa primeira análise, os estudantes de Administração têm uma carga 

horária em média 30% maior que os estudantes de Gestão Financeira. Se 

compararmos com o tempo de estudo, os alunos de administração ficam dois anos a 

mais que os outros alunos. 

 

Ao analisarmos o plano de ensino dos dois cursos, percebemos que a grade 

dos alunos de Gestão Financeira (Anexo D) tem uma grande concentração de 

disciplinas ligadas a finanças, o equivalente a 1434 horas de estudos, 

aproximadamente 77,6% da carga horária total é dedicado a assuntos ligados área 

financeira. No caso do curso de administração (Anexo C), os alunos têm uma carga 

horária 1175 horas de estudos, aproximadamente 44,5% da carga horária total 

voltada área financeira, isso se dá pela formação final desse aluno já que o curso 

forma pessoas generalistas. 

 

Outro motivo pela escolha ao curso superior em tecnológica é devido ao seu 

crescimento em números de alunos, conforme ilustrado da figura 02 e o 

reconhecimento do diploma do curso tecnólogo no mercado de trabalho. 
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               Figura 01 – Crescimento dos cursos superiores de tecnologia nos campos da Administração. 
               Fonte: Guia de orientação profissional do tecnólogo em determinada área da Administração 

 

De 2000 a 2010, os cursos superiores de tecnologia cresceram 12.933%. 

Conforme o guia de orientação profissional do tecnólogo em determinada área da 

Administração, elaborado pelo Conselho Federal de Administração (2012), foi 

observada a crescente demanda pelos cursos superiores de tecnologia e o Governo 

Federal concentra uma grande atenção à formação de tecnólogos, sendo estes 

considerados, inclusive, como cursos “prioritários” para efeito do financiamento 

estudantil (FIES), juntamente com as licenciaturas em Física, Química, Matemática e 

Biologia, Administração, Engenharias, Geologia e Medicina.  

 

Com essa diferença nos estudos, mediremos se aversão à perda de um grupo 

de estudantes é menor ou igual ao outro grupo de estudantes, essa diferença será 

medida através da replicação do trabalho de Kahneman e Tversky (1979). 

 

O estudo se justifica, ainda, pelo fato de que as finanças comportamentais 

tiveram suas pesquisas iniciadas recentemente. Portanto, há pouca pesquisa e 

referencial teórico na área. No Brasil, poucos são os estudos identificados nessa 

área principalmente quando observa o estudo da aversão à perda. 
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1.2 Problema da Pesquisa 

 

 

 Os 262 alunos pesquisados, 140 são do curso de administração de 

Empresas e 122 do curso de gestão financeira, ambos cursando o último semestre 

de seus respectivos cursos e cada grupo acaba tendo um forte conhecimento teórico 

sobre finanças, mercado financeiro e outras informações que podem ajudar no 

momento de tomada de decisão. Mas será que esse embasamento teórico trará 

alguma vantagem sobre algum grupo, assim diminuindo a sua aversão à perda? 

 

 

1.3 Hipóteses da Pesquisa 

 

 

Esse estudo pretende analisar o comportamento do investidor e a sua 

aversão à perda, sob a ótica de finanças comportamentais. 

 

 

1.4 Objetivo Geral 

 

 

Partindo dos estudos de hipóteses dos mercados eficientes às finanças 

comportamentais, esse trabalho terá foco na aversão à perda dos estudantes do 

curso de administração de empresas e dos estudantes do curso de tecnologia em 

gestão financeira. 

 

Será analisado se aversão à perda dos estudantes de administração de 

empresas é diferente dos estudantes do curso de tecnologia em gestão financeira. 

Para isso será utilizado o conceito de finanças comportamentais desenvolvido por 

Kahneman e Tversky (1979), e reproduzido à investigação empírica feita por eles 

para analisar os aspectos comportamentais na questão da aversão à perda em 

estudantes de administração de empresas e estudantes de gestão financeira. 
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1.5 Objetivos Específicos 

 

 

Segundo Tversky e Kahneman (1974); Santos e Barros (2011), as pessoas 

tentam minimizar a complexidade do problema na hora de fazer seus investimentos 

a fim de simplificar a solução no processo de tomada de decisão. Através da 

recriação da teoria dos prospectos criada pelos pesquisados Daniel Kahneman e 

Amos Tversky (1979), que analisa o comportamento do investidor e a sua aversão à 

perda na hora de efetuar seus investimentos, responderemos às seguintes 

questões: 

 

 Comparação da teoria de Kahneman e Tversky (1979) com os dados 

encontrados nessa pesquisa 

 Analisar a aversão à perda com os dados de cada grupo de estudantes 

com a amostra de Kahneman e Tversky (1979). 

 Analisar se o grupo de estudantes de administração tem a mesma reação 

à perda que os estudantes de gestão financeira. 

 

Como o questionário será analisado de três formas distintas, para cada 

formato haverá uma hipótese que deverá ser validade. A primeira situação que foi 

analisada, o teste de hipótese (Tabela 03) irá validar ou não se os resultados 

encontrados na atual pesquisa são iguais ao da pesquisa original, ou seja, se os 

dados encontrados validam a pesquisa original. 

 

       Tabela 01 – Teste de hipótese da primeira situação. 

Hipótese Descrição 

Ho = Hipótese Nula Atual Pesquisa = Pesquisa Original 

H1 = Hipótese Alternativa Atual Pesquisa ≠ Pesquisa Original 
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       Tabela 02 – Resultados encontrados na Pesquisa Original. 

Questão   Geral Kahneman 

1 
A 36,84% 18% 

B 63,16% 82% 

2 
A 31,58% 83% 

B 68,42% 17% 

3 
A 36,84% 20% 

B 63,16% 80% 

4 
A 42,11% 65% 

B 57,89% 35% 

5 
A 21,05% 22% 

B 78,95% 78% 

6 
A 38,89% 67% 

B 61,11% 33% 

7 
A 27,78% 14% 

B 72,22% 86% 

8 
A 38,89% 73% 

B 61,11% 27% 

9 
A 52,63% 92% 

B 36,84% 8% 

10 
A 55,56% 42% 

B 42,11% 58% 

11 
A 55,56% 92% 

B 44,44% 8% 

12 
A 72,22% 30% 

B 27,78% 70% 

13 
Sim 22,22% 20% 

Não 77,78% 80% 

14 
A 33,33% 22% 

B 66,67% 78% 

15 
A 38,89% 16% 

B 61,11% 84% 

16 
A 66,67% 69% 

B 33,33% 31% 

 

 

O objetivo da segunda análise é verificar os resultados por cursos com 

resultado da pesquisa original, assim analisando se existe diferença quando 

analisamos um curso de cada vez. Com isso, são formuladas as seguintes 

hipóteses: 

 

      Tabela 03 – Teste de hipótese da segunda situação. 

Hipótese Descrição 

Ho = Hipótese Nula Grupo de Estudantes (Curso) = Pesquisa Original 

H1 = Hipótese Alternativa Grupo de Estudantes (Curso) ≠ Pesquisa Original 
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O terceiro e último teste visa analisar se os estudantes de administração de 

empresa tem a mesma reação na aversão à perda que os estudantes de gestão 

financeira. 

 

   Tabela 04 – Teste de hipótese da terceira situação. 

Hipótese Descrição 

Ho = Hipótese Nula Estudantes de Administração = Estudantes de Gestão Financeira 

H1 = Hipótese Alternativa Estudantes de Administração ≠ Estudantes de Gestão Financeira 

 

 

1.6 Estrutura da Pesquisa 

 

 

O presente trabalho está estruturado em cinco capítulos, sendo o primeiro 

capítulo a introdução. O segundo capítulo está à teoria necessária para o 

desenvolvimento do tema centra. A metodologia de pesquisa está descrita de forma 

detalhada no terceiro capítulo, assim como os instrumentos de análise de dados 

utilizados. Os principais resultados são expostos no capítulo quatro, que prece às 

considerações finais presentes no capítulo cinco. As informações quantitativas 

relativas à análise do questionário são abordadas de forma resumidas no capítulo 

quatro, conforme a necessidade de interpretação do problema. As informações 

completas referentes à análise dos dados constam dos anexos do trabalho. 

 

 

1.7 Resultados Esperados 

 

 

Demonstrar que o grupo de estudantes de administração reage de forma 

diferente do grupo de gestão financeira e que aversão à perda foi encontrada nos 

dois grupos, sendo o grupo de administração tem uma aversão à perda menor em 

alguns momentos. 
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A presente pesquisa pretende testar para reforçar a solidez da teoria do 

prospecto e mostrar a similaridade com a pesquisa de Kahneman e Tversky (1979) e 

de outros pesquisadores do Brasil, assim poderá ser confirmado que as heurísticas 

têm influência na mente das pessoas quando devem tomar decisões sobre ganhos 

ou perdas.  
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2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Teoria Financeira 

 

 

Gitman (2004) define área financeira como a arte e a ciência da gestão do 

dinheiro, essa área é ampla e dinâmica sendo que todas as empresas e pessoas 

precisam dessa gestão porque gastam ou investem dinheiro. 

 

O entendimento dessa área é de suma importância para que qualquer 

empresa ou pessoa possa gerir os recursos de forma eficaz. Dentro das empresas 

cabe ao administrador financeiro preocupar-se com essas tarefas, independente de 

serem empresas financeiras ou não financeiras, privadas ou públicas, grandes ou 

pequenas, com ou sem fins lucrativos. 

 

Segundo Gitman (2004) o administrador financeiro deve desempenhar as 

mais diversas tarefas financeiras, como planejamento, concessão de crédito, 

avaliação de projetos e captação de fundos para financiar as operações da 

empresas. O autor destaca que nos últimos anos, as mudanças no ambiente 

econômico têm aumentado a importância e a complexidade do administrador 

financeiro. 

 

Principalmente no início do século XX, o administrador financeiro é motivado 

a entender e atender a todas as mudanças ocorridas na época e o reflexo nos 

negócios das empresas e suas operações com o mercado. Assim gerando um 

grande desafio na área financeira que foi a criação de uma metodologia para essa 

gestão em cenário de negócios totalmente novo. 

 

Archer e D´Ambrosio (1969) focaram em três abordagens no estudo das 

finanças, a tradicional, administrativa e a finanças das empresas. 

 

1. Abordagem tradicional foca na vida e operações financeiras descontínuas 

das empresas, conforme o ambiente externo que a empresa esta inserida. 
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Com esse foco a empresa dava atenção aos problemas externos que 

afetavam suas finanças e não olhavam os problemas administrativos 

internos. 

 

2. Na abordagem administrativa, a prioridade era as práticas rotineiras das 

empresas e não aos eventos externos, assim iniciando os estudos de 

planejamento orçamentário. 

 

3. A última abordagem tem ênfase no conceito de investimento agregado, e 

nos estudos de custo de capital e taxa de retorno dos investimentos 

efetuados. Complementando esses estudos, também foi estudado o 

comportamento das taxas de juros, inflação, crédito e outros de 

importância relevante para o entendimento das finanças das empresas. 

 

Segundo Weston (1975), o início do século XX foi o marco nos estudos sobre 

finanças devido ao crescimento do mercado interno norte americano e o processo 

de consolidação das empresas, resultando no final da década de 1880 na 

construção de grandes redes ferroviárias. 

 

Com o surgimento de grandes grupos empresariais, houve a necessidade de 

recursos financeiros para financiar suas operações e os gestores enfrentaram 

problemas na composição da estrutura de capital da empresa ou como esses 

recursos entrariam na empresa, através de capital próprio ou de terceiros. 

 

Os estudos de Dewing (1914 apud Weston 1975) demonstram a relevância de 

estudos ao processo de financiamento e na estrutura do capital da empresa, no qual 

o autor constata a forte relação entre o desequilíbrio da estrutura de capital das 

empresas e sua relação às respectivas falências. “O estudo concluiu que o foco da 

administração financeiro, em ambiente de crise econômica, é a proteção contra a 

falência e a promoção de sua reorganização”. (ASSAF NETO; LIMA, 2010, p. 3). 
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Período de 1920 a 1929 

 

Década marcada pelo surgimento de novas indústrias, como a 

automobilística, a química, a indústria de aço e pela expansão das existentes. Houve 

a formação de novas empresas através de fusões para completar suas linhas de 

produtos. 

 

Weston (1975) destacou que nessa época eram grandes as margens de 

lucros das empresas, a flutuação dos preços dos produtos e a escassez de recursos 

financeiros eram motivos de preocupação da década, destacando a importância 

sobre planejamento e controle financeiro. 

 

Esses motivos reforçaram a importância da estrutura financeira da empresa, 

dos estudos referentes à liquidez das empresas e das técnicas de elaboração de 

orçamentos (SAITO; SAVOIA; FAMÁ, 2006). 

 

No Brasil, o grande destaque foi criação do Imposto de Renda, pelo Artigo 31 

da Lei de Orçamento no. 4625 de 31/12/1922. 

 

 

Período de 1930 a 1939 

 

Marcada pela recessão econômica oriunda da crise de 1929 e 1930 que 

gerou uma onda de reorganizações e de falências, tornou os estudos sobre 

solvência, liquidez e recuperação financeira da empresa o destaque dessa época. 

(WESTON, 1975). 

 

 

Período de 1940 a 1949 

 

Devido à Segunda Guerra Mundial, todos os esforços eram à obtenção de 

recursos para financiar a produção de bens (ASSAF NETO; LIMA, 2010). 
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Segundo Archer e D´Ambrosio (1969), observou-se a predominância da 

abordagem tradicional até o final da Segunda Grande Guerra, evidenciada pelos 

interesses e assuntos referentes à estrutura de capital e ao processo de 

financiamento. 

 

Houve o início dos estudos sobre análise de valor, desenvolvida por Lawrence 

Dellos Miles em 1947, “cuja base era não só examinar o custo ou só a qualidade, a 

segurança, confiabilidade e aparência, mas a busca do valor global da função 

exercida através do desenvolvimento com alternativas por meio de análises” (LIMA; 

MATIAS, 2003, p. 8). 

 

No Brasil é promulgada a constituição de 1946 com um grande aumento da 

carga tributária, criado o imposto ICM (Imposto sobre Consumo de Mercadorias), 

hoje conhecido como ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). 

 

 

Período de 1950 a 1959 

 

No início dessa década, houve uma rápida expansão econômica mundial, o 

surgimento de novas tecnologias e de novas indústrias, com rápido crescimento no 

valor de suas ações, ocasionando maior competitividade por recursos gerando um 

aumento no custo da mão de obra e menores oportunidades de investimentos 

devido às dificuldades de captação de recursos (SAITO; SAVOIA; FAMÁ, 2006).  

 

De acordo com Assaf Neto e Lima (2010) e Archer e D´Ambrosio (1969), isso 

acarretou uma mudança no foco do estudo de finanças, que passou a se 

caracterizar pela predominância das rotinas internas e pela preocupação com a 

estrutura organizacional, que ficou conhecida como a abordagem administrativa. 

 

O destaque foi que, em 1952, Harry Markowitz desenvolveu a teoria do 

portfólio que descreve a maximização do retorno esperado, ou o quando um 

investidor deseja ganhar se investir em uma carteira de ativos e qual será o seu 

nível de aceitação perante o risco na carteira escolhida. Essa teoria foi descrita no 
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seu artigo Portfólio Selection, The Journal of Finance, V 7, 1952, p. 77-91, que lhe 

rendeu um Prêmio Nobel de Economia. 

 

No Brasil, houve surgimento de indústrias de aço, mecânica, elétrica, 

comunicação e de equipamentos. 

 

 

Período de 1960 a 1969 

 

No final da década dos anos 50 e início da década de 1960, a rentabilidade 

das empresas consolidadas começou a diminuir. O elevado preço das ações no 

mercado das novas indústrias resultou na escassez de recursos para as empresas 

tradicionais, o que fez com que os estudos de custo de capital, para visualizar os 

limites adequados para os investimentos ganhassem importância mais destacada 

(ASSAF NETO; LIMA, 2010). 

 

Explicam Saito; Savoia e Famá (2006) que o problema vivido nessa década 

pelas empresas, fez com que elas buscassem por novos mercados implicando no 

processo de internacionalização das empresas, em momento com grande 

desenvolvimento tecnológico. 

 

De acordo com Archer e D`Ambrosio (1969), ainda, uma nova abordagem 

financeira ganhou relevância com a utilização da Teoria Econômica nas Finanças 

das Empresas, impulsionada por Keynes. 

 

Segundo Smith (1984), o estudo da função financeira permaneceu estagnado 

até a década de 50, sendo que nesse período, a teoria de finanças era inconsistente 

e normativa. Após a década de 50 é que se verificou uma mudança no foco do 

estudo da função financeira, procurando compreender as várias consequências das 

decisões financeiras, ou seja, das políticas de investimento, financiamento e 

dividendos sobre o comportamento dos fluxos de caixa das empresas, em seu nível 

de risco e em seu valor econômico, “ou seja, uma abordagem conhecida como 

positiva da literatura financeira” (ASSAF NETO; LIMA, 2010, p. 3). 
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Período de 1970 a 1979 

 

Marcada pela recessão mundial oriunda do esgotamento do modelo de 

crescimento adotado no pós-guerra, pela crise do petróleo com um expressivo 

aumento de preço nas cotações do barril do petróleo e pela crise na bolsa de Nova 

York, tudo isso ampliou ainda mais o ambiente de risco e de incertezas. 

 

Diante desse cenário, houve a retomada dos modelos quantitativos criados 

antes da década de 70, por Markowitz (1952) e Sharpe (1964), facilitada pelo 

desenvolvimento tecnológico dos computadores que ajudou na agilidade dos 

cálculos. 

 

Nessa década a Hipótese de Mercados Eficientes (HME) criada por Fama 

(1970) começa a ganhar relevância, sendo essa uma das mais importantes 

contribuições a Teoria de Finanças desenvolvidas nesse período. 

 

Essa teoria “é baseada nas noções sobre um comportamento humano 

racional, maximizador de utilidades esperadas e apto a processar de maneira ótima 

todas as informações disponíveis” (MILANEZ, 2003, p. 04). 

 

Outra teoria que nasce nessa década é Finanças Comportamentais 

(Behavioral Finance), que foi um dos berços sobre governança corporativa, assunto 

de grande destaque nos anos 90. 

 

 

Período de 1980 a 1989 

 

Período de crescimento da economia norte-americana e como principal 

característica a manutenção de altos déficits orçamentários, importação 

generalizada de produtos japoneses e europeus e adoção de uma política monetária 

restritiva.  
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Com esse cenário, as taxas internacionais de juros tiveram um grande 

aumento, provocando uma dificuldade dos países em desenvolvimento de honrar os 

empréstimos obtidos na década passada.  

 

Com a excessiva liquidez no sistema financeiro mundial os bancos 

internacionais concederem crescentes financiamentos aos projetos de investimentos 

dos países em desenvolvimento. 

 

Merton (1997) menciona que nessa época, houve um aumento na utilização 

de modelos matemáticos, principalmente por bancos comerciais e de investimentos, 

bem como por investidores institucionais. O modelo de precificação de opções de 

Black e Scholes apresentado em The Princing of Options and Corporate Liabilities, 

em 1973, foi na época o de maior influência. 

 

Saito; Savoia e Famá (2006) destacam que nessa década, foram 

desenvolvidas novas e complexas estratégias de mitigação de risco através de 

derivativos. Houve a criação do comitê da Basiléia que, em 1988, que estabeleceu 

uma estrutura de cálculo de capital regulamentar mínimo para as instituições 

financeiras, tornando-se referencia para a supervisão bancária. 

 

 

Período de 1990 até o início do próximo século 

 

O processo de globalização da economia se intensifica, determinando o 

incremento do fluxo internacional de capitais, de produtos e de serviços. Assaf Neto 

e Lima (2010) ressaltam que esse fenômeno levou a uma interdependência maior 

entre as economias dos países implicando no incremento da possibilidade de que 

um eventual colapso econômico em um país resulte no contágio nos demais.  

 

Com esse cenário, houve um aumento na preocupação com os riscos, 

incentivando a utilização de sofisticados modelos e estratégias de avaliação e 

gestão de risco. 
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Destaques para os graves problemas financeiros enfrentados pelo banco 

inglês Barings Bank e pelo fundo de investimento norte–americano Long Term 

Capital Management.  

 

Com os vários escândalos financeiros vividos nessa época, houve o início de 

uma nova era de informação e conhecimento para que as empresas ganhassem 

mais transparência, algo não demonstrado de forma explícita pela contabilidade 

tradicional.  

 

Novos estudos sobre o valor da riqueza das empresas começam aparecer no 

mercado e a principal mudança está na mediação da riqueza gerada pelos ativos 

intangíveis, que são os ativos que não apresentam forma física, como marcas, 

processos, patentes, tecnologia, imagem junto aos clientes, sistema de distribuição e 

posicionamento no mercado, etc. 

 

Segundo Assaf Neto e Lima (2010), esses intangíveis produziram grande 

riqueza às empresas, criando valores muitas vezes superiores aos bens tangíveis, 

como máquinas, equipamentos, edificações etc. Outro ponto de destaque é que 

empresas que lastreiam seu crescimento em bens tangíveis tornam-se obsoletas 

mais rapidamente, colocando em risco sua continuidade. 

 

“Bens tangíveis podem ser copiados facilmente, estão disponíveis no 

mercado; bens intangíveis representam uma vantagem competitiva para a empresa 

e devem merecer maior atenção das finanças” (ASSAF NETO; LIMA, 2010, p. 7). 

 

Novos escândalos contábeis nos EUA envolvendo empresas reconhecidas 

marcam o início do próximo século, tornando evidente a existência de conflitos de 

interesse nas organizações e a necessidade de se ampliarem os mecanismos de 

controle. 

  

Perante essa situação, foi criada a governança corporativa para dar maior 

transparência nas relações entre gestores e acionistas, paralelamente em 2002, foi 

aprovada pelo congresso norte-americano a lei Sarbanes Oxley (SOX), com a 

finalidade de oferecer maior proteção aos investidores. 
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Destaque para a teoria de stakeholders que foi ressaltada, e favorecendo a 

expansão da técnica do Balanced Scorecard (BSC), desenvolvida por Kaplan e 

Norton em 1990. Através do BSC, as empresas podem alinhar suas estratégias com 

medidas de desempenho sob várias perspectivas: financeiras, do cliente, dos 

processos internos e de aprendizagem e crescimento, possibilitando o atendimento 

da demanda dos acionistas e dos demais stakeholders. 

 

Saito; Savoia e Famá (2006) e Assaf Neto e Lima (2010) têm a mesma 

opinião que a partir dessa década, correntes que discutem a validade do CAPM e a 

Hipótese de Mercados Eficiente começaram a ganhar destaque e relevância nos 

estudos que procuram relacionar o comportamento humano com os conceitos 

econômicos, de forma a entender a influência do fator humano nas decisões 

financeiras, formando, assim, um novo ramo de pesquisa conhecido como Finanças 

Comportamentais começa a ganhar força. 

 

Nesse cenário, o estudo das finanças comportamentais fortaleceu-se, 
ganhou adeptos e pode consolidar alguns outros conceitos, como a 
autoconfiança excessiva, os exageros quanto ao otimismo e ao 
pessimismo e a sobre reação às novidades do mercado (HALFELD; 
TORRES, 2001, p. 65). 

 

Esses estudos combinam a teoria econômica clássica, psicologia humana e a 

neurociência, com objetivo de auxiliar na compreensão do comportamento humano 

na hora de tomar suas decisões financeiras. 

 

“Hoje, as finanças comportamentais são um dos ramos mais polêmicos do 

estudo de finanças” (HALFELD; TORRES, 2001, p. 65). 

 

No Brasil, o ensino da administração financeira e marcado pela transferência 

de conhecimento vindo do exterior, assim a maior parte dos modelos adotados são 

norte americanos. Com a estabilidade econômica da nossa moeda, as pessoas 

estão iniciando o seu processo de aprendizado no dimensionamento de seus 

ganhos e o custo do dinheiro na linha de tempo, dando um melhor uso às eventuais 

sobras obtidas, assim gerando uma melhor comodidade no futuro. 
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2.2 Finanças Modernas 

 

 

Os estudos sobre finanças modernas começaram na década de 60 e 

existiram duas correntes, uma inaugurada por Modigliani e Miller (1958), chamada 

de Finanças Corporativas, e a outra iniciada por Markowitz (1952), direcionada aos 

estudos de portfólio (carteira) e de risco e retorno. 

 

Assaf Neto e Lima (2010) destacam que a moderna gestão de risco começou 

a desenvolver-se a partir da Teoria do Portfólio inicialmente apresentada por 

Markowitz (1952) e estendida por Sharpe (1964), Fama (1970) e Linter, entre outros 

importantes trabalhos, “mas sua importância somente foi reconhecida a partir da 

década de 1970” (SAITO; SAVOIA; FAMÁ, 2006, p. 35). 

 

Modigliani e Miller (1958) no final da década de 1950 desenvolveram o 

conceito de que o valor de uma empresa independe de sua estrutura de capital. 

Assaf Neto e Lima (2010) explicam em outras palavras, que a forma como a 

empresa é financiada ou como paga os dividendos aos seus acionistas, não exerce 

influência sobre o seu valor. O valor de mercado da empresa é o mesmo, independe 

dessas decisões. 

 

Saito; Savoia e Famá (2006) destacam que Modigliani e Miller (1958) 

lançaram uma nova corrente sobre o assunto, embasada em dois pensamentos, 

sendo um que defendia a ideia de que a distribuição de dividendos maximizava o 

valor da empresa para o acionista e o segundo entendia que essa distribuição 

impossibilitava a empresa de investir em projetos rentáveis, impedindo a 

maximização de seu valor. 

 

Harry Markowitz apresentou em 1952 no “The Journal of Finance”, o artigo 

Portfolio Selection o qual difundiu a noção de que um investidor deve formar um 

portfólio com base em seu retorno esperado (desejável) e na variância dos retornos 

(riscos), de modo a maximizar o primeiro e minimizar o último (SAITO; SAVOIA; 

FAMÁ, 2006; ASSAF NETO; LIMA, 2010). Esse resultado favorável da relação risco-
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retorno de um investimento é obtido, segundo ainda Markowitz (1952) por meio da 

diversificação de ativos com reduzido nível de covariância. 

 

Markowitz (1952) rejeitou a ideia de que os investidores devem formar seus 

portfólios embasados somente no maior retorno esperado. As decisões devem 

seguir o equilíbrio da relação risco-retorno e na diversificação da carteira. Embora a 

diversificação permita a redução do risco, o autor destaca que esse processo não 

resulta na eliminação total do risco em uma carteira de investimento. 

 

Outro ponto de destaque segundo Saito; Savoia e Famá (2006) foi que 

através de Markowitz (1952), a compreensão dos conceitos de riscos sistêmicos e 

risco não sistêmico, explorados posteriormente por Sharpe (1964) e o entendimento 

de que a diversificação por meio de ativos com reduzido nível de relacionamento 

(covariância) consiste em um importante processo para a mitigação da variância da 

carteira em relação ao seu retorno esperado (risco). 

 

Sharp (1964) elaborou o modelo Capital Asset Pricing Model (CAPM), que 

simplifica o modelo de Markowitz (1952) ampliando o entendimento que o risco total 

do ativo é composto do risco sistêmico e do risco não sistêmico e introduziu o 

conceito do coeficiente beta (β), que indica o risco de um ativo em relação ao risco 

de todo o mercado. “Se o ativo apresentar um risco maior que o do mercado, deve-

se exigir desse ativo um prêmio pelo risco proporcionalmente maior que o oferecido 

pelo retorno da taxa de mercado” (ASSAF NETO; LIMA, 2010, p. 5). 

 

Vale destacar que foram desenvolvidos outros modelos derivados do CAPM, 

mas o modelo desenvolvido por Ross, em 1976, chamado de “Arbitrage Pricing 

Theory” (APT). 

 

Roger e Securato (2009) dizem que o modelo desenvolvido por Ross (1976) 

propõe um enfoque novo e diferente para explicar o CAPM e que essa teoria baseia-

se na lei de preço único onde dois ativos idênticos não podem ser vendidos a preços 

diferentes. 

 



31 
 

Ross (1976) afirma que os preços em equilíbrio não oferecem oportunidades 

de arbitragem sobre a carteira investida e os retornos esperados desses ativos 

devem ser relacionados de forma linear com suas covariâncias e com o retorno de 

um portfólio de mercado equivalente. 

 

Ross (2002) explica em seu livro que a diferença entre CAPM e APT está no 

tratamento dado pelo APT na interelação dos retornos dos títulos e que os retornos 

dos títulos são gerados por vários fatores setoriais e fatores de mercados, que existe 

uma correlação entre o retorno de dois títulos quando são influenciados pelo mesmo 

fator. (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2002). 

 

 

2.3 Hipóteses de Mercados Eficientes 

 

 

Área financeira e suas teorias vêm evoluindo desde a década de 20 e a 

hipótese de mercados eficientes tem sido a peça central nessa área por quase 40 

anos. 

 

Mussa et al. (2008) afirmam que dentro da teoria de finanças, as hipóteses de 

mercados eficientes são um dos assuntos mais importantes estudados nos últimos 

anos e com o surgimento de novas evidências sobre o comportamento do investidor, 

essa teoria passou a ser questionada no meio acadêmico, gerando novos estudos 

sobre o assunto. 

 

Segundo Milanez (2003) a teoria de mercados eficientes é baseada no 

comportamento humano, que age de forma racional, que é maximizador das 

utilidades esperadas e apto a processar todas as informações disponíveis. 

 

A teoria foi criada por Fama (1970) e tem como base “na afirmativa de que o 

preço de um ativo reflete as informações disponíveis sobre a instituição emissora, 

impossibilitando aos investidores qualquer ganho anormal” (MUSSA et al., 2008, p. 
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7) e que esse preço somente seria afetado de forma rápida ou lenta dependendo do 

conteúdo de informação disponível. 

 

Assaf Neto (2009, p. 184), diz que nas hipóteses de mercados eficientes, o 

preço de um ativo qualquer é formado com base nas diversas informações 

publicamente disponíveis aos investidores, sendo as decisões de compra e venda 

tomada em suas interpretações dos fatos relevantes. 

 

O mercado que atua de forma eficiente é aquele que os preços iram refletir 

todas as informações que estão disponíveis no mercado e apresentam grande 

sensibilidade quando novos dados são introduzidos e com isso se ajustando 

rapidamente a essa nova informação. 

 

“A suposição das hipóteses de mercados eficientes de que as informações 

são as mesmas para todos os investidores elimina as oportunidades de ganhos 

extraordinários” (ALDRIGHI e MILANEZ, 2005, p. 45). Segundo essa suposição, um 

investidor só conseguiria um ganho além do normal se tivesse uma informação 

privilegiada ou na manutenção de uma carteira por um longo prazo. 

 

Fama (1970) afirma que nenhuma informação poderia dar ao investidor 

possibilidade de ganhos superiores ao ganho normal de mercado. O autor propõe 

três formas de eficiência de mercado. 

 

1. Eficiência fraca, os preços espelham todas as informações armazenadas 

do passado, “[...] como no caso de índices de desempenho extraídos das 

demonstrações financeiras do período passado” (SANTOS e BARROS, 

2011, p. 20) 

 

2. Eficiência semi-forte, os preços espelham todas as informações 

armazenadas do passado mais as informações atuais “[...] e o preço se 

altera imediatamente após o anúncio de novas notícias”. (SANTOS e 

BARROS, 2011, p. 20) 
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3. Eficiência forte, os preços espelham todas as informações públicas e as 

informações que não são públicas chamadas de informações privilegiadas 

“[...] dessa forma, procuram detectar se algum investidor possui alguma 

informação privilegiada, que não está totalmente refletida nos preços”. 

(MUSSA et al., 2008, p. 8) 

 

Em virtude da forma forte não possuir muito crédito entre os defensores da 

hipótese de mercados eficientes, toda a concentração dos debates estão na forma 

semi-forte e fraca (MILANEZ, 2003). 

 

Segundo Aldrighi e Milanez (2005) um mercado ineficiente manifesta-se na 

correlação entre o volume de títulos emitidos pelas empresas e um novo ciclo de 

emissão. Normalmente em um mercado de expansão econômica, um novo ciclo de 

emissão é normal, mas em um mercado eficiente essa nova emissão não deveria 

ocorrer. 

Assaf Neto (2009) explicou em seis hipóteses básicas a hipótese de mercado 

eficiente que são explicadas a seguir: 

 

 1ª hipótese – nenhum investidor tem a capacidade de sozinho influenciar nos 

preços que estão no mercado para fins próprios; 

 

 2ª hipótese – de maneira geral, o mercado é constituído por investidores 

racionais, que decidem sobre alternativas de investimentos que promovam o 

maior ganho possível com o menor risco possível dentro de certo patamar de 

retorno aceitável; 

 

 3ª hipótese – todas as informações estão disponíveis aos participantes do 

mercado, de maneira instantânea e gratuita, sem privilégios. 

 

 4ª hipótese – o mercado eficiente trabalha com a hipótese de inexistência de 

racionamento de capital; 
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 5ª hipótese – os ativos do mercado são perfeitamente divisíveis e negociados 

sem restrições; 

 

 6ª hipótese – as expectativas dos investidores são homogêneas, 

apresentando o mesmo nível de apreciação com relação ao desempenho 

futuro do mercado (ASSAF NETO, 2009, p. 184-185). 

 

Fama (1970) aponta que existem três condições para se verificar que o 

mercado atua de forma eficiente: 

 

1. Falta de custos de transação; 

 

2. Toda a informação que está disponível no mercado tem custo zero a 

todos os investidores; 

 

3. Todos concordam que o mercado atua de forma homogênea, que as 

informações se refletem nos preços. 

 

Assim essas condições seriam suficientes, mas não necessárias para o 

mercado operar de forma eficiente. 

 

Fama (1970) evidencia que mercado eficiente vem dos estudos de eventos 

em retornos diários. Novas teorias relevantes em finanças e psicologia começam 

andar juntos para explicar o comportamento do investidor no momento de efetuar 

seus investimentos. 

 

Assim, estudos relacionados com a área de psicologia são aplicados em 

pessoas que operam no mercado financeiro para explicar seus comportamentos que 

não são previstos pela teoria da utilidade esperada, nascendo um novo campo de 

estudos chamado de finanças comportamentais. 

 

Esse novo campo estuda o comportamento dos indivíduos, especificamente 

no processo de tomada de decisão e considera que os indivíduos não agem sempre 
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racionalmente e sofrem influências por falhas cognitivas ou tem limitação na sua 

racionalidade. 

 

 

2.4 Finanças Comportamentais (Behavioral Finance) 

 

 

Finanças comportamentais é o estudo da influência da psicologia sobre o 

comportamento dos profissionais financeiros e seus efeitos subsequentes sobre os 

mercados (SEWELL, 2007). 

 

Para Shleifer (2000), as finanças comportamentais são uma alternativa para 

avaliar o movimento do mercado, uma vez que essa teoria está embasada no fato 

que os tomadores de decisão não seguem a regra de utilidade esperada. Com isso, 

é de se esperar a existência e a persistência de desvio (anomalias) frente ao 

resultado esperado nos mercados eficientes. 

 

Souza et al. (2011) dizem que a finalidade dessa teoria é identificar e 

compreender as ilusões cognitivas que fazem com que pessoas cometam erros de 

avaliação na hora de tomar decisões. Por isso que os indivíduos nem sempre agem 

de forma racional, pois estão propensos aos efeitos das ilusões cognitivas. 

 

Os conceitos econômicos falam que os investidores devem ficar se arriscando 

quando estão ganhando, mantendo suas posições e ser avesso ao risco quando 

estão perdendo, assim se desfazendo de suas posições.  

 

Em finanças comportamentais, o investidor tem aversão às perdas quando 

estão perdendo, ou seja, os indivíduos “preferem não sofrer a dor da perda do que o 

prazer de um ganho equivalente” (ROGERS; FAVARO; SECURATO, 2007, p. 2). 

 

Estudos sobre a teoria de finanças comportamentais foram incorporados 

recentemente ao contexto de finanças, esses estudos contrapõem à teoria de 
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finanças tradicionais que considera que o mercado financeiro opera de forma 

eficiente. 

 

Esses estudos foram incorporados nas últimas décadas em decorrência das 

anomalias irracionais produzidas pelas crises financeiras que não são explicadas 

pelo modelo moderno de finanças. (ROGERS; FAVARO e SECURATO, 2007). 

 

Kahneman e Tversky (1979) ressaltam que os investidores quando atuam no 

mercado financeiro, tendem a não aceitar perdas relutando a se desfazer das atuais 

posições em que tenham prejuízos enquanto vendem rapidamente posições que 

estão tendo lucros. 

 

Esses investidores dão maior valor às boas notícias sobre empresas cujas 

ações tiveram bons desempenhos no passado e acabam ignorando as informações 

das empresas que estão com desempenho ruim. (DE BONDT; THALER, 1985). 

 

O pressuposto da racionalidade ilimitada é um dos fundamentos da hipótese 

de mercados eficientes, que considera que os preços no mercado financeiro 

incorporam todas as informações que estão disponíveis, refletindo no preço do ativo. 

(MILANEZ, 2003). 

 

Estudos com preços de ativos financeiros mostraram resultados adversos 

àqueles encontrados pelos criados da hipótese de mercados eficientes, mostrando 

limitações do que se supunha. (SILVA et al. 2009). 

 

Essas limitações e dificuldades encontradas referem-se à sua validade 

empírica, surgindo duas estratégias possíveis: 

 

 A primeira será a reformulação da teoria sem o abandono do pressuposto de 

racionalidade dos agentes e; 

 

 A segunda na mudança do paradigma, a partir do reconhecimento de que as 

pessoas nem sempre se comportam de forma racional. 
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Assim essa segunda estratégia orienta todo o campo das finanças 

comportamentais e os estudos feitos recentemente. (YOSHINAGA, et al. 2008). 

 

“As finanças comportamentais surgem nesse cenário como uma tentativa de 

aperfeiçoar o modelo moderno de finanças pela incorporação ao modelo de estudos 

sobre o comportamento e a irracionalidade do homem”. (HALFELD e TORRES, 

2001, p. 65) 

 

Segundo Milanez (2003), não é objetivo das finanças comportamentais 

rejeitar totalmente a abordagem neoclássica de finanças, mas sim mostrar como e 

por que os pressupostos e explicações tradicionais não são suficientes para 

compreensão de muitos acontecimentos dos mercados financeiros. 

 

“Os autores dessa área procuram mostrar que existem limites à racionalidade 

e que esses limites ocorrem com frequência tal, suficiente para provocar resultados 

relevantes” (MUSSA et al., 2008, p. 10). 

 

Os estudos em analisar o comportamento humano no que diz respeito ao 

processo de tomada de decisões nos mercados financeiros passaram a interessar e 

foram estudados por meio da junção entre psicologia e economia há mais de um 

século, e possui seu objetivo principal buscar explicações para determinadas 

reações dos investidores. 

 

No início dos anos de 1950, a psicologia comportamental julgava os humanos 

como seres perfeitamente racionais e seus comportamentos eram explicados pela 

relação estímulo-resposta (SKINNER, 1957). De acordo com esta teoria, os 

investidores operando em um mercado de ações, que agissem de forma não 

racional, seriam castigados com a perda de dinheiro. 

 

Para Tolman (1932 apud Macedo Junior 2003) nem todo o comportamento 

poderia ser explicado por estímulo e resposta, sendo que na maioria das vezes os 

humanos preferem fugir de situações consideradas desagradáveis, assim tentando 

abreviar ao máximo a tarefa de ter que tomar decisões. 
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A psicologia comportamental foi considerada por um grupo de psicólogos 

como falho e duvidoso, porque não explicava uma série de comportamentos e não 

entendia como os humanos pensavam de fato, levando no início da década de 70 o 

surgimento da psicologia cognitiva. 

 

A principal diferença entre a psicologia cognitiva e a psicologia 

comportamental é que na primeira concentram-se os estudos nos processos 

mentais, enquanto o outro estuda eventos ambientais e comportamentos 

observáveis.  

 

Davidoff (2001) ilustra essa diferença onde a psicologia comportamental 

explica que as pessoas tinham uma blindagem que poderiam ser compreendidas 

pela medição das condições ambientais ou estímulos e pelas respostas dadas a 

eles, já a psicologia cognitiva procurava entender o que ocorria dentro dessa 

blindagem, especificamente o que acontecia com as operações da mente. 

 

Milanez (2003), explica que a palavra cognitiva tem sua origem na palavra 

grega gnosco, que significa “conhecer” e do termo latino cogito, que significa “eu 

penso”. 

 

A psicologia cognitiva realizava estudos para compreender como as pessoas 

pensavam, decidiam e como ocorriam situações importantes na mente humana. 

Segundo Macedo Junior (2003), a psicologia cognitiva considera a decisão como um 

processo interativo onde fatores não triviais tinham influência, como percepções, 

convicções e modelos mentais do próprio decisor e acabam por interferir na ação ou 

decisão escolhida. Além disso, motivos intrínsecos como emoções, estado da 

mente, tendências e atitudes psicológicas em relacionar fenômenos podem 

influenciar nas decisões. 

 

Desta forma, a psicologia cognitiva se opôs aos princípios das finanças 

modernas que tinham como um dos pressupostos principais a defesa da 

racionalidade do investidor, favorecendo então, a abertura de um novo campo de 

estudos que possuía uma abordagem alternativa àquela preconizada pelas finanças 

modernas.  
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Assim finanças comportamentais entram como uma nova linha de pesquisa e 

abordam como tema central o seu estudo no desvio da racionalidade perfeita do 

investidor ocasionado pela presença de vieses (tendências). De acordo com 

Barberis e Thaler (2002), este novo campo de estudo é constituído pela associação 

da psicologia cognitiva com os limites da arbitragem. 

 

Neste sentido, essa nova teoria é criada a partir da união entre a economia 

experimental (através de experiência em laboratório) e o estudo do comportamento 

humano no processo de tomada de decisões, sendo este último realizado pela 

psicologia cognitiva. Além disso, este novo campo de estudos acredita que os 

investidores não agem de maneira totalmente racional no momento da tomada de 

decisão e que os mesmos são avessos ao risco para ganhos e propensos ao risco 

no campo das perdas. 

 

Segundo Thaler e Mullainathan (2000), a economia comportamental estuda 

como a combinação de conceitos econômicos, sociológicos e psicológicos pode 

explicar o que acontece na vida econômica real, em que os agentes econômicos 

apresentam limitações ao exercício da plena racionalidade.  

 

No trabalho feito por Famá; Cioffi e Coelho (2008) eles ressaltam que os 

trabalhos de Kahneman e Tverski (1979, 1994) têm conexão com as disciplinas de 

sociologia e psicologia apresentando bastante convergência com área da psicologia 

econômica. Segundo Ferreira (2007), nessa área temos: 

 

 A economia comportamental – estuda impactos de políticas 

macroeconômicas na amostra, que é apoiada pela psicologia, sociologia, 

antropologia, história e biologia; 

 

 As finanças comportamentais – uma ramificação da economia 

comportamental que estuda o comportamento do mercado com base em 

teorias econômicas tradicionais, economia comportamental e psicologia 

econômica; 
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 A socioeconômica – estuda fenômenos econômicos a partir de formulações 

sociológicas e políticas; 

 

 A psicologia do consumidor – trata do consumo do ponto de vista psicológico; 

 

 A neuroeconomia – busca alicerces neurológicos para explicar as decisões 

econômicas e financeiras e envolve estudos de neurocientistas, economistas 

e psicólogos. 

 

Thaler (1993), economista considerado como um dos pioneiros no campo das 

Finanças Comportamentais, sendo o responsável por unir a economia à psicologia 

cognitiva, afirma que em determinadas situações é necessário aceitar a hipótese de 

que os agentes econômicos não ajam de maneira plenamente racional. 

 

Os trabalhos sobre a racionalidade dos indivíduos referente à tomada de 

decisões foram realizados por vários estudiosos, dentre eles cabe destacar as 

pesquisas de dois psicólogos israelenses: Amos Tversky e Daniel Kahneman, sobre 

regras heurísticas em 1974, e estruturas mentais em 1979. O objetivo dos autores 

era criar um modelo onde fosse possível verificar como o processo de tomada de 

decisão acontecia de fato (KAHNEMAN; TVERSKY, 1972, 1973; TVERSKY; 

KAHNEMAN, 1971, 1973, 1974, 1982). Verificaram então que os investidores eram 

influenciados por ilusões cognitivas, ou seja, tendência a cometer erro sistemático 

no processo de decisão (KAHNEMAN; HALL, 1998), que acaba por interferir no 

processo decisório. 

 

Na visão de Kahneman e Tversky (1974), as ilusões cognitivas acontecem da 

mesma forma que as pessoas têm dificuldades para estimar de modo subjetivo 

quantidades físicas, também têm dificuldades para julgar subjetivamente 

probabilidades. 

 

Segundo Kahneman e Hall (1998), assim como em uma ilusão de ótica, 

supõe-se que, mesmo quando o indivíduo sabe que está perante uma ilusão 

cognitiva, ainda assim é difícil evitá-la e consequentemente agir de maneira racional. 
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Dessa forma, por meio das ilusões cognitivas os investidores cometem erros 

sistemáticos. “Elas são, normalmente, resultantes da interferência de motivações 

intrínsecas dos investidores na hora de decidir o investimento” (MACEDO JUNIOR, 

2003, p.61). 

 

Essas ilusões podem ser determinadas de duas maneiras: por um lado, pela 

utilização de regras heurísticas, ou seja, atalhos mentais que podem gerar decisões 

tendenciosas, e que acabam por afastar a racionalidade perfeita (TVERSKY e 

KAHNEMAN, 1974). Por outro lado, as ilusões cognitivas podem ser causadas pela 

adoção de estruturas mentais, que também podem ocasionar erros sistemáticos no 

processo decisório. 

 

 

2.4.1 Heurística 

 

 

A definição de heurística segundo o dicionário Priberam da língua portuguesa, 

significa “arte de inventar” ou “descobrir” e é o “processo pedagógico que pretende 

encaminhar o aluno a descobrir por si mesmo o que se quer ensinar, geralmente 

através de perguntas”. 

 

As pesquisas em psicologia cognitiva sobre a utilização de heurísticas no 

julgamento na tomada de decisão surgiram na década de 70 e principalmente com o 

artigo publicado em 1974 “Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases” sobre 

regras heurísticas, de autoria de Amos Tversky e Daniel Kahneman (TONETTO et 

al. 2006). 

 

Este artigo descreve que muitas das decisões são baseadas em crenças e 

em eventos incertos, como o resultado de uma eleição e como os indivíduos podem 

ser influenciados por três formas de regras heurísticas, chamadas de heurística da 

ancoragem ou ajustamento, heurística da disponibilidade e heurística da 

representatividade. 
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As pesquisas desenvolvidas desde 1974 violaram a concepção de que 
o ser humano é capaz de dominar a racionalidade, concepção oriunda 
das pesquisas clássicas sobre tomada de decisão, que tem a origem 
nas ciências econômicas (TONETTO et al., 2006, p.182). 

 

Segundo Tversky e Kahneman (1974), as heurísticas são regras que visam 

simplificar o processo decisório. Estes autores destacam que as pessoas confiam 

em um número limitado de princípios heurísticos que reduzem as tarefas complexas 

de avaliar probabilidades e predizer valores para simples operações de julgamento.  

 

Os mesmos autores, ainda enfatizam que as heurísticas apresentam grande 

utilidade na tomada de decisão, no entanto podem conduzir a erros severos, 

sistemáticos e perdas financeiras. 

 

Os autores testam a hipótese levantada através de vários experimentos com 

pessoas que devem escolher uma situação que parece ser correta, depois de 

analisar um problema dado. 

 

Ferreira (2008, p.153) explica que essa situação que parece ser correta: 

 

As pessoas se baseariam num número limitado de princípios 
heurísticos (as chamadas “regras de bolso”, ou atalhos mentais) que 
reduzem a complexidade das tarefas de avaliar probabilidade e prever 
valores, tornando-as operações de julgamento mais simples; ao lançar 
mão desses recursos, contudo, fica-se sujeito a incorrer em erros 
sistemáticos, isto é, comuns à maioria da amostra, em termos de 
enviesamento da percepção e da avaliação. 

 

 Para analisar os efeitos da heurística no comportamento das pessoas na hora 

da tomada de decisões, a psicologia começa a ajudar nesse entendimento e “muitos 

teóricos passaram a se preocupar em desvendar como as pessoas encontram 

decisões eficientes, adaptativas e satisfatórias” (MELLERS; SCHWARTZ; COOKE, 

1998). 
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 Heurística da Ancoragem ou Ajustamento 

 

A heurística da ancoragem ou ajustamento é definida quando um fragmento 

inicial de informação atua como uma âncora, ou ponto de partida, para pensamentos 

subsequentes sobre o assunto.  

 

Ferreira (2008, p. 164) define ancoragem como “um valor inicial, sugerido ou 

pela formulação do problema ou pelo resultado de uma computação parcial, que é 

tomado como ponto de partida para que estimativas sejam feitas, de modo que a 

resposta final ajuste-se a esta referência inicial”. 

 

No caso de julgamento sob incerteza, as pessoas, quando devem realizar 

estimativas ou decidir sobre alguma quantia, tendem a ajustar a sua resposta com 

base em algum valor inicial disponível que servirá como âncora na sua decisão.  

 

Aguiar; Sales e Sousa (2008), dizem que nesse caso, as decisões estão 

ancoradas em um referencial, ou seja, a decisão baseia em uma “heurística de 

ancoramento”. 

 

Yoshinaga et al. (2008) dizem que as pesquisas sobre ancoragem 

demonstram que as pessoas constroem suas ideias a partir de um valor inicial 

chamada de âncora, que ajudará na sua resposta final.  

 

O processo de ancoragem é iniciado quando as pessoas têm que comparar o 

valor original (da âncora) com o valor desejado e “também está associado a 

decisões conservadoras, fazendo com que as pessoas resistam a mudanças 

bruscas de suas decisões quando se deparam com novas informações”. (AGUIAR; 

SALES; SOUSA, p. 11, 2008). 

 

No exemplo dado por Aronson; Wilson e Akert (2002), vamos supor que você 

vai a um restaurante que todos os seus amigos elogiam sem restrição e para seu 

azar, o garçom é grosseiro e a entrada vem queimada. Provavelmente essa 
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experiência servirá de âncora na sua impressão do restaurante, tornando-o relutante 

em voltar novamente naquele local. 

 

Para demonstrar a heurística da ancoragem Tversky e Kahneman (1974), 

realizaram uma pesquisa onde foi solicitado que as pessoas pesquisadas 

estimassem a porcentagem de países africanos integrantes nas Nações Unidas.  

 

O primeiro número âncora foi obtido através de uma roda da fortuna e o grupo 

inicial teve o número 10 como âncora inicial e o segundo grupo recebeu o número 

65 como âncora inicial.  

 

Observou-se que o grupo que teve o número 10 como âncora, o resultado foi 

uma mediana de 25 e o grupo que teve o número 65 como âncora, o resultado foi 

uma mediana de 45. 

 

Ferreira (2008, p. 184), explica que a pesquisa acima relatada teve um 

ajustamento insuficiente, porque “os números tiveram um grande efeito sobre as 

estimativas posteriores”. 

 

Em outro estudo de Tversky e Kahneman (1974), foi constatado que a 

heurística da ancoragem também ocorre quando o indivíduo baseia sua estimativa 

no resultado de um cálculo incompleto. O estudo foi realizado com dois grupos de 

estudantes do 2º grau, quando tinha cinco segundos para fazer uma estimativa em 

uma expressão numérica. 

 

 Para o primeiro grupo foi fornecida à expressão:  

 

8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 x 

 

 E para o segundo grupo a mesma expressão de forma inversa: 

  

1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 
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Cada grupo poderia realizar alguns cálculos e deveria efetuar o cálculo da 

esquerda para a direita, levando ao primeiro grupo um resultado final maior do que o 

segundo grupo. As previsões dos pesquisadores foram confirmadas com os 

resultados encontrados. No primeiro grupo foi uma mediana de 2.250 e no caso do 

segundo grupo uma mediana de 512, sendo que a resposta correta seria 40.230. 

 

Na área financeira Shefrin (2000 apud Kimura; Basso; Krauter 2006) afirmam 

que devido às pessoas serem conservadoras, analistas financeiros não revisam 

novas informações quando estão disponíveis no mercado, assim tiram suas ideias 

que lucros inesperados tendem a ser seguidos por novos lucros inesperados e 

informações negativas inesperadas são comuns serem seguidas por novas perdas 

não previstas. 

 

Exemplo disso seria os investidores do mercado de ações, que definem sua 

âncora mental, quando estabelecem certo preço de compra ou de venda de uma 

ação e tendem a atribuir pouco valor a novas informações referentes àquela ação, 

mesmo que estas alterem o perfil da empresa. 

 

“Muitos estudos demonstram grandes desvios em relação à calibragem 

correta, tanto para mais como para menos, o que indicaria que as pessoas tendem a 

confiar em seus conhecimentos sobre a situação, mesmo quando são insuficientes”. 

(FERREIRA, 2008, p. 166) 

 

De acordo com Tversy e Kahneman (1974), em situações que a facilidade 

com que um determinado fato é lembrado ou imaginado pelo indivíduo pode 

determinar a frequência desse evento ocorrer. 

 

As pessoas determinam a probabilidade de um evento com base na facilidade 

que exemplos ou acontecimentos são trazidos à mente, podendo gerar previsões 

tendenciosas. Dessa forma, eventos que ocorrem ou que são lembrados mais 

frequentemente, serão considerados mais prováveis que situações não muito 

presentes no cotidiano do indivíduo. 
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Heurística da Disponibilidade 

 

A heurística da disponibilidade é a facilidade com que um indivíduo pode 

trazer à mente cenários alternativos que podem influenciar sua reação emocional 

aos fatos. “Um exemplo da heurística da disponibilidade é o pensamento antifactual 

– isto é, mudar mentalmente algum aspecto do passado como meio de imaginar o 

que poderia ter sido” (ARONSON; WILSON; AKERT, 2002 p. 59). 

 

Tonetto et al. (2006), explica que o uso da heurística da disponibilidade leva-

nos cotidianamente ao erro no que tange à influência da memória de longo prazo. 

Isso se dá ao fato de que os eventos mais frequentes são os mais facilmente 

lembrados que os demais e os eventos mais prováveis são mais lembrados do que 

os improváveis. 

 

Assim, pode-se dizer que a heurística da disponibilidade é um 
procedimento eficaz e rápido, utilizado com frequência no julgamento e 
tomada de decisões em condições de incerteza. Essa forma de 
utilização das heurísticas parece ser um modo bastante comum e 
pode levar muitas vezes a equívocos e erros de processamento da 
informação. (TONETTO et al. 2006, p.185). 

 

Ferreira (2008) destaca três pontos que influenciam na heurística da 

disponibilidade que aprendemos ao longo da nossa vida. 

 

1. Grandes grupos de eventos são mais fáceis de serem lembrados do 

que eventos menos frequentes; 

 

2. Eventos com maior probabilidade de ocorrer são mais fáceis de serem 

imaginados do que aqueles com menor probabilidade; 

 

3. As associações entre os eventos são fortalecidas quando os mesmos 

ocorrem juntos. 

 

A autora destaca que essas regras criarão uma regra de bolso que irá permitir 

as pessoas estimar um evento “conforme a facilidade com que exemplos daquela 

natureza lhe venham à mente” (FERREIRA, 2008, p. 161). Se avaliarmos o risco de 
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ataque cardíaco entre pessoas de meia idade, na hora você irá recordar de pessoas 

conhecidas nessa situação, assim você tomará sua decisão. 

 

Abaixo serão ilustrados dois testes feitos sobre a heurística da disponibilidade 

que influenciaram no comportamento humano. 

 

Teste 01 – Pense na letra “R” na língua inglesa. Você acha que essa letra 

ocorre com mais frequência como primeira letra de palavras (por exemplo, “rope”) ou 

com mais frequência como a terceira letra (por exemplo, “park”)? 

 

A – primeira letra 

B – terceira letra 

C – com frequência mais ou menos igual com primeira e com terceira letra 

 

Resposta do teste 01 – A resposta correta é a letra “B”. Segundo Tversky e 

Kahneman (1974) eles descobriram que a maioria das pessoas estudadas achava 

que a resposta correta era a letra “A” e disseram ser mais fácil pensar em exemplos 

de palavras que começam com “R”. Nesse teste a heurística da disponibilidade ficou 

clara porque as pessoas supõem que a facilidade com que podem trazer exemplos à 

mente significa que essas palavras são mais comuns. 

 

Teste 02 – Qual das seguintes causas você pensa que causa mais mortes 

nos Estados Unidos? 

 

A – acidente 

B – derrame cerebral 

C – as duas ocasionam mais ou menos o mesmo número de mortes. 

 

Resposta do teste 02 – A resposta correta é a letra “B”.Segundo Slovic, 

Fischhoff e Lichtenstein (1976 aput Aronson; Wilson; Akert 2002), descobriram que a 

maioria das pessoas pensam que a letra correta seria “A”, isso porque a mídia 

noticia mais mortes por acidentes do que mortes por derrame, assim a heurística da 

disponibilidade se mostra mais uma vez influência da decisão das pessoas. 
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Heurística da Representatividade 

 

A heurística da representatividade ajuda-nos a decidir até que ponto uma 

coisa é semelhante à outra. Usada para classificar pessoas ou situações com base 

na sua semelhança.  

 

“Informações que recebemos no período presente ou no passado 

recentemente exercem importante influência sobre nossa capacidade de julgamento 

e tomada de decisão” (MOSCA, 2009, p. 20). 

 

“Quando usamos essa heurística, temos tendência a ignorar a informação da 

distribuição ou probabilidade anterior de que alguma coisa ou alguém pertença a 

essa classificação” (ARONSON; WILSON; AKERT, 2002 p. 59). 

 

 “A heurística da representatividade está associada essencialmente à 

similaridade entre os elementos estudados”. (AGUIAR; SALES; SOUSA, 2008, p. 

10).  

 

Essa heurística está presente em situações em que as pessoas respondem a 

perguntas do tipo: Qual a probabilidade do objeto A pertencer a B? Com base na 

similaridade entre ambos. Se esses objetos forem semelhantes, as pessoas 

considerarão que há grandes possibilidades de A pertencer a B?, Caso contrário, se 

A for pouco similar em relação a B, as probabilidades de A pertencer a B serão 

pequenas. 

 

Na pesquisa de Tversky e Kahnemann (1974), a heurística da 

representatividade foi ilustrada por um indivíduo envergonhado, introvertido e com 

pouco interesse em pessoas, ou no mundo real. Trata-se de uma pessoa meiga e 

meticulosa, que precisa se organizar e se estruturar, demonstrando paixão por 

detalhes. Com base nessa descrição, como é possível estimar com segurança a 

ocupação profissional de pessoa?  
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Conforme os princípios que norteiam a heurística da representatividade, a 

probabilidade dessa pessoa ser, por exemplo, um bibliotecário, dentre diversas 

outras ocupações, é avaliada a partir do grau com que ele é representativo ou 

similar ao estereótipo de um bibliotecário. 

 

No caso apresentado, as pessoas segundo Aronson; Wilson e Akert (2002) 

estariam usando a heurística da representatividade ou atalho mental para 

classificarmos alguma coisa de acordo com o grau de semelhança dessa coisa, uns 

casos típicos, ou seja, até que ponto o indivíduo relatado anteriormente é 

semelhante a um bibliotecário. 

 

Nesse tipo de heurística, o excesso de confiança pode causar problemas. 

Segundo Aronson; Wilson e Akert (2002), em toda a história, pessoas têm suposto 

que a cura de uma doença tem que ser semelhante ou representativa aos sintomas 

dessas doenças, mesmo que isso não aconteça. Tal confiança na representatividade 

pode até impedir a descoberta da causa real de uma doença.  

 

No início do século XX, o editorial de um jornal de Washington 
criticava o uso tolo de verbas federais em ideias ridículas, 
extravagantes, sobre as causas da febre amarela, tal como a 
ideia absurda de um certo Walter Reed, de que a doença era 
causa por, vejam só, um mosquito. (NISBETT; ROSS, 1980 
apud ARONSON; WILSON; AKERT, 2002 p. 50). 

 

Na área dos investimentos, essa heurística pode influenciar a percepção dos 

investidores sobre o potencial real de uma ação, levando a julgamentos errados 

quando se pensa somente no passado da empresa ou informações obtidas de 

outros investidores. 

 

As pessoas quando devem tomar decisões sobre investimentos, têm uma 

forte tendência a dar mais ênfase às informações recentes do que às informações 

passadas das empresas.  

 

No caso específico do mercado de ações, [...], quando o 
investidor não está seguro em relação ao preço intrínseco de 
uma ação, há uma tendência em dar mais ênfase às notícias 
recentes associadas à ação, em detrimento de sua crença 
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passada ou de informações passadas. (AGUIAR; SALES e 
SOUSA, p. 10, 2008). 

 

As pessoas frequentemente apresentam o viés de não levar em conta o 

tamanho da amostra ao considerar a validade da informação obtida, assim julgando 

que a probabilidade é a mesma para toda a amostra. (YOSHINAGA et al. 2008). 

 

Abaixo serão ilustrados dois testes feitos sobre a heurística da 

representatividade influenciando no comportamento humano. 

 

Teste 03 – Suponha que você jogou seis vezes para o ar uma moeda comum. 

Que sequência tem maior probabilidade de ocorrer? (H = cara, T = coroa) 

 

A – HTTHTH 

B – HHHTTT 

C – ambas as sequencias são igualmente prováveis. 

 

Resposta do teste 03 – A resposta correta é a letra “C”, porque em uma 

moeda não viciada, os resultados são igualmente prováveis. Tversky e Kahneman 

(1974) sustentam que devido à heurística da representatividade a sequência 

escolhida pelas pessoas foram “HTTHTH” devido essa ser a mais representativa da 

idéia de aleatoriedade do que a sequencia “HHHTTT”, apesar das duas alternativas 

terem a mesma probabilidade de acontecer. 

 

Teste 04 – Após observar a sequencia HHHHH, qual probabilidade de que o 

próximo lance seja cara? 

 

A – menos de 0,5 

B – 0,5 

C – mais de 0,5 

 

Resposta do teste 04 – A resposta correta é “B”. Muitas pessoas escolheram 

a letra “C” porque pensam que, depois de cinco caras seguidas, esse mesmo 

resultado tem a maior probabilidade de sair. Segundo Aronson; Wilson e Akert 
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(2002), isso se chama “falácia do jogador”, ou seja, a crença que eventos aleatórios 

anteriores influenciem na sequencia dos eventos subsequentes, se a moeda não for 

viciada.  

 

Tversky e Kahneman (1974) dizem que a falácia do jogador é influenciada 

pela heurística da representatividade, onde cinco coroas e uma cara parecem mais 

representativas de um resultado aleatório do que seis coroas seguidas. 

 

“As heurísticas são mecanismos cognitivos adaptativos que reduzem o tempo 

e os esforços nos julgamentos, mas que podem levar a erros e vieses de 

pensamento” (TONETTO et al. 2006, p.187). Esses erros mostram que as pessoas 

têm limitações cognitivas e são influenciadas pelo seu passado na tentativa de 

modificar o presente. 

 

Mellers; Schwartz e Cooke (1998) perceberam a mesma limitação cognitiva e 

destacam que dentro da psicologia o conceito da racionalidade das pessoas está 

sendo reexaminado, assim os psicólogos estão se afastando da teoria da escolha 

racional para explorar mais as maneiras pelas quais as pessoas tomam suas 

decisões de modo satisfatórias. 

 

2.4.2 Teoria do Prospecto 

 

 

A Teoria do Prospecto foi publicada em 1979 por dois israelenses, Daniel 

Kahneman e Amos Tversky, com o artigo Prospect Theory: Decision Making Under 

Risk, sobre a interferência de estruturas mentais.  

 

Após a publicação desse artigo, o assunto começa a ganhar força no meio 

acadêmico e ainda mais em 2002, quando Daniel Kahneman ganhou o prêmio Nobel 

de Economia. 

 

Segundo Oliveira; Silva e Silva (2005), seus trabalhos compreendendo entre 

1974 a 1979, a teoria do prospecto representa a base teórica para a análise do 
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comportamento de investidores, desempenhando papel fundamental para o início do 

desenvolvimento das finanças comportamentais, “pois busca explicar os vieses 

cognitivos (heurísticos) no processo de tomada de decisão” (SILVA et al., 2009, p. 

388). 

 

Silva et al. (2009) dizem que essa teoria representa a base para análise do 

comportamento do investidor contribuindo para o desenvolvimento das finanças 

comportamentais. De acordo com os autores, essa teoria afirma que o ser humano 

realiza suas escolhas em dois períodos:  

 

 O primeiro é uma fase aonde ele analisa as probabilidades disponíveis, 

quando normalmente se faz uma simplificação das probabilidades.  

 

 A segunda fase é a probabilidade do valor mais alto ser escolhido e “o 

valor geral de uma perspectiva editada é expresso de acordo com duas 

escalas” (FERREIRA, 2008, p. 174): 

 

 1ª Escala – Cada probabilidade é associada a um peso de decisão, 

revelando um impacto dessa probabilidade sobre o valor geral da 

perspectiva; 

 

 2ª Escala – A cada resultado será atribuído um número que reflete o 

valor subjetivo daquele resultado, que servirá como ponto zero, de 

modo a medir o valor dos desvios a partir de um ponto de 

referência. 

 

A primeira fase do processo de decisão tem maior peso porque o individuo 

simplifica as probabilidades, ocasionando geralmente decisões viesadas ou erros 

sistemáticos. 

 

Ferreira (2008) afirma que na primeira fase o processo de avaliação e escolha 

tem seis perspectivas: 
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1. Codificação – Corresponde à posição atual dos bens, fazendo com que 

os ganhos e perdas coincidam com os valores reais que são recebidos; 

 

2. Combinação – Simplificação através da probabilidade associadas a 

resultados idênticos;  

 

3. Segregação – Caso alguma perspectiva possua algum componente 

desprovido de risco, esse componente ficará excluído na análise. 

 

4. Cancelamento – Através do efeito isolamento, descartam-se 

componentes comuns das perspectivas analisadas. 

 

5. Simplificação – Com arredondamento das probabilidades ou 

resultados, pode causar um descarte indevido, gerando resultados 

improváveis. 

 

6. Detecção de dominância – Detectar as perspectivas menos 

dominantes. 

 

Segundo Barberis e Thaler (2002), a teoria do prospecto é a que se opõe à 

teoria da utilidade, porque melhor se encaixa nos modelos financeiros, 

provavelmente por que é a mais eficiente ao capturar resultados experimentais. 

 

A teoria do prospecto constitui-se em uma abordagem alternativa à Teoria da 

Utilidade Esperada ao afirmar que, no campo dos ganhos, o investidor possui 

aversão ao risco, contudo mostra-se propenso ao risco no campo das perdas. 

 

Essa situação ocorre principalmente quando o investidor tem um tempo 

disponível muito limitado e quando isso ocorre, os tomadores fazem uso de atalhos 

mentais na tentativa de tornar a tarefa mais fácil. 

 

Kahneman e Tversky (1979) intencionavam compreender como os 

investidores se comportavam no dia a dia no mercado financeiro e eram obrigados a 

fazer escolhas com e sem riscos. 
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As pesquisas feitas pelos autores com problemas tendo como base o 

benefício do ganho ou perda e problemas de risco com probabilidade de ganhar ou 

perder. Assim [...] “foi possível desenhar um gráfico que represente a maneira 

comportamental a propensão ao risco em relação a ganhos e perdas” (SILVA, et al., 

2009, p.389). 

 

A figura 01 representa a função da hipótese da teoria dos prospectos e é: 

 

 Definida por desvios em relação ao ponto de referência; 

 

 Geralmente côncava para ganhos e convexa para perdas e; 

 

 Maior para perdas do que para ganhos (FERREIRA, 2008). 

                                          
Figura 02 – Função hipotética de valor da teoria dos prospectos 

                                         Fonte: Kahneman e Tversky (1979). 

 

 

Para realizar essas constatações, os autores realizaram sua pesquisa com 

estudantes, onde eles tinham que responder a problemas de ganhos e perdas. Eles 

trouxeram diversos relatos de seus experimentos que confirmam a sua ideia de que 

o investidor tende a avaliar de forma parcial perspectivas futuras envolvendo riscos e 

incertezas. Essa avaliação está relacionada aos efeitos certeza, reflexão e 

isolamento. 
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Antes de Kahneman e Tversky (1979) realizarem suas pesquisas, Macedo 

Junior (2003) relata que a mesma pesquisa foi relatada por Allais (1953), quando foi 

realizada a seguinte questão: 

 

Questão 1 

Opção 1 Opção 2 

80% de chances de ganhar $ 4.000 

20% de chances de ganhar $ 0 

100% de chances de ganhar $ 3.000 

 

O resultado obtido foi que a maioria dos entrevistados preferiu um ganho 

seguro de $3.000 do que uma possibilidade de 80% de ganhar $4.000.  

 

Questão 2 

Opção 1 Opção 2 

20% de chances de ganhar $ 4.000 

80% de chances de ganhar $ 0 

25% de chances de ganhar $ 3.000 

75% de chances de ganhar $ 0 

 

Na segunda questão, os entrevistados preferiram a chance de ganhar $4.000, 

com probabilidade de 20%, do que à chance de ganhar $3.000, com 25 de 

probabilidade.  

 

O padrão de preferência se altera, quando se sai de um ganho certo para um 

ganho duvidoso, também relatado por Kahneman e Tversky (1979), Tversky e 

Kahneman (1991 e 1992). Kahneman e Lovallo (1993) e Kahneman; Kntesch e 

Thaler (1991). 

 

Kahneman e Tversky (1979) não só confirmaram as suposições de 
Allais como colheram várias evidências indicativas de que o 
julgamento e a tomada de decisão sob incerteza diferem de modo 
sistemático das predições da teoria econômica tradicional (MACEDO 
JUNIOR, 2003, p. 52) 
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Assim confirmando a teoria do prospecto Kahneman e Tversky (1979), que 

diz que as pessoas dão peso inferior aos resultados prováveis em comparação aos 

que são obtidos com certeza.  

 

 

Efeito Certeza 

 

Para Serra et al. (2010, p. 6) “o efeito certeza está relacionado à 

superestimação, ou sobrevalorização, de resultados considerados certos”, em 

comparação com os resultados prováveis que envolvem alguma incerteza, 

independente de que a opção incerta proporcione um valor superior ao esperado. 

 

Segundo Cappellozza e Sanchez (2011), o viés psicológico de valorização do 

efeito certeza se traduz em maior aversão ao risco, no domínio das expectativas 

positivas e no domínio dos ganhos. 

 

Assim as pessoas tendem a dar um maior peso a probabilidade com a maior 

chance de acontecer. Minetto (2005) e Nunes et al. (2010) afirmam que as pessoas, 

ao comparar as possibilidades de um evento certo a um evento considerado apenas 

como provável, as pessoas tendem a escolher o evento certo. 

 

Kahneman e Tversky (1979) fizeram as seguintes questões para as pessoas 

entrevistadas: 

 

Questão 3 

Opção 1 Opção 2 

33% de chances de ganhar $ 2.500 

66% de chances de ganhar $ 2.400 

1% de chances de ganhar $0 

100% de chances de ganhar $ 2.400 
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Questão 4 

Opção 1 Opção 2 

33% de chances de ganhar $ 2.500 

67% de chances de ganhar $ 0 

34% de chances de ganhar $ 2.400 

66% de chances de ganhar $ 0 

 

O estudo revelou que 82% das pessoas entrevistas optaram pela opção 2 da 

questão 3 e 83% optaram pela opção 1 da questão 4. 

 

O resultado mostra que quando o investidor tem 100% de chance de ganho, 

ele opta pelo ganho mesmo que seja menor, assim tendo um comportamento 

avesso ao risco.  

 

Na segunda questão, quando o indivíduo tem um ganho provável, ele opta 

pelo maior retorno e não pela probabilidade maior, mas com um ganho menor. 

 

Observou-se que as pessoas tendem a dar maior peso às possibilidades que 

têm alta probabilidade de acontecer em comparação aos resultados prováveis, o que 

contribui para a aversão ao risco nas escolhas que envolvem ganhos seguros 

(MACEDO JUNIOR, 2003; MINETO, 2005; ROGERS et al. 2007; SILVA et al. 2009). 

 

 

Efeito Reflexo 

 

Ao contrário do efeito certeza, temos o comportamento que pode ser 

caracterizado de preferência ao risco no domínio das expectativas negativas, 

chamado de domínio das perdas (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979).  

 

O efeito reflexão acontece normalmente quando o investidor se depara com 

decisões que envolvem perdas certas inferiores e perdas prováveis superiores, 

sendo que o investidor dará a preferência pela alternativa que envolve as perdas 

prováveis superiores (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979; CAPPELLOZZA; SANCHEZ, 

2011).  
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Os autores asseguram que os indivíduos tendem a evitar riscos, quando 

existem alternativas de ganho, ao passo que tendem a ser propensos ao risco, 

quando a decisão envolve alternativas com perdas, ainda que da mesma magnitude 

(ALDRIGHI; MILANEZ, 2005; KAHNEMAN; TVERSKY, 1979; CAPPELLOZZA; 

SANCHEZ, 2011). 

 

Para estudar o efeito reflexo, os autores criaram duas questões, uma gerando 

ganhos e outra questão com os mesmos valores, mas gerando perdas, conforme 

quadro abaixo: 

 

Questão 5. 

Opção 1 Opção 2 

80% de chances de ganhar $ 4.000 

20% de chances de ganhar $ 0 

100% de chances de ganhar $ 3.000 

 

Questão 6 

Opção 1 Opção 2 

80% de chances de perder $ 4.000 

20% de chances de perder $ 0 

100% de chances de perder $ 3.000 

 

O resultado da pesquisa mostrou que na questão 5, 80% dos entrevistados 

preferem opção 2 e na questão 6, 92% preferem opção 1. 

 

O investidor continua investindo onde ele tem 100% de ganho, mesmo que 

esse ganho seja menor que um ganho incerto. Já no caso da perda o investidor 

prefere ter uma perda provável a uma perda certa e menor, ou seja, ele terá um 

comportamento mais propenso ao risco se comparado ao anterior. 
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Efeito Isolamento 

 

Segundo Silva et al. (2009), o efeito isolamento foi uma peça chave utilizada 

pelos autores para o desenvolvimento da teoria dos prospectos. Está relacionado 

quando o investidor faz o descarte de componentes comuns para focar em fatos 

distintos entre as alternativas e essa ação é uma forma de simplificar o processo de 

tomada de decisão, quando a mesma escolha é apresentada de formas distintas.  

 

Numa forma de simplificar o processo de tomada de decisão, os investidores 

são levados à preferência inconsistente quando a mesma escolha é apresentada de 

formas distintas (MACEDO JUNIOR, 2003; MINETO, 2005; ROGERS et al., 2007; 

SILVA et al., 2009). 

 

Para observar esse comportamento, os pesquisadores elaboraram um teste 

de investimentos que englobava duas etapas. 

 

Questão 7. 

Considere um jogo de dois estágios. No primeiro estágio, existe uma probabilidade de 75% 

de que o jogo termine sem que você ganhe nada e uma probabilidade de 25% de que se 

mova ao segundo estágio. Se você atingir o segundo estágio, você pode escolher entre as 

alternativas a seguir. Observe que a escolha deve ser feita antes do início do jogo. 

Opção 1 Opção 2 

80% de chances de ganhar $ 4.000 

20% de chances de ganhar $ 0 

100% de chances de ganhar $ 3.000 

 

Os pesquisadores analisaram que 78% escolheram opção 2, sendo que as 

opções eram as mesmas da questão 5 apresentada anteriormente, mas 80% 

escolheram opção 2. 

 

De acordo com Macedo Junior (2003), a Teoria do Prospecto afirma que as 

pessoas geralmente desconsideram componentes que são compartilhados por todas 

as probabilidades em consideração. Esta tendência, chamada efeito isolamento, 
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leva a preferências contraditórias quando a mesma escolha é apresentada em 

cenários diferentes. 

 

De acordo com a teoria do prospecto, os efeitos certeza, reflexo e isolamento, 

as pessoas tomam suas decisões comparando a mudança de riqueza ou bem estar 

que um ganho ou uma perda equivalente, que nas condições finais do patrimônio do 

decisor. Para Kahneman e Tversky (1979), esta suposição é compatível com os 

princípios básicos de percepção e julgamento. 

 

De acordo Macedo Junior (2003), os princípios de percepção e julgamento, o 

aparelho perceptivo humano é mais apto para avaliar mudanças ou diferenças do 

que avaliar alterações de magnitude absoluta.  

 

Um exemplo seria quando se responde a atributos como luminosidade, altura 

de ruído ou temperatura, o contexto de experiência do passado ou do presente 

define um nível de adaptação ou ponto de referência. Estímulos são percebidos em 

relação a este ponto de referência (HELSON, 1964 apud MACEDO JUNIOR, 2003).  

 

Segundo Ferreira (2008) os pesquisadores Kahneman e Tversky (1979), na 

maioria dos casos, traziam em suas pesquisas resultados monetários, mas que esta 

teoria poderia ser aplicada também a escolhas que envolvam outros atributos, como 

qualidade de vida ou número de vidas que poderiam ser salvas ou perdidas. 

 

Belsky e Gilovich (2002, p. 49-51) relatam esse tipo de questão na pesquisa 

feita abaixo: 

 

Teste 05 – Imagine que você seja comandante de um exército, ameaçado por 

uma força inimiga superior. Você é informado de que sua tropa será vitima de uma 

emboscada e de que seiscentos homens poderão morrer, a não ser que você os 

conduza a um lugar seguro, tomando uma de duas rotas possíveis: 

 

Rota A – Duzentos soldados serão salvos. 

Rota B – há uma chance de 30% de que seiscentos soldados sejam salvos e 

de 70% de que nenhum deles seja salvo. 
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Teste 06 – Imagine mais uma vez que você seja comandante de um exército, 

ameaçado por forças inimigas superiores. De novo, você é informado de que, se 

escolher a: 

 

Rota A – Quatrocentos soldados morrerão. 

Rota B – Há uma chance de 30% de que nenhum soldado morra, e de 70% 

de que seiscentos soldados morram. 

 

Qual rota você escolheria? Em geral, as pessoas costumam escolher 

alternativa A, no primeiro caso, e B no segundo.  

 

Não existe nenhuma diferença do que foi analisado até o momento, só mudou 

a “ênfase sobre vidas salvas ou perdidas em cada um dos casos – e é justamente 

isto que induz as respostas diferentes para eles” (FERREIRA, 2008, p. 178) 

 

Tversky e Kahneman (1986) publicaram um novo artigo sobre a teoria do 

prospecto e afirmaram que esta teoria não visava substituir a teoria da utilidade 

esperada, que segundo eles, as duas são importantes para descrever a realidade e 

deveriam ser consideradas para descrever de um modo mais preciso o 

comportamento dos agentes econômicos.  

 

Apesar da teoria da utilidade esperada fornecer uma aproximação razoável da 

forma como os humanos decidem, os autores dizem que problemas de decisão 

simples podem ser bastante complexos devido a interferências em seu 

comportamento. 

 

Segundo Macedo Junior (2003), a teoria do prospecto deu passos 

importantes para uma descrição mais precisa do comportamento individual dos 

tomadores de decisão em situações de risco do que a teoria da utilidade esperada e 

forma a base para trabalhos empíricos principalmente dentro do campo de finanças 

comportamentais. 
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2.4.3 Resultados de estudos brasileiros 

 

 

Como já relatado anteriormente, as finanças comportamentais começaram a 

ganhar destaque e maior credibilidade no ambiente científico com os trabalhos dos 

pesquisadores Daniel Kahneman e Amos Tversky. Isso se deve não somente às 

embasadas conclusões que os pesquisados atingiram, mas também pelo fato de 

terem sido premiados com o Prêmio Nobel de Economia, em 2002. 

 

O primeiro trabalho de destaque foi o artigo de 1974 em que os autores 

defendem a hipótese de que as pessoas, para avaliarem probabilidades e prever 

valores em processos decisórios, se baseariam num número limitado de princípios 

heurísticos (representatividade, disponibilidade e ancoragem), ou regras de bolso, 

capazes de simplificar essa tarefa de avaliação e previsão. 

 

No segundo trabalho publicado em 1979, os autores trazem relatos dos 

experimentos que confirmam a ideia de que se tende a avaliar de forma parcial 

perspectivas futuras envolvendo incerteza e risco, através dos efeitos certeza, 

reflexo e isolamento, assim entrando em rota de colisão com a teoria da utilidade 

esperada.  

 

Analisando a pesquisa realizada por Kahneman e Tversky (1979) com os 

trabalhos de Kimura; Basso e Krauter (2003); Rogers et al. (2007); Rogers; Favato e 

Securato (2008) e Silva et al. (2009), percebemos que todos têm o mesmo foco, ou 

seja, replicar o trabalho original que segundo Kimura; Basso e Krauter (2003): 

 

Por meio dos prospectos, analisam-se especialmente o efeito 
certeza, o efeito reflexo, o efeito da estruturação e a atitude perante o 
risco, que podem conduzir a uma série de vieses cognitivos em 
investimentos financeiros (KIMURA; BASSO; KRAUTER, 2003, p. 
46). 

 

O artigo de Kahneman; Tversky (1979) apresenta uma crítica à teoria da 

utilidade esperada como um modelo descritivo para tomada de decisão sob a 
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condição de risco, e desenvolve um modelo alternativo, nascendo assim a teoria do 

prospecto. 

Essa teoria tem como base os efeitos certeza, reflexão e isolamento. Para 

medir esses efeitos, Kahneman e Tversky (1979) realizaram uma pesquisa onde não 

havia resposta "correta" ou “errada” para tais problemas, porque o objetivo do estudo 

era descobrir como as pessoas agem em determinada situação de risco. 

 

Para mostrar o que cada trabalho tinha em comum, foi montada uma matriz 

de amarração e os dados se encontram na Tabela 01 e os resultados das cinco 

pesquisas estão tabulados e se encontram no final desse trabalho (Anexo 02). 

 

Um dos primeiros efeitos estudado é o efeito certeza que está relacionado à 

superestimação, ou sobrevalorização de resultados considerados certos, pelos 

resultados considerados meramente prováveis. 

 

Em todas as pesquisas, esse feito estava nas questões de 01 há 08 onde os 

entrevistados deveriam escolher entre as alternativas A e B de cada questão 

exposta. 

 

Questão 01 

A 
33% de chances de ganhar $2500 
66% de chances de ganhar $2400 

1% de chances de ganhar $0 
B 100% de chances de ganhar $2400 

 

Questão 02 

A 
33% de chances de ganhar $2500  

67% de chances de ganhar $0 
B 

34% de chances de ganhar $2400 
66% de chances de ganhar $0 

 

Do efeito certeza espera-se que a maioria dos respondentes opte pelo 

prospecto B, pois implica um ganho certo. O estudo constatou na questão 01 que 

82% responderam alternativa B mostrando que os respondentes tem aversão ao 

risco preferindo um ganho certo menor a um ganho provável maior. 
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Na questão 02, 83% responderam alternativa A, nesse caso quando o ganho 

não é provável o que prevalece para os respondentes é o maior retorno e não a 

maior probabilidade de ganho. Esta inversão de preferência contraria a teoria da 

utilidade esperada. 

 

A pesquisa de Silva et al. (2009) mostra resultados semelhantes às outras 

pesquisas, mas na questão 08 o efeito certeza não foi evidenciado porque “[...] 

diante de uma baixa probabilidade de ganho, os agentes levam em consideração o 

valor monetário do ganho” (SILVA et al., 2009, p. 397). 

 

A questão 02 do trabalho de Silva et al. (2009), os discentes da faculdade 02 

optaram pelo resultado oposto dos demais e na questão 04 alinhou-se ao efeito 

certeza, não convergindo para os outros estudos que mostram resultados contrários.  

 

O resultado da questão 06, o trabalho de Silva (2009) diverge do trabalho de 

Kahneman e Tversky (1979) e Rogers et al., (2007), assim  

 

“a pesquisa atual corrobora que o efeito certeza não surge apenas 
quando se tem resultados financeiros, sendo evidenciados também 
em questões que não envolvem a gestão do dinheiro, mas sim a 
obtenção de recompensas não financeiras” (SILVA et al., 2009, p. 
397). 
 
 

Na pesquisa de Kimura; Basso e Krauter (2003), os autores destacam que 

não é possível verificar que quando as probabilidades de ganho são baixas, busca- 

se resultados mais expressivos. “Porém, quando se investigam situações de 

baixíssima probabilidade de ganho, evidencia-se a preferência por ganhos maiores, 

e, detrimento da avaliação da probabilidade” (KIMURA; BASSO; KRAUTER, 2003, p. 

50). 

 

O segundo efeito analisado foi o efeito reflexo, onde os autores comprovam 

esse feito fazendo as mesmas perguntas com os sinais alterados, substituindo assim 

o ganho pela perda. 
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As questões de 09 a 12 enfatizam perdas e são opostas as questões de 03, 

04, 07 e 08 que enfatizam ganhos. Para evidenciar o efeito reflexo, Silva et al. 

(2007) diz que se deve comparar as questões que são equivalentes porque 

apresentam valores iguais em situações opostas, “[...] desta forma, pelo confronto 

dos resultados destas alternativas, foi possível evidenciar o efeito reflexo” (SILVA et 

al., 2007, p. 397). 

 

Questão 03 

A 
80% de chances de ganhar $4000 

20% de chances de ganhar $0 
B 100% de chances de ganhar $3000 

 

Questão 09 

A 
80% de chances de perder $4000  

20% de chances de perder $0 
B 100% de chances de perder $3000 

 

 

O estudo constatou que na questão 03, 80% escolheram alternativa B, aonde 

se tinha 100% de ganho reforçando o efeito certeza. Na questão 09, os 

respondentes deveriam analisar perdas e não mais ganhos, assim 92% escolheram 

alternativa A, mostrando um comportamento mais propenso ao risco.  

 

Com os resultados obtidos, pode-se afirmar que os respondentes tem aversão 

ao risco no campo dos ganhos e propenso ao risco no campo das perdas, conforme 

afirmação de Torralvo (2010, p. 60): 

 
[...] numa situação que envolva uma possibilidade de perda maior 
frente à certeza de uma perda menor, espera-se que a maioria dos 
respondentes aceite assumir o risco de uma probabilidade de perda 
maior (prospecto A), ao invés de assumir uma perda certa (prospecto 
B). 

 

Em todas as pesquisas observou-se o efeito reflexo, Silva (2007) destaca que 

no cenário de ganhos, os respondentes se mostram conservadores e no cenário de 

perda, eles reagem de forma mais arriscada. 
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“Os problemas 11 e 12, corroboram um dos pilares de sustentação da teoria 

do prospecto, ou seja, os indivíduos conferem maior peso a alteração de riqueza do 

que a estados de riqueza” (KIMURA; BASSO; KRAUTER; 2003 p. 55). 

 

O último efeito estudado é o isolamento que está relacionado ao descarte de 

componentes comuns de alternativas pelos respondentes, que acabam por focar 

somente sobre os fatores distintos entre as alternativas. Esse efeito foi constatado 

nas questões 13 há 16. 

 

Questão 14 

 

Considere um jogo de dois estágios. No primeiro estágio existe uma 

probabilidade de 75% de que o jogo termine sem que você ganhe nada e uma 

probabilidade de 25% de que se mova para o segundo estágio. Se você atingir o 

segundo estágio, você pode escolher entre as alternativas a seguir. Observe que a 

escolha deve ser feita antes do início do jogo. 

 

A 
80% de chances de ganhar $4000  

20% de chances de ganhar $0 
B 100% de chances de ganhar $3000 

 

Na pesquisa de Kahneman e Tversky (1979), 78% dos respondentes optaram 

pela alternativa B, sendo que a questão 03 era igual e essa, sem nenhum enunciado 

e nessa questão 80% dos respondentes escolheram alternativa B. 

 

A questão 14 só tem validade se comparada com a questão 04 porque são 

equivalentes, no trabalho de Silva et al. (2009) não se identificou o efeito isolamento, 

porque os respondentes optaram em ambas as questões pela alternativa B. “O efeito 

somente seria comprovado se os discentes optassem de forma distinta entre as 

duas questões, tal ocorrido nas pesquisas anteriores” (SILVA et al., 2009, p. 397). 

 

Torralvo (2010) afirma que de acordo com o efeito isolamento, as pessoas 

tendem a relevar o primeiro estágio do problema, da questão 14, e focar somente no 

segundo estágio. Como se trata de uma opção com ganho maior, mais provável 
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(prospecto A), e de outra de ganho menor, mas certo (prospecto B), pelo efeito 

certeza a maioria dos respondentes optaria pelo prospecto B.  

 

Na questão 04, como não há certezas envolvidas, a teoria do prospecto prevê 

que os respondentes preferirão o prospecto A, pois envolve um ganho maior, ainda 

que com uma probabilidade inferior. “Nesse caso, escolher prospecto diferentes em 

problemas cujos resultados são equivalentes, em termos de utilidade esperada, 

seria algo que violaria os princípios da Teoria da Utilidade Esperada” (TORRALVO, 

2010, p. 66). 

 

Silva (2009) percebeu que na questão 13, todos os trabalhos, os 

respondentes preferiram não adquirir o seguro que deveria ser melhor que o seguro 

normal e segundo ele:  

 

O efeito isolamento foi identificado, na medida em que, utilizando-se 
de atalhos mentais, visando a simplificar o processo de tomada de 
decisão, os agentes geralmente ignoram todos os componentes e 
centralizam sua análise apenas sobre componentes que julgam 
relevantes. (SILVA et al., 2009, p. 397) 

 

Nas questões 15 e 16, Silva et al. (2009) confirmou o efeito isolamento em 

todas as pesquisas por que: 

 

Os respondentes de todas as pesquisas tendem a ignorar a 
informação comum, observando apenas a certeza do ganho e a 
possibilidade de evitar uma perda, uma vez que, os indivíduos dão 
maior peso à alteração de riqueza que a estados de riqueza (SILVA 
et al., 2009, p. 397).  

 

As evidências citadas por Silva (2009) já tinham sido destacadas por Rogers 

et al. (2007), que no trabalho de Kahneman e Tverky (1979) os indivíduos tendem  a 

privilegiar as alterações na riqueza ao invés de valor total da riqueza, no processo 

de tomada de decisão com escolhas alternativas. 

 

Kahneman e Tversky (1979) citam possíveis problemas com relação à 

validade do método e à generalização dos resultados devido ao uso de prospectos 

hipotéticos. Segundo eles, por não existirem valores reais em jogo, os respondentes 

podem assumir uma postura de maior propensão ao risco. 
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Tabela 05 – Matriz de amarração dos artigos estudados 

Modelo de 
Pesquisa 

Objetivos da Pesquisa Questões da Pesquisa Público Alvo 
Levantamento / Análise 

de dados 
Técnicas de Análise 

Kahneman e 
Tversky (1979) 

Apresentar uma crítica da 
teoria da utilidade esperada 
como um modelo descritivo 
de tomada de decisão sob 

risco, e desenvolver um 
modelo alternativo, 

chamado de teoria do 
prospecto. 

 
Estudantes e professores 

de universidade. 
 

Análise de frequência; 
Teste Qui-Quadrado. 

Kimura; Basso e 
Krauter (2003) 

Replicar numa amostra 
brasileira os experimentos 
seminais de Kahneman e 

Tversky. 

Este estudo foca a 
atenção em uma das 

ideias centrais em 
pesquisas envolvendo 

teorias 
transformacionais: a 

racionalidade e a 
irracionalidade 

simultâneas dos 
agentes 

organizacionais. 

Alunos e professores 
universitários 

Comparar os resultados 
obtidos no Brasil com o 

artigo original 

Análise de frequência; 
Teste Qui-Quadrado. 

Rogers et al. 
(2007) 

Contextualizar e replicar a 
investigação empírica do 

artigo seminal de Kahneman 
e Tversky (1979) e 

simultaneamente comparar 
os resultados da pesquisa 
de Kahneman e Tversky 
(1979) e Cruz; Kimura, e 

Krauter (2003). 

Validar o estudo 
original, comparando 

com autores brasileiros 
e os dados obtidos. 

Estudantes de 
Administração e Ciências 

Contábeis de uma 
universidade federal. 

Comparar os resultados 
obtidos e comparar com 
o artigo original e outros 

autores brasileiros 

Análise de frequência; 
Teste Qui-Quadrado. 

Rogers; Favato e 
Securato (2008) 

Replicar a investigação 
empírica do artigo seminal 

Investigar se indivíduos 
que possuem melhor 

Estudantes de graduação 
do curso de 

Os questionários foram 
analisados em dois 

Análise de frequência; 
Teste Qui-Quadrado. 
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de Kahneman e Tversky 
(1979). 

instrução e educação 
financeira apresentam 

menos erros 
sistemáticos o 

processo de tomada de 
decisões em 

investimentos. 

Administração e Ciências 
Contábeis, do curso 

tecnológico de Recursos 
Humanos, Marketing e 
Agronegócio de  uma 

universidade particular 

grupos. Grupo 1 para os 
alunos dos cursos 

tecnológicos e Grupo 2 
para a os alunos de 

bacharelado. 

Silva et al. 
(2009) 

Replicar a investigação 
empírica desenvolvida por 

Kahneman e Tversky (1979), 
verificando em estudantes 
de graduação do curso de 

Ciências Contábeis a 
evolução racional no 

processo decisório ao longo 
dos diversos períodos e 
também a influência do 
gênero para questões 

relacionadas a perdas e 
exposição ao risco. 

Até que ponto o 
gênero e o período no 

qual se encontra o 
discente competem 
para que os agentes 

emocionais não 
interfiram em seu 

processo decisório? 

Estudantes de Ciências 
Contábeis de 

universidade pública e de 
duas faculdades 

particulares. 

Os questionários foram 
analisados de três formas 

distintas: 
Por tipo de instituição de 

ensino; 
Por período; 

Por grupos de períodos e; 
Por gênero. 

Análise de freqüência; 
Teste de Kruskal-Wallis; 

Teste de U Mann-Whitney. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Segundo Hair Jr et al. (2005, p. 80) “A ciência é o que se conhece sobre um 

processo definido. Ela tenta descrever a realidade de um modo verdadeiro. O 

método científico é aquele que os pesquisadores empregam para adquirir esse 

conhecimento”. 

 

O processo de pesquisa em administração busca descrever as realidades de 

ações e interações administrativas de um modo verdadeiro (HAIR JR et al., 2005, p. 

80). 

 

Para que os objetivos desse trabalho fossem atingidos, optou-se por uma 

pesquisa quantitativa exploratória descritiva que, segundo Gil (2006), envolve coleta 

sistemática de informações, mediante condições controladas e procedimentos 

estatísticos, procurando quantificar, utilizando procedimentos estruturados e 

instrumentos formais para a coleta de informações. 

 

Visando atingir os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa através de 

questionário estruturado que está dividido em duas partes. A primeira parte será 

uma pesquisa de caráter socioeconômico e a segunda parte as questões são as 

mesmas que serviram como base no trabalho de Kahneman e Tversky (1979).  

 

O questionário da pesquisa se encontra no Anexo A desse trabalho e o 

mesmo foi aplicado em alunos de graduação de uma Instituição de Ensino Superior 

(IES) particular, localizada na cidade de São Paulo onde o pesquisador trabalha, 

facilitando assim os trabalhos de obtenção de dados. 

 

Um questionário é um conjunto predeterminado de perguntas criadas 
para coletar dados dos respondentes. É um instrumento 
cientificamente para medir características importantes de indivíduos, 
empresas, eventos e outros fenômenos. Uma boa survey exige bons 
questionários para garantir a precisão dos dados (HAIR JR et al., 
2005, p. 159). 
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O questionário original está na língua inglesa e os trabalhos brasileiros de 

Cruz; Kimura e Krauter (2003); Rogers et al. (2007);  Roger; Favaro e Securato 

(2008); Silva et al. (2009); Torralvo (2010) já estavam traduzidos e os valores 

apresentados em moeda brasileira (Real). 

 

O presente trabalho pode ser classificado como uma pesquisa quantitativa, 

que segundo Hair Jr et al. (2005, p. 285): 

 

Os dados quantitativos são mensurações em que números são 
usados diretamente para representar as propriedades de algo. Como 
são registrados diretamente com números, os dados estão em uma 
forma que presta para análise estatística. 

 

A amostra alvo desse estudo é formada por estudantes do 8º semestre do 

curso de graduação em Administração de empresas e por estudantes 4º semestre 

do curso de graduação tecnológica em Gestão Financeira. 

 

A escolha desse público alvo se deu por estarem no último semestre de seus 

cursos e por terem estudado uma diversidade de disciplinas que podem influenciar 

no resultado dessa pesquisa. 

 

Os alunos de Administração de Empresas têm uma carga horária de 2640 

horas de estudos (Anexo E) ao longo dos oito semestres, já os alunos de Gestão 

Financeira tem uma carga de 1848 horas de estudos (Anexo F) dividas em quatro 

semestres de estudos. 

 

Nessa primeira análise, os estudantes de Administração têm uma carga 

horária em média 30% maior que os estudantes de Gestão Financeira. Se 

compararmos com o tempo de estudo, os alunos de administração ficam dois anos a 

mais que os outros alunos. 

 

Ao analisarmos o plano de ensino dos dois cursos, percebemos que a grade 

dos alunos de Gestão Financeira (Anexo D) tem uma grande concentração de 

disciplinas ligadas a finanças, o equivalente a 1434 horas de estudos, 

aproximadamente 77,6% da carga horária total é dedicado a assuntos ligados área 
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financeira. No caso do curso de administração (Anexo C), os alunos têm uma carga 

horária 1175 horas de estudos, aproximadamente 44,5% da carga horária total 

voltada área financeira, isso se dá pela formação final desse aluno já que o curso 

forma pessoas generalistas. 

 

Com essa diferença nos estudos, mediremos se aversão à perda de uma 

amostra, que é menor que outra amostra, essa diferença será medida através da 

replicação do trabalho de Kahneman e Tversky (1979). 

 

Outro motivo pela escolha ao curso superior em tecnológica é devido ao seu 

crescimento em números de alunos, conforme ilustrado da figura 01 e o 

reconhecimento do diploma do curso tecnólogo no mercado de trabalho. 

 

Para a coleta dos dados, o pesquisador entrou em sala de aula e explicar o 

intuito da pesquisa, deixando claro que não existem respostas certas ou erradas, e 

sim a preferência de cada aluno e o mesmo foi respondida de forma voluntária sem 

a identificação dos respondentes. Os respondentes devem fazer escolhas individuais 

perante alternativas hipotéticas em condições de certeza ou incerteza (prospectos). 

 

Após os questionários terem sidos aplicados, os mesmos foram tabulados 

para que seja constatada a presença ou ausência dos Efeitos Certeza, Reflexão e 

Isolamento. 

 

Os questionários foram analisados de três formas distintas: 

 

1. Comparação dos resultados encontrados de aversão à perda da atual 

pesquisa com a pesquisa de Kahneman e Tversky (1979); 

 

2. Comparação dos resultados de aversão de forma individual, analisando os 

resultados dos estudantes de administração com a pesquisa original e os 

resultados dos estudantes de gestão financeira com a pesquisa original; 

 

3. Comparação dos resultados de aversão à perda dos estudantes de 

administração com os resultados dos estudantes de gestão financeira. 
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Foi efetuado o teste qui-quadrado que “é um teste não paramétrico, ou seja, 

pode ser utilizado para dados nominais e, consequentemente, para proporções” 

(TORRALVO, 2010, p. 52). 

 

Os pesquisadores em administração podem usar o teste qui-
quadrado para determinar se as respostas observadas em uma 
survey seguem o padrão esperado [...] A estatística qui-quadrado 
compara as frequências obervadas (às vezes chamadas de reais) 
das repostas com as frequências esperadas (HAIR JR et al., 2005, p. 
293). 
 
 

 

Onde:  

fo = frequência obsevada em 

qualquer categoria  

Fe = frequência esperada em 

qualquer categoria 

 

              Figura 03 – Formula do Qui-quadrado 
              Fonte: Levin; Fox e Forde (2012, p. 270). 

 

 

Para interpretar o valor encontrado do qui-quadrado, temos de determinar o 

número apropriado de graus de liberdade, encontrado na formula abaixo: 

 

 

Onde K = número de categorias na 

distribuição de frequência observada. 

               Figura 04 – Formula do grau de liberdade 
               Fonte: Levin; Fox e Forde (2012, p. 271). 

 

Depois de encontrado o número de grau de liberdade, segundo Levin; Fox e 

Forde (2012, p. 276) que dizem que na Tabela E “encontramos uma lista de valores 

de qui-quadrado que são significativos nos níveis de 0,05 e 0,01”. 
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          Tabela 06 - Tabela E de valores críticos de Qui-quadrado aos níveis de significância de 0,05 e 0,01 (α). 
         Fonte: Levin; Fox e Forde (2012, p. 431). 

 

          

 

Segundo Torralvo (2010, p. 53) à significância estatística (probabilidade de 

erro ao estabelecer uma relação), não se pode rejeitar H0 quando esta significância 

for maior ou igual a um determinado percentual estabelecido pelo grupo de 

pesquisadores. 

 

“Dependendo dos objetivos de pesquisa e da situação, os pesquisadores em 

administração geralmente consideram < 0,05 ou < 0,01 como nível aceitável de 

significância” (HAIR JR et al., 2005, p. 285). O presente trabalho utilizará para 

cálculo do teste de hipóteses, nível de significância de 1%, onde H0 será rejeitada. 

Esse nível de significância é o mesmo utilizado por Kahneman e Tversky (1979). 

 

Exemplo de aceitação da hipótese: Para um nível de significância de 0,01 e 

um valor crítico para o qui-quadrado com grau de liberdade de 1, o valor encontrado 

na tabela E será de 6,635. Esse valor deverá ser comparado com o qui-quadrado 

calculado, assim se o valor calculado for menor que o valor da tabela E, a hipótese 

nula deverá ser mantida. 

 

Na pesquisa em administração, a hipótese nula normalmente é 
desenvolvida de modo que a sua rejeição leve a uma aceitação da 
situação desejada. Isto é, a hipótese alternativa representa o que 
pensamos que pode estar correto [...] A hipótese alternativa é 
sempre a que deve ser comprovada (HAIR JR et al., 2005, p. 284). 
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O teste é utilizado para verificar a significância das respostas às questões de 

1 a 16 do questionário do presente estudo com o estudo de Kahneman e Tversky 

(1979). O respondente deverá selecionar a alternativa A ou alternativa B. A 

aplicação do teste visa verificar se existe significância estatística entre as respostas 

para cada uma das perguntas. “A estatística testa se os dados obervados estão ou 

não distribuídos de acordo com a distribuição esperada” (HAIR JR et al., 2005, p. 

293).  

 

Como o questionário será analisado de três formas distintas, para cada 

formato haverá uma hipótese que deverá ser validade. A primeira situação que será 

analisada, o teste de hipótese (Tabela 03) irá validar ou não se os resultados 

encontrados na atual pesquisa são iguais ao da pesquisa original, ou seja, se os 

dados encontrados validam a pesquisa original. 

 

 

       Tabela 01 – Teste de hipótese da primeira situação. 

Hipótese Descrição 

Ho = Hipótese Nula Atual Pesquisa = Pesquisa Original 

HA = Hipótese Alternativa Atual Pesquisa ≠ Pesquisa Original 

 

O objetivo da segunda análise é verificar os resultados por cursos com 

resultado da pesquisa original, assim analisando se existe diferença quando 

analisamos um curso de cada vez. Com isso, são formuladas as seguintes 

hipóteses: 

 

      Tabela 03 – Teste de hipótese da segunda situação. 

Hipótese Descrição 

Ho = Hipótese Nula Grupo de Estudantes (Curso) = Pesquisa Original 

H1 = Hipótese Alternativa Grupo de Estudantes (Curso) ≠ Pesquisa Original 

 

O terceiro e último teste visa analisar de os estudantes de administração de 

empresa tem a mesma reação na aversão à perda que os estudantes de gestão 

financeira. 
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   Tabela 04 – Teste de hipótese da terceira situação. 

Hipótese Descrição 

Ho = Hipótese Nula Estudantes de Administração = Estudantes de Gestão Financeira 

H1 = Hipótese Alternativa Estudantes de Administração ≠ Estudantes de Gestão Financeira 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

4.1  Perfil da amostra 

 

 

Amostra pesquisada foi de 262 alunos, cursando o último semestre de seus 

respectivos cursos, de uma faculdade particular localizada na cidade de São Paulo. 

Da amostra total, 140 alunos são do curso de administração de empresas e 122 

alunos do curso de tecnologia em gestão financeira. 

 

Figura 05 – Gráfico da amostra pesquisa. 

 

 

O gráfico da figura 06 mostra que aproximadamente 60% da amostra são 

compostas por mulheres e essa predominância se dá para os dois cursos. 

 

O gráfico da figura 07 mostra que 87% dos alunos têm idade entre 20 a 49 

anos e 61% estão entre 20 a 29 anos. O curso de administração de empresas 

concentram-se os alunos com maior idade até mesmo devido ao tempo de 

conclusão do curso ser de quatro anos e o curso de gestão financeira ser de dois 

anos.  
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47% Administração

Finanças
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Figura 06 – Gráfico com o perfil da amostra. 

 

 

Percebe-se que 5% na base de alunos entrevistados estão na faixa até 19 

anos e todos são alunos do curso de gestão financeira mostrando que são os alunos 

que acabaram de sair do ensino médio e desejam uma formação rápida pela procura 

desse tipo de curso. 

 

Figura 07 – Gráfico da faixa etária. 
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Figura 08 – Gráfico dependente financeiro. 

 

 

A média salarial dos alunos de administração de empresas são maiores que 

os alunos do curso de gestão financeira. Quando analisado o ganho acima de dois 

salários até a última faixa pesquisada, os alunos de administração de empresa têm 

ganhado salários maiores que os alunos do curso de gestão financeira.  

 

Na figura 09 podemos notar que 84% dos alunos de gestão financeira têm 

ganhado até quatro salários, contra 71% dos alunos de administração de empresas. 

 

Acima da faixa de quatro salários mínimos, o estudo mostrou que 

aproximadamente 30% dos alunos de administração de empresas estão ganhando 

nessa faixa, contra 16% dos alunos de gestão financeira. 

 

Figura 09 – Gráfico faixa salarial. 
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Apesar do curso de Gestão Financeira possibilitar ao aluno um ingresso 

rápido ao mercado de trabalho, os alunos de administração estudam mais, mas 

também têm ganhado acima do outro grupo. 

 

 

4.2 Comparação dos resultados encontrados com o estudo do 

Kahneman. 

 

 

Objetivo desse primeiro estudo é efetuar a comparação entre os dados 

encontrados no estudo de Kahneman e Tversky (1979) com os dados encontrados 

da presente pesquisa. Essa comparação verificou se os efeitos certeza, reflexo e 

isolamento são encontrados na atual pesquisa como evidenciado no estudo original. 

 

 

Efeito Certeza. 

 

Segundo Rogers et al. (2007), este paradoxo, denominado efeito certeza, 

pode implicar a violação do princípio do que os agentes econômicos ponderam as 

utilidades a partir das probabilidades de ocorrência de cada um dos possíveis 

resultados. 

 

Já Torralvo (2010) diz que os resultados obtidos sugerem que os agentes 

econômicos valorizam a certeza do ganho certo do que a preferência por um ganho 

maior. 

 

Essa afirmação é confirmada na questão 01 conforme observada na tabela 

06, onde 74% dos respondentes preferiu a certeza de um ganho menor certo (100% 

de $2400) do que um ganho maior incerto (33% de $2500; 66% de $2400; 1% $0). 

 

Quando os respondentes se deparam com duas probabilidades de ganho 

(33% de $2500 ou 34% de $2400), os respondentes não têm mais a certeza de um 
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ganho certo, elas acabam optando pelo maior ganho (33% de $2500), conforme 

observado na questão 02 da tabela 06. 

 

Tabela 06 – Resultados das questões 01 e 02. 

Questão     Geral Kahneman 

1 
  

A 
33% de chances de ganhar $2500 
66% de chances de ganhar $2400 

1% de chances de ganhar $0 
26% 18% 

B 100% de chances de ganhar $2400 74% 82% 

2 
  

A 
33% de chances de ganhar $2500  

67% de chances de ganhar $0  
77% 83% 

B 
34% de chances de ganhar $2400 

66% de chances de ganhar $0 
23% 17% 

 

Outra evidência do efeito certeza é encontrada nas questões 03 e 04 

demonstrados na tabela 07, aonde na questão 03 os respondentes optarão pela 

certeza de um ganho certo (100% de $3000) do que a probabilidade de um ganho 

maior mais incerto (80% de $4000). 

 

Na questão 04 os respondentes se deparam com os mesmos valores 

encontrados na questão 03, mas com agora não mais com a certeza de ganho e sim 

probabilidade de ganhos. A maioria escolheu a alternativa que tem o maior ganho 

(20% de $4000), mas com a menor probabilidade de realização, do que alternativa 

com a maior probabilidade, mas com um retorno menor (25% de $3000) conforme 

demonstrado na tabela 07. 

 

Tabela 07 – Resultados das questões 03 e 04. 

Questão     Geral Kahneman 

3 
  

A 
80% de chances de ganhar $4000 

20% de chances de ganhar $0 
20% 20% 

B 100% de chances de ganhar $3000 80% 80% 

4 
  

A 
20% de chances de ganhar $4000  

80% de chances de ganhar $0  
59% 65% 

B 
25% de chances de ganhar $3000 

75% de chances de ganhar $0 
41% 35% 

 

 

A tabela 08 demonstra os resultados das questões 05 e 06 onde o efeito 

certeza foi comprovado sem utilizar prospectos financeiros. Os respondentes 
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deveriam escolher entre alternativa A ou B qual viagem eles preferiam dentro das 

probabilidades de ganho. 

 

Mais uma vez os respondentes na questão 05 preferiram ter a certeza de um 

ganho certo (100% de uma viagem de uma semana) do que a chances de ganhar 

uma viagem mais longa (50% de uma viagem de três semanas). 

 

Na questão 06 os respondentes não tinham mais a certeza do ganho certo e 

sim duas alternativas com probabilidades de ganhos pequenas. Assim a preferência 

foi pela alternativa com menor probabilidade de ganho, mas com um ganho superior 

(5% de uma viagem de três semanas) do que outra alternativa (10% de uma viagem 

de uma semana). “Quando se investigam situações de baixíssima probabilidade de 

ganho, evidencia-se a preferência por ganhos maiores, em detrimentos da avaliação 

da probabilidade” (KIMURA, BASSO e KRAUTER, 2006, p. 50). 

 

Tabela 08 – Resultados das questões 05 e 06. 

Questão     Geral Kahneman 

5 
  

A 
50% de chances de ganhar uma viagem de 

três semanas para a Inglaterra, França e Itália 
50% de chances de não ganhar nada. 

19% 22% 

B 
100% de chances de ganhar uma viagem de 

uma semana para a Inglaterra 
81% 78% 

6 
  

A 
5% de chances de ganhar uma viagem de três 

semanas para a Inglaterra, França e Itália 
95% de chances de não ganhar nada. 

58% 67% 

B 
10% de chances de ganhar uma viagem de 

uma semana para a Inglaterra 
90% de chances de não ganhar nada 

42% 33% 

 

Nas questões 07 e 08, “fica evidente que, quando as probabilidades de 

ganhos são baixas, buscam-se resultados mais expressivos, porém, quando são 

muito baixas, evidencia-se preferência por ganhos ligeiramente maiores” 

(TORRALVO, 2010, p. 75).  

 

Na tabela 09 essa afirmação fica evidenciada primeiro na questão 07, onde os 

respondentes preferiram a probabilidade de um ganho maior (90% de $3000) que 

um retorno financeiro maior, mas com uma probabilidade menor (45% de $6000). 
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Na questão 08 a probabilidade de ganho é muito pequena em ambas as 

alternativas, assim os respondentes preferiram o ganho maior com uma 

probabilidade menor (0,01% de $6000) que a probabilidade maior, mas com um 

ganho menor (0,02% de $3000). 

 

Tabela 09 – Resultados das questões 07 e 08. 

Questão     Geral Kahneman 

7 
  

A 
45% de chances de ganhar $6000  

55% de chances de ganhar $0  
22% 14% 

B 
90% de chances de ganhar $3000 

10% de chances de ganhar $0 
78% 86% 

8 
  

A 
0,1% de chances de ganhar $6000  

99,9% de chances de ganhar $0  
64% 73% 

B 
0,2% de chances de ganhar $3000 

99,8% de chances de ganhar $0 
36% 27% 

 

 

Tanto a amostra brasileira como a israelense mostram que, quando 
são avaliados prospectos como elevada probabilidade de ganho, os 
indivíduos tendem a escolher alternativas de maior ganho, os 
indivíduos tendem a escolher alternativas mais conservadores no 
sentido de maior certeza de ganho. Assim, eles preferem, no 
problema 7, o prospecto B em detrimento do prospecto A. Por outro 
lado, quando defrontados com situações de probabilidade muito 
baixas de ganho, os indivíduos ficam propensos a tentar obter 
ganhos maiores, mesmo que as probabilidades sejam menores, 
justificando a preferência pelo prospecto A em relação ao prospecto 
B no problema 8 (KIMURA, BASSO e KRAUTER, 2006, p. 50). 

 

 

Efeito Reflexo. 

 

Nas questões anteriores, foram avaliados prospectos com ganhos positivos, 

onde o respondente deveria escolher possíveis cenários de ganhos positivos ou 

nulos.  

 

Uma vez que ganhos ou perdas podem sensibilizar diferentemente o 
comportamento dos indivíduos, torna-se interessante investigar-se se 
os prospectos negativos, ou seja, os que implicam resultados 
negativos ou nulos são avaliados de forma diferente (KIMURA, 
BASSO e KRAUTER, 2006, p. 51). 
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Na comparação das questões 03 e 09 evidenciado na tabela 10, o efeito 

reflexo é evidenciado porque quando o respondente deve escolher entre um ganho 

certo (100% de $3000) ou por um ganho provável (80% de 4000), vimos que os 

respondentes preferem o ganho certo. “Cabe ressaltar que essa preferência não 

indica irracionalidade dos indivíduos, mas sim que eles são avessos ao risco” 

(TORRALVO, 2010, p.76). 

 

No caso de escolhas com perdas, os respondentes preferem não ter a certeza 

de uma perda certa (100% de perder $3000) para escolher uma perda provável 

(80% de perder $4000), mesmo que ela resulte em uma perda maior, assim “[...] a 

reflexão dos prospectos inverte a ordem de preferência” (TORRALVO, 2010, p.76). 

 

Tabela 10 – Resultados das questões 03 e 09. 

Questão     Geral Kahneman 

3 A 
80% de chances de ganhar $4000 

20% de chances de ganhar $0 
20% 20% 

  B 100% de chances de ganhar $3000 80% 80% 

9 A 
80% de chances de perder $4000  

20% de chances de perder $0 
77% 92% 

  B 100% de chances de perder $3000 23% 8% 

 

Na comparação das questões 04 e 10, o resultado da questão 10, aponta 

uma divisão entre os respondentes. Assim não podemos afirmar que o efeito reflexo 

foi evidenciado, apesar do resultado no teste de qui-quadrado ter validado a 

hipótese nula. 

 

Tabela 11 – Resultados das questões 04 e 10. 

Questão     Geral Kahneman 

4 

A 
20% de chances de ganhar $4000  

80% de chances de ganhar $0  
59% 65% 

B 
25% de chances de ganhar $3000 

75% de chances de ganhar $0 
41% 35% 

10 

A 
20% de chances de perder $4000  

80% de chances de perder $0  
50% 42% 

B 
25% de chances de perder $3000 

75% de chances de perder $0 
50% 58% 
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Nas questões 07 e 11, pode verificar que os respondentes têm as mesmas 

reações dos respondentes nas questões 03 e 09, onde a decisão entre prospectos 

no domínio dos ganhos é diferente da decisão entre prospectos no domínio das 

perdas.  

 

Tabela 12 – Resultados das questões 07 e 11. 

Questão     Geral Kahneman 

7 

A 
45% de chances de ganhar $6000  

55% de chances de ganhar $0  
22% 14% 

B 
90% de chances de ganhar $3000 

10% de chances de ganhar $0 
78% 86% 

11 

A 
45% de chances de perder $6000  

55% de chances de perder $0  
77% 92% 

B 
90% de chances de perder $3000 

10% de chances de perder $0. 
23% 8% 

 

O resultado do teste de qui-quadrado, não validou a hipótese nula nas 

questões 09, 11 e 12, sendo que essas questões serão analisadas melhores no 

próximo teste efetuado desse estudo, onde será analisado os resultados obtidos de 

forma individual (Estudantes de administração e estudantes de gestão financeira). 

 

Tabela 13 – Resultados das questões 08 e 12. 

Questão     Geral Kahneman 

8 

A 
0,1% de chances de ganhar $6000  

99,9% de chances de ganhar $0  
64% 73% 

B 
0,2% de chances de ganhar $3000 

99,8% de chances de ganhar $0 
36% 27% 

12 

A 
0,1% de chances de perder $6000  

99,9% de chances de perder $0  
44% 30% 

B 
0,2% de chances de perder $3000 

99,8% de chances de perder $0 
56% 70% 

 

 

Efeito Isolamento. 

 

Na questão 13 apresentado na tabela 14, Kahneman e Tversky (1979) 

estabelecem um produto hipotético, chamado “Seguro Probabilístico” de uma 

propriedade, pelo meio do qual ilustram a inconsistência dos indivíduos frente à 

hipótese de concavidade da função utilidade da teoria da utilidade esperada. 

Conforme explicado por Kimura; Basso e Krauter (2006, p. 53) 
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O prospecto A refere-se à não aquisição do seguro probabilístico e o 
prospecto B refere-se à aquisição do seguro para a proteção de um 
ativo de valor W contra uma perda de valor X. O seguro probabilístico 
confere apenas uma probabilidade R de ressarcimento em caso de 
sinistro, e seu prêmio equivale a R multiplicado pelo prêmio de 
equilíbrio de um seguro tradicional. Na descrição do produto, o 
prêmio Y de equilíbrio do seguro tradicional é o valor que faz com 
que o indivíduo fique indiferente entre realizar a proteção contra 
perdas e deixar a propriedade sem seguro. 

 

Tabela 14 – Resultados das questões 13. 

Questão     Geral Kahneman 

13 
A Sim 29% 20% 

B Não 71% 80% 

 

O resultado da questão 13 sugere que o “seguro probabilístico é, para a 

maioria dos respondentes, pouco atrativo” (TORRALVO, 2010, p. 77). 

 

Kahneman e Tversky (1979) argumentam que os indivíduos tendem a 

simplificar o processo de tomada de decisão, fato que é uma possível explicação 

para o comportamento de tomadores de decisão perante o seguro probabilístico. 

 

O efeito isolamento para a questão 14 só pode ser identificado ao se compararem os 

resultados dessa com os obtidos na questão 04. 

 

                   Tabela 15 – Resultados das questões 03 e 14. 

Questão     Geral Kahneman 

3 
  

A 
80% de chances de ganhar $4000 

20% de chances de ganhar $0 
20% 20% 

B 100% de chances de ganhar $3000 80% 80% 

14 

A 
80% de chances de ganhar $4000  

20% de chances de ganhar $0 
31% 22% 

B 100% de chances de ganhar $3000 69% 78% 

 

Nas questões 15 e 16, Silva et al. (2009), explica que os respondentes 

tendem a ignorar a informação comum, observando apenas a certeza de ganho e a 

possibilidade de evitar uma perda, uma vez que, os indivíduos dão maior peso à 

alteração de riqueza que a estados de riqueza, confirmando o efeito isolamento. 

 



87 
 

 

Tabela 16 – Resultados das questões 15 e 16. 

Questão     Geral Kahneman 

15 
A 

50% de chances de ganhar $1000  
50% de chances de ganhar $0 

26% 16% 

B 100% de chances de ganhar $500 74% 84% 

16 
A 

50% de chances de perder $1000  
50% de chances de perder $0 

61% 69% 

B 100% de chances de perder $500 39% 31% 

 

4.3 Comparação dos resultados encontrados de forma individual com o 

estudo do Kahneman. 

 

 

Objetivo desse segundo estudo é efetuar a comparação dos resultados dos 

estudantes de administração com os estudantes de gestão financeira com o estudo 

de Kahneman e Tversky (1979) com os dados encontrados da presente pesquisa. 

Essa comparação visa verificar se os estudantes de administração tem a mesma 

aversão à perda que os estudantes de gestão financeira. 

 

Analisando os resultados através do teste qui-quadrado (Anexo F) das 

questões sobre o efeito certeza (tabela 17), foi observada a presença de 

comportamento viesados em 50% dos resultados obtidos para os estudantes de 

administração. Somente as questões 04, 05, 06 e 08 estão dentro da aceitação do 

teste de hipótese.  

 

Os resultados para os estudantes de gestão financeira estão dentro do 

padrão de aceitação da pesquisa de Kahneman e Tversky (1979). 

 

Um novo teste de qui-quadrado foi feito (Anexo G) para verificar se os 

estudantes de administração têm a mesma aversão à perda que os estudantes de 

gestão financeira. São o resultado obervado que apenas nas questões 01 e 03, o 

teste de hipótese não foi aceito. 

 

Analisando as questões 01 e 03, na pesquisa de Kahneman e Tversky (1979) 

foi encontrado o resultado que a maior os respondentes valorizam a certeza de um 
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ganho, mesmo que ele seja menor do que a probabilidade de um ganho maior, 

mostrando que os estudantes de administração estão mais propensos ao risco do 

que o outro grupo. 

 

Essa propensão maior ao risco se resulta nos resultados das questões 02, 04 

e 08, onde os estudantes de administração preferem um ganho maior, mesmo com 

uma probabilidade de ganho menor. 

O risco que esses estudantes estão assumindo pode ser dar pela mudança 

na rentabilidade dos fundos de investimento, onde não temos mais uma 

rentabilidade alta como em anos anteriores, fazendo com que esses estudantes 

busquem assumir mais riscos para obter uma rentabilidade maior. 

 

Segundo Milanez (2003), os padrões históricos ocorrem quando uma escala 

de valor é fixada ou demarcada por observações recentes. Assim durante a sua vida 

acadêmica, esses alunos têm matérias com conteúdos sobre mercado financeiro, 

economia e finanças mais as informações da mídia que podem influenciar no 

comportamento desses estudantes, fazendo-os reagirem dessa forma. 
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Tabela 17 – Resultados do efeito certeza. 

Questão 
  

ADM GFI Kahneman 

1 
A 

33% de chances de ganhar $2500 
66% de chances de ganhar $2400 

1% de chances de ganhar $0 
30% 17% 18% 

B 100% de chances de ganhar $2400 70% 83% 82% 

2 

A 
33% de chances de ganhar $2500  

67% de chances de ganhar $0  
71% 78% 83% 

B 
34% de chances de ganhar $2400 

66% de chances de ganhar $0 
29% 22% 17% 

3 
A 

80% de chances de ganhar $4000 
20% de chances de ganhar $0 

33% 20% 20% 

B 100% de chances de ganhar $3000 67% 80% 80% 

4 

A 
20% de chances de ganhar $4000  

80% de chances de ganhar $0  
59% 60% 65% 

B 
25% de chances de ganhar $3000 

75% de chances de ganhar $0 
41% 40% 35% 

5 

A 
50% de chances de ganhar uma viagem de três 

semanas para a Inglaterra, França e Itália 
50% de chances de não ganhar nada. 

17% 20% 22% 

B 
100% de chances de ganhar uma viagem de 

uma semana para a Inglaterra 
83% 80% 78% 

6 

A 
5% de chances de ganhar uma viagem de três 

semanas para a Inglaterra, França e Itália 
95% de chances de não ganhar nada. 

57% 58% 67% 

B 
10% de chances de ganhar uma viagem de uma 

semana para a Inglaterra 
90% de chances de não ganhar nada. 

43% 42% 33% 

7 

A 
45% de chances de ganhar $6000  

55% de chances de ganhar $0  
27% 18% 14% 

B 
90% de chances de ganhar $3000 

10% de chances de ganhar $0 
73% 82% 86% 

8 

A 
0,1% de chances de ganhar $6000  

99,9% de chances de ganhar $0  
64% 64% 73% 

B 
0,2% de chances de ganhar $3000 

99,8% de chances de ganhar $0 
36% 36% 27% 

 

A teoria do efeito reflexo diz “[...] que os agentes tendem a ser avessos ao 

risco no campo dos ganhos e tendem a serem tomadores de risco quando as 

mesmas possibilidades se apresentam em termos de perdas potenciais” (SILVA et. 

al. 2009, p. 391). 

 

Para validar o efeito reflexo, foi feito o teste de qui-quadrado e nenhuma das 

questões (tabela 18) a hipótese foi validada. 
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Fazendo o mesmo teste de qui-quadrado comparando os resultados dos estudantes 

de administração com os estudantes de gestão financeira, os resultados de teste de 

hipótese mostram que o grupo de administração reage de forma diferente do outro 

grupo.  

 

Tabela 18 – Resultados do efeito reflexo. 

Questão 
  

ADM GFI Kahneman 

9 
A 

80% de chances de perder $4000  
20% de chances de perder $0 

66% 89% 92% 

B 100% de chances de perder $3000 34% 11% 8% 

10 

A 
20% de chances de perder $4000  

80% de chances de perder $0  
59% 40% 42% 

B 
25% de chances de perder $3000 

75% de chances de perder $0 
41% 60% 58% 

11 

A 
45% de chances de perder $6000  

55% de chances de perder $0  
69% 87% 92% 

B 
90% de chances de perder $3000 

10% de chances de perder $0. 
31% 13% 8% 

12 

A 
0,1% de chances de perder $6000  

99,9% de chances de perder $0  
50% 37% 30% 

B 
0,2% de chances de perder $3000 

99,8% de chances de perder $0 
50% 63% 70% 

 

Foi detectada presença do efeito isolamento (Tabela 19) nos dois grupos, 

com significância estatística, assim como nos casos do seguro probabilístico e da 

alteração de riqueza. 

 

Quando analisado se existe diferença da aversão à perda entre os dois 

grupos, a significância estatística não mostrou diferença, apesar de o resultado 

estatístico mostrar que nas questões 14, 15 e 16 o grupo de estudantes de 

administração diverge oito pontos percentuais em média dos resultados do outro 

grupo. 

 

Os resultados achados do efeito isolamento estão em consonância com os 

resultados encontrados com Kahneman e Tversky (1979), Cruz, Kimura e Krauter 

(2003) e Rogers, Favaro e Securato (2008), onde os estudantes: 

 

[...] para simplificar o processo de decisão os agentes geralmente 
desconsideram boa parte das características de cada uma das 
opções de escolha e centralizam sua análise sobre os componentes 
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que distinguem as opções de escolha (ROGERS, FAVARO e 
SECURATO, 2008, p. 12). 

 

Tabela 19 – Resultados do efeito isolamento. 

Questão 
  

ADM GFI Kahneman 

13 
A Sim 29% 30% 20% 

B Não 71% 70% 80% 

14 
A 

80% de chances de ganhar $4000  
20% de chances de ganhar $0 

36% 26% 22% 

B 100% de chances de ganhar $3000 64% 74% 78% 

15 
A 

50% de chances de ganhar $1000  
50% de chances de ganhar $0 

29% 22% 16% 

B 100% de chances de ganhar $500 71% 78% 84% 

16 
A 

50% de chances de perder $1000  
50% de chances de perder $0 

59% 65% 69% 

B 100% de chances de perder $500 41% 35% 31% 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A racionalidade do tomador de decisão, base da teoria da hipótese do 

mercado eficiente, começa a ser questionada em alguns contextos e algumas 

aplicações.  

 

Desde o início do século XX teorias importantes surgiram para explicar e 

ajudar a atender os investimentos. Em 1952, a teoria do portfólio de Harry 

Markowitz  descreve como montar carteiras que maximizem o retorno esperado e 

minimizem o risco. Em 1970, a hipótese de mercados eficientes (HME) criada por 

Fama (1970), teoria que “é baseada nas noções sobre um comportamento humano 

racional, maximizador de utilizadas esperadas e apto a processar de maneira ótima 

todas as informações disponíveis” (MILANEZ, 2003, p. 04), sendo essa uma das 

mais importantes contribuições à teoria de finanças desenvolvidas nesse período. 

 

Gradativamente estudos teóricos e empíricos, feitos nas últimas décadas do 

século XX, realçaram a existência de limitações teóricas e paradoxos em alguns 

contextos decisórios. Isso ajudou a germinar a Teoria de Finanças Comportamentais 

que contrapõe a hipótese do mercado financeiro, dizendo que o decisor, não 

necessariamente, opera de forma estritamente racional, abrindo novos campos de 

estudos na medida em que respostas encontradas contrapõem a teoria tradicional. 

 

Em finanças comportamentais, o investidor tem aversão às perdas quando 

estão perdendo, ou seja, os indivíduos “preferem não sofrer a dor da perda do que o 

prazer de um ganho equivalente” (ROGERS; FAVARO; SECURATO, 2007, p.2). 

 

A área da psicologia entra nesse cenário para ajudar a explicar o 

comportamento do investidor no momento de efetuar seus investimentos, assim 

estudos nessa área são feitos e os resultados ajudam a explicar o comportamento 

que não está previsto pela teoria de hipótese de mercados eficientes (HME). 

 

O presente estudo vem colaborar com a investigação que os investidores não 

agem de forma estritamente racional. Através da replicação do trabalho de 

Kahneman e Tversky (1979) com os alunos de graduação do curso de 
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Administração e Gestão Financeira. Verificou-se a existência dos efeitos certeza, 

reflexo e isolamento previsto na teoria do prospecto. 

 

O presente trabalho procurou ir além da recriação do questionário que 

embasou o trabalho original de Kahneman e Tversky (1979) e verificar de forma 

comparativa qual dos dois grupos de estudantes apresentam diferenças nas 

percepções do processo decisório. Percebeu-se que os estudantes de 

Administração reagem melhor à aversão à perda do que os outros estudantes. 

 

Na primeira análise foi comparada a pesquisa atual com a pesquisa original, e 

percebeu-se que os estudantes reagem da mesma forma relatada no estudo 

original, validando assim os efeitos certeza, reflexo e isolamento. 

 

Na segunda análise foi comparada a pesquisa original com os dados da 

pesquisa atual dividida em dois grupos, sendo um o grupo de estudantes de 

Administração e outro grupo os estudantes de Finanças. Depois, confrontaram-se os 

dados dos dois grupos. Os efeitos certeza, reflexo e isolamento foram validados e os 

resultados para os estudantes de gestão financeira se mostram dentro do padrão de 

aceitação da pesquisa de Kahneman e Tversky (1979). 

 

Neste trabalho percebeu-se uma diferença no processo decisório dos 

estudantes de Administração quanto ao efeito certeza. O resultado provável seria o 

grupo dar maior peso às respostas com a maior probabilidade de acontecer em 

comparação aos resultados prováveis. 

 

Observou-se que nas respostas, o grupo tinha que escolher entre um 

investimento com 100% de chance de ganho, mas com retorno menor e outra 

alternativa com um percentual de chance de ganho menor, mas com retorno maior, 

o grupo de estudantes de Administração reagiu de forma diferente ao grupo de 

estudantes de Gestão Financeira e ao estudo original, eles preferiram assumir um 

risco para ter um ganho maior. 

 

O efeito reflexo é quando o investidor deve tomar decisões que envolvem 

perdas certas inferiores e perdas certas prováveis superiores, sendo que o estudo 
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original mostra que o investidor dará preferência pela alternativa que envolve as 

perdas prováveis superiores. 

 

Já os estudantes de Administração reagiram de forma diferente, preferindo a 

perda certa ou a probabilidade da menor perda do que a incerteza que uma perda 

grande, indo ao contrario dos resultados obtidos aos estudantes de Gestão 

Financeira e do estudo do Kahneman e Tversky (1979). 

 

A formação dos respondentes pode ser um fator de diferenciação entre os 

dois grupos, já que os alunos de Administração têm uma carga horária em Finanças 

menor, comparando-a com a carga horária dos alunos de Gestão Financeira. 

 

Esse conhecimento mais abrangente na área financeira, não trouxe nenhum 

diferencial para os estudantes de Gestão Financeira. Isso pode se dar por essa 

amostra ser basicamente de pessoas muito jovem, que acabaram de sair do ensino 

médio e com pouca experiência e entendimento do mercado financeiro. Percebe-se 

que 40% desses estudantes estão com uma faixa de renda mensal de até dois 

salários mínimos o que acaba inviabilizando esse público em fazer investimentos. 

 

Surge um novo questionamento sobre a existência de um comportamento 

viesado menos acentuado em estudantes de Administração que os estudantes de 

Gestão Financeira e, sobretudo, quais aspectos sociais, econômicos e até 

educacionais deslocam e transformam o processo decisório dos estudantes. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

 
 

PESQUISA SOBRE FINANÇAS COMPORTAMENTAIS (NÃO HÁ NECESSIDADE 
DE IDENTIFICAÇÃO) 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 
1. Sexo: 

 

 
2. Idade: 

 Até 19 anos  20 à 29 anos  30 à 39 anos 

 40 à 49 anos  50 à 59 anos  Acima de 60 anos 

 
3. Estado civil: 

 Solteiro (a) 

 Viúvo (a)  

 Casado (a) 

 Separado 

(a) 

 Outros 

 
4. Você possui algum dependente financeiro (filhos, esposa etc.)? 

 SIM Quantos ________  NÃO 

5. Renda Pessoal (Salários Mínimos) 

 Até 2 salários  De 2 há 4 salários  De 4 há 6 salários 

 De 6 há 8 salários  De 8 há 10 salários  Acima de 10 salários 

 
6. Curso: 

 ______________________________  

 
7. Qual semestre você está cursando?  

 ______________________________  

 
8. Você trabalha ou já trabalhou na área financeira? 

 SIM  NÃO 

 
9. Se já trabalhou na área financeira, trabalhou com investimentos? 

 SIM  NÃO 

 
10. Você já teve algum tipo de educação financeira na sua vida (curso, palestras, aulas 
sobre educação financeira)? 

 SIM  NÃO 

 

 Masculino  Feminino 
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11. Você tem ou já teve algum tipo de conversa sobre educação financeira com a sua 
família? 

 SIM  NÃO 

 
12. Qual é a freqüência dessas conversas? 

 Diária  Semanal  _____________ 

 Quinzenal  Mensal  

 
 
 

ASSINALE A RESPOSTA QUE VOCÊ PREFERE, NÃO HÁ NENHUMA RESPOSTA 
“CORRETA” OU “ERRADA” PARA OS PROBLEMAS PROPOSTOS. 

 
 
1. Qual das duas alternativas você prefere? 

 Alternativa A  

33% de chances de ganhar $2500 

66% de chances de ganhar $2400 

1% de chances de ganhar $0 

 Alternativa B 

100% de chances de ganhar $2400 

 

 
2. Qual das duas alternativas você prefere? 

 Alternativa A  

33% de chances de ganhar $2500  

67% de chances de ganhar $0  

 Alternativa B 

34% de chances de ganhar $2400 

66% de chances de ganhar $0 

 
3. Qual das duas alternativas você prefere? 

 Alternativa A 

80% de chances de ganhar $4000  

20% de chances de ganhar $0 

 Alternativa B 

100% de chances de ganhar $3000 

 

 
4. Qual das duas alternativas você prefere? 

 Alternativa A  

20% de chances de ganhar $4000  

80% de chances de ganhar $0  

 Alternativa B 

25% de chances de ganhar $3000 

75% de chances de ganhar $0 

 
5. Qual das duas alternativas você prefere? 

 Alternativa A  

50% de chances de ganhar uma viagem 

 Alternativa B 

100% de chances de ganhar uma viagem 
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de três semanas para a Inglaterra, 

França e Itália. 

50% de chances de não ganhar nada 

de uma semana para a Inglaterra 

 
6. Qual das duas alternativas você prefere? 

 Alternativa A  

5% de chances de ganhar uma viagem 

de três semanas para a Inglaterra, 

França e Itália 

95% de chances de não ganhar nada 

 Alternativa B 

10% de chances de ganhar uma viagem 

de uma semana para a Inglaterra 

90% de chances de não ganhar nada 

 
7. Qual das duas alternativas você prefere? 

 Alternativa A  

45% de chances de ganhar $6000  

55% de chances de ganhar $0  

 Alternativa B 

90% de chances de ganhar $3000 

10% de chances de ganhar $0 

 
8. Qual das duas alternativas você prefere? 

 Alternativa A  

0,1% de chances de ganhar $6000  

99,9% de chances de ganhar $0  

 Alternativa B 

0,2% de chances de ganhar $3000 

99,8% de chances de ganhar $0 

 
9. Qual das duas alternativas você prefere? 

 Alternativa A  

80% de chances de perder $4000  

20% de chances de perder $0 

 Alternativa B 

100% de chances de perder $3000 

 

 
10. Qual das duas alternativas você prefere? 

 Alternativa A  

20% de chances de perder $4000  

80% de chances de perder $0  

 Alternativa B 

25% de chances de perder $3000 

75% de chances de perder $0 

 
11. Qual das duas alternativas você prefere? 
Alternativa A  

45% de chances de perder $6000  

55% de chances de perder $0  

 Alternativa B 

90% de chances de perder $3000 

10% de chances de perder $0. 
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12. Qual das duas alternativas você prefere? 

 Alternativa A  

0,1% de chances de perder $6000  

99,9% de chances de perder $0  

 Alternativa B 

0,2% de chances de perder $3000 

99,8% de chances de perder $0 

 
13. Suponha que você esteja considerando a possibilidade de segurar um imóvel contra 
algum dano, como por exemplo, incêndio ou roubo. Depois de examinar os riscos e o prêmio 
do seguro, você não encontra uma clara preferência entre a opção de adquirir o seguro e a 
opção de deixar o imóvel sem seguro. Porém, chama-lhe a atenção que a seguradora está 
oferecendo um novo produto chamado Seguro Probabilístico. Neste produto, você paga 
inicialmente metade do prêmio de um seguro tradicional. No caso de dano, existe uma 
probabilidade de 50% de que você pague a outra metade do prêmio e que a seguradora 
cubra todas as perdas. 
Existe também uma probabilidade de 50% de que, no caso de dano, você receba o valor já 
pago pelo prêmio e não seja ressarcido pelas perdas. Por exemplo, se o acidente ocorre em 
um dia ímpar, você paga a outra metade do prêmio e tem as perdas ressarcidas. Se o 
acidente ocorre em dia par, então a seguradora lhe devolve o prêmio pago e as perdas não 
são cobertas. Lembre-se de que o prêmio do seguro tradicional é tal que você avalia que o 
seguro praticamente equivale ao seu custo. Sob estas circunstâncias, você prefere comprar 
o Seguro Probabilístico? 

 SIM  NÃO 

 
14. Considere um jogo de dois estágios. No primeiro estágio, existe uma probabilidade de 
75% de que o jogo termine sem que você ganhe nada e uma probabilidade de 25% de que 
se mova ao segundo estágio. Se você atingir o segundo estágio, você pode escolher entre 
as alternativas a seguir. Observe que a escolha deve ser feita antes do início do jogo. 

 Alternativa A  

80% de chances de ganhar $4000  

20% de chances de ganhar $0 

 Alternativa B 

100% de chances de ganhar $3000 

 

 
15. Além dos recursos que você possui, você recebeu mais $1000. Agora, você deve 
escolher entre as alternativas a seguir. 

 Alternativa A  

50% de chances de ganhar $1000  

50% de chances de ganhar $0 

 Alternativa B 

100% de chances de ganhar $500 

 

 
16. Além dos recursos que você possui você recebeu mais $1000. Agora, você deve 
escolher entre as alternativas a seguir. 

 Alternativa A  

50% de chances de perder $1000  

50% de chances de perder $0 

 Alternativa B 

100% de chances de perder $500 
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ANEXO B – FREQUÊNCIA DE RESPOSTAS 
 

 

K
ah

n
em

an
 

Kimura 
2003 

Roger 
2007 

Roger 2008 Silva 2009 

Questão   Alternativa  Geral 
Grupo 

1 
Grupo 

2 
Univ. 

pública 
Facul. 
Part 1 

Facul. 
Part 2 

1 A 
33% de chances de ganhar $2500 
66% de chances de ganhar $2400 

1% de chances de ganhar $0 
18% 30% 31% 25% 15% 31% 30% 41% 39% 

  B 100% de chances de ganhar $2400 82% 70% 69% 75% 85% 69% 70% 59% 61% 

2 A 
33% de chances de ganhar $2500  

67% de chances de ganhar $0  
83% 52% 94% 81% 61% 94% 57% 50% 47% 

  B 
34% de chances de ganhar $2400 

66% de chances de ganhar $0 
17% 48% 6% 19% 39% 6% 43% 50% 53% 

3 A 
80% de chances de ganhar $4000 

20% de chances de ganhar $0 
20% 29% 30% 25% 17% 30% 18% 30% 27% 

  B 100% de chances de ganhar $3000 80% 71% 70% 75% 83% 70% 82% 70% 73% 

4 A 
20% de chances de ganhar $4000  

80% de chances de ganhar $0  
65% 57% 61% 57% 50% 61% 50% 40% 43% 

  B 
25% de chances de ganhar $3000 

75% de chances de ganhar $0 
35% 43% 39% 43% 50% 39% 50% 60% 57% 

5 A 

50% de chances de ganhar uma viagem 
de três semanas para a Inglaterra, 

França e Itália 
50% de chances de não ganhar nada 

22% 20% 25% 25% 25% 25% 11% 29% 26% 

  B 
100% de chances de ganhar uma 

viagem de uma semana para a 
Inglaterra 

78% 80% 75% 75% 75% 75% 89% 71% 74% 

6 A 

5% de chances de ganhar uma viagem 
de três semanas para a Inglaterra, 

França e Itália 
95% de chances de não ganhar nada 

67% 49% 54% 46% 33% 54% 44% 36% 31% 

  B 
10% de chances de ganhar uma viagem 

de uma semana para a Inglaterra 
90% de chances de não ganhar nada 

33% 51% 46% 54% 67% 47% 56% 64% 69% 
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7 A 
45% de chances de ganhar $6000  

55% de chances de ganhar $0  
14% 23% 19% 19% 19% 19% 12% 20% 16% 

  B 
90% de chances de ganhar $3000 

10% de chances de ganhar $0 
86% 77% 81% 81% 81% 81% 88% 80% 84% 

8 A 
0,1% de chances de ganhar $6000  

99,9% de chances de ganhar $0  
73% 72% 66% 54% 36% 66% 63% 54% 52% 

  B 
0,2% de chances de ganhar $3000 

99,8% de chances de ganhar $0 
27% 28% 34% 46% 64% 34% 57% 46% 48% 

9 A 
80% de chances de perder $4000  

20% de chances de perder $0 
92% 82% 81% 75% 67% 81% 88% 82% 78% 

  B 100% de chances de perder $3000 8% 18% 19% 25% 33% 19% 12% 18% 22% 

10 A 
20% de chances de perder $4000  

80% de chances de perder $0  
42% 37% 57% 52% 43% 57% 56% 54% 61% 

  B 
25% de chances de perder $3000 

75% de chances de perder $0 
58% 63% 43% 48% 57% 43% 44% 46% 39% 

11 A 
45% de chances de perder $6000  

55% de chances de perder $0  
92% 75% 88% 76% 58% 88% 78% 61% 74% 

  B 
90% de chances de perder $3000 

10% de chances de perder $0. 
8% 25% 12% 24% 42% 12% 22% 39% 26% 

12 A 
0,1% de chances de perder $6000  

99,9% de chances de perder $0  
30% 50% 54% 55% 56% 54% 52% 55% 54% 

  B 
0,2% de chances de perder $3000 

99,8% de chances de perder $0 
70% 50% 46% 45% 44% 46% 48% 45% 46% 

13 A Sim 20% 28% 41% 39% 36% 41% 41% 28% 32% 

  B Não 80% 72% 59% 61% 64% 59% 59% 72% 68% 

14 A 
80% de chances de ganhar $4000  

20% de chances de ganhar $0 
22% 22% 29% 28% 26% 29% 23% 32% 35% 
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  B 100% de chances de ganhar $3000 78% 78% 71% 72% 74% 71% 77% 68% 65% 

15 A 
50% de chances de ganhar $1000  

50% de chances de ganhar $0 
16% 30% 38% 36% 33% 38% 48% 41% 33% 

  B 100% de chances de ganhar $500 84% 70% 62% 64% 67% 62% 52% 59% 67% 

16 A 
50% de chances de perder $1000  

50% de chances de perder $0 
69% 65% 64% 62% 60% 64% 42% 64% 73% 

  B 100% de chances de perder $500 31% 35% 36% 38% 40% 36% 58% 36% 27% 
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ANEXO C – PLANO DE ENSINO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO. 

 
 

1º SEMESTRE 

 

 COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 

 

EMENTA 

Nesta disciplina o aluno desenvolverá sua capacidade de ler, interpretar e 

produzir textos escritos em linguagem culta, a partir do domínio da gramática 

instrumental, das micro e macroestruturas textuais. Conhecerão as características 

fundamentais da linguagem, formas narrativas e dissertativas aplicadas a 

comunicação no campo das organizações. Terá a oportunidade de realizar 

atividades de estudo e pesquisa em sala de aula e leitura de textos e participação 

em eventos externos individualmente e em grupo nas quais poderá relacionar os 

conhecimentos obtidos à área de estudos específica e à realidade na qual está 

inserida a disciplina. 

 

 MATEMÁTICA PARA NEGÓCIOS 

 

EMENTA 

Nesta disciplina, o aluno dominará técnicas básicas de cálculo matemático 

que o capacitarão a resolver problemas simples de natureza econômica e financeira. 

Por meio de aulas interativas, resolução de exercícios aplicados e avaliações 

contínuas da aprendizagem, envolvendo situações encontradas no cotidiano 

administrativo e no ambiente empresarial, o aluno será capaz de representar 

grandezas e dados numéricos dessas situações por meio de variáveis. Conseguirá 

estabelecer relações entre essas variáveis por meio de funções algébricas e 

gráficas, bem como analisar e extrair informações relevantes dessas relações a fim 

de auxiliar a tomada de decisão. 

 

 INTRODUÇÃO AOS PROCESSOS GERENCIAIS 

 

EMENTA 
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Nesta disciplina o aluno obterá conhecimentos teóricos e práticos 

relacionados à integração dos objetivos e funções da empresa com os recursos 

disponíveis e as habilidades administrativas, tornando-se capaz e propor ações de 

melhoria nos processos de gestão das organizações empresariais, em níveis 

estratégicos e operacionais. Em sala de aula serão apresentadas soluções de casos 

empresariais reais com discussões orientadas sobre os principais conceitos e 

fundamentos do processo gerencial, possibilitando ao aluno ter condições de 

reconhecer e interpretar problemas básicos de planejamento, organização, direção e 

controle a partir de situações do cotidiano empresarial. As aulas também envolverão 

estudos dirigidos, resolução de exercícios aplicados e avaliações contínuas da 

aprendizagem.  

 

 PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 

 

EMENTA 

Nesta disciplina, o aluno irá se familiarizar com conceitos e pressupostos 

básicos da Psicologia, possibilitando ao mesmo refletir sobre si próprio e sobre sua 

relação com o ambiente de trabalho e os procedimentos administrativos, assim 

como aplicar esse conhecimento em sua prática profissional na área de 

Administração. Por meio da apresentação e discussão integrada dos conceitos e 

fundamentos da psicologia organizacional, dentre eles o papel da subjetividade na 

relação entre grupos no contexto organizacional, a comunicação, a negociação, a 

liderança, bem como por intermédio de dinâmicas de grupo e resoluções de casos 

práticos empresariais em sala de aula, o aluno saberá diferenciar o comportamento 

gerencial do organizacional, conseguindo compreender as especificidades de estilos 

e diferenças situacionais na prática gerencial e identificando características de 

liderança que são relevantes na resolução de conflitos para o administrador 

moderno. 

 

 TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 

 

EMENTA 

Nesta disciplina o aluno será capaz de analisar o ambiente sócio-

organizacional, o papel predominante das organizações nas sociedades modernas e 
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os fatores que influenciam a vida empresarial, fazendo com que o aluno reflita sobre 

as organizações, a partir de diferentes perspectivas teóricas, avaliando os limites e 

vantagens de cada abordagem, dando condições para que ele venha propor ideias e 

modelos alternativos tanto organizacionais quanto de gestão. Por meio de 

elaboração de resenhas, práticas investigativas, organização de seminários, 

exposições de vídeos para discussão em grupo e aulas expositivas o aluno 

conseguirá correlacionar o desenvolvimento histórico das organizações com as 

principais teorias administrativas, identificando as principais mudanças e evoluções 

ocorridas no entendimento da administração, na definição das tarefas, habilidades e 

papéis do Administrador, no desenho das estruturas organizacionais e nos modelos 

de gestão das empresas. 

 

2º SEMESTRE 

 

 FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

EMENTA 

Nesta disciplina o aluno desenvolverá a capacidade de compreender a 

sociedade contemporânea e seus processos de interação social. As aulas abordarão 

os principais conceitos sociológicos, antropológicos e políticos mais relevantes do 

comportamento do homem na sociedade atual, por meio de aulas expositivas 

interativas, leituras e resenhas de artigos e preparação de seminários, os alunos irão 

conhecer as bases sociológicas, antropológicas e políticas da administração, 

adquirindo condições para analisar valores, ideologias, poder e autoridade nas 

organizações em seus principais aspectos relacionados ao papel exercido pelo 

administrador. 

 

 CONTABILIDADE BÁSICA 

 

EMENTA 

Nesta disciplina o aluno será capaz de desenvolver as noções preliminares 

sobre a contabilidade e se familiarizar com a estática patrimonial a fim de realizar os 

procedimentos contábeis básicos. Será capaz de efetuar registros contábeis e 

levantar as demonstrações contábeis obrigatórias. Obterá conhecimentos teóricos e 
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práticos relacionados a registro contábil de operações com mercadorias aplicando 

os princípios fundamentais da contabilidade geralmente aceitos. As aulas serão de 

forma expositiva, com resolução de exercícios práticos e a avaliação será de forma 

continua de acordo com o desenvolvimento da aprendizagem. 

 

 DIREITO EMPRESARIAL 

 

EMENTA 

Nesta disciplina, o aluno conseguirá reconhecer e explicar, de maneira 

introdutória, aspectos relevantes do direito empresarial, sob a ótica da Constituição 

federal, da legislação infraconstitucional, da doutrina e da Jurisprudência. Por meio 

de elaboração de resenhas, práticas investigativas, organização de seminários e 

aulas expositivas sobre temas centrais do direito empresarial e sobre o impacto das 

inovações introduzidas por recentes reformas legislativas na prática empresarial, o 

aluno será capaz de aplicar os principais conhecimentos adquiridos num contexto 

prático referente às atividades empresariais no mundo dos negócios. 

 

 EMPRESAS E MERCADOS 

 

EMENTA 

Nesta disciplina, o aluno irá adquirir conhecimentos teóricos e práticos sobre 

empresas, mercados e negócios, tornando-se capaz de identificar e interpretar os 

diferenciais competitivos e as competências centrais de uma organização 

empresarial a partir das características dos seus mercados e da concorrência. Em 

sala de aula serão apresentadas soluções de problemas empresariais com 

discussões orientadas, estudos de casos dirigidos e resolução de exercícios 

aplicados a partir de situações reais de mercado. Isso fará com que o aluno consiga 

compreender de modo integrado e sistêmico o funcionamento das organizações 

empresariais, bem como a dinâmica competitiva das empresas. 

 

 ESTATÍSTICA APLICADA 

 

EMENTA 
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Nesta disciplina, o aluno irá se familiarizar com os aspetos básicos da 

estatística obtendo conhecimentos teóricos, técnicos e práticos relacionados à coleta 

e organização de dados. O aluno será capaz de elaborar e analisar testes 

estatísticos dentro de ambientes organizacionais. Nas aulas o aluno participará de 

atividades práticas através da resolução de exercícios e avaliações continuas de sua 

aprendizagem. Obterá conhecimento para elaboração de trabalhos de pesquisa que 

auxiliem na administração das organizações. 

 

3º SEMESTRE 

 

 ANÁLISE FINANCEIRA 

 

EMENTA 

Nesta disciplina, o aluno obterá os conhecimentos teóricos, técnicos e 

práticos relacionados às principais demonstrações financeiras das organizações. por 

meio de aulas interativas, resolução de exercícios aplicados e avaliações contínuas 

da aprendizagem, o aluno será capaz de aplicar métodos de análise financeira a fim 

de avaliar os riscos de investimentos, como também conhecerá os principais 

indicadores de resultados e critérios para projeções financeiras, visando a 

otimização da rentabilidade empresarial. 

 

 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS 

 

EMENTA 

Nesta disciplina o aluno irá adquirir habilidades e conhecimentos para a tomada 

de decisão baseada nos sistemas de informação. O aluno obterá conhecimentos 

sobre a atual tecnologia dos sistemas de informação (ti) e sua aplicabilidade em 

nível operacional. E nos processos decisórios. Conhecerá a atualidade tecnológica, 

seus processos, sistemas e recursos tanto de software como de hardware, a fim de 

que possa planejar e avaliar a implantação de processos e sistemas informatizados 

nas atividades administrativas. 

 

 METODOLOGIA CIENTÍFICA 
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EMENTA 

Nesta disciplina o aluno desenvolverá a sua capacidade de elaboração de 

respostas científicas, diferenciando-as de outros saberes (senso comum, religião, 

ideologia). Conhecerá as principais técnicas utilizadas na realização da pesquisa 

cientifica, além de realizar pesquisas utilizando diversos suportes, tais como livros, 

revistas e produção disponível on-line. Também terá contato com aspectos 

significativos da história das ciências. A elaboração de fichamento e de um projeto 

de pesquisa farão parte do processo possibilitando acompanhamento das 

atividades. 

 

 GESTÃO DE PROCESSOS 

 

EMENTA 

Nesta disciplina o aluno obterá conhecimentos relacionados a aspectos de 

elevada importância no desenvolvimento e implementação dos processos 

administrativos nas empresas, de maneira que o mesmo compreenda a interligação 

dos processos com outros instrumentos administrativos. Para tanto serão abordados 

assuntos como: administração como processo; perfil do administrador de processos; 

eficiência e eficácia; análise e distribuição do trabalho; processos empresariais; 

análise de processos; manualização; estudos de ambiente físico; benchmarking; 

metodologia para identificação e análise de processos e sistema de indicadores de 

desempenho. As aulas também envolverão estudos de caso, seminários, resolução 

de exercícios aplicados e avaliações contínuas da aprendizagem. 

 

 MÉTODOS QUANTITATIVOS 

 

EMENTA 

Nesta disciplina os alunos conhecerão a utilização dos Métodos Quantitativos 

no campo de atuação do Administrador, aplicando as teorias matemáticas, métodos, 

técnicas e ferramentas da Pesquisa Operacional na análise, modelagem e solução 

de problemas relacionados à área de Administração, buscando sempre soluções 

ótimas para estes problemas, ou seja, desenvolverão uma base quantitativa para dar 

suporte ao processo decisório. 
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4º SEMESTRE 

 

 EMPREENDEDORISMO 

 

EMENTA 

Nesta disciplina, o aluno irá apreender a elaborar os diversos tipos de 

planejamento necessários para criação de um novo negocio. Obterá conhecimento 

teórico, técnico e pratico para realizar pesquisas de mercado tornando-se capaz de 

identificar as possibilidades e oportunidades de novos negócios inclusive aqueles 

que dependam de inovação tecnológica. As aulas envolverão estudos dirigidos, 

aulas expositivas e praticas com a resolução de exercícios propostos. A avaliação 

será de forma continuada de acordo com a aprendizagem. A disciplina será 

conduzida de forma a permitir a vivência prática dos participantes na criação e 

gerenciamento de um negócio, utilizando ferramentas conceituais, vídeos, exercícios 

em grupo, estudo de casos e elaboração de um plano de negócio. 

 

 CUSTOS EMPRESARIAIS 

 

EMENTA 

Nesta disciplina, o aluno será capaz de analisar e projetar demonstrativos 

financeiros bem como contabilizar os custos nas suas diversas formas de apuração, 

por meio de aulas interativas, resolução de exercícios aplicados envolvendo a 

exposição e interpretação de problemas básicos de custos e avaliações contínuas 

da aprendizagem, o aluno dominará técnicas de apuração e contabilização de 

custos. Será capaz de elaborar o preço de venda para produtos e serviços levando 

em consideração as diferentes características das empresas industriais, comerciais 

e de serviços. 

 

 ECONOMIA 

 

EMENTA 

Nesta disciplina, o aluno será capaz de identificar as variáveis econômicas 

que interferem no gerenciamento de uma organização empresarial. As aulas irão 

contemplar conceitos básicos da economia dentro de uma perspectiva prática micro 
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e macro. Isso permitirá ao aluno iniciar uma avaliação mais técnica dos cenários 

econômicos a fim de avaliar os riscos do negócio perante as prováveis ameaças e 

oportunidades existentes no ambiente econômico. o aluno conseguirá também 

aprender a avaliar o impacto das ações econômicas governamentais nos setores 

econômicos, bem como identificar os principais aspectos que influenciariam as 

decisões estratégicas de uma empresa dentro desses setores. 

 

 ESTRATÉGIA EMPRESARIAL 

 

EMENTA 

Nesta disciplina o aluno será capaz de elaborar um plano estratégico, com 

base na avaliação dos contextos internos e externos das empresas. Conseguirá 

também entender a estratégia como a principal condicionante de investimento das 

organizações empresariais, bem como a relação de dependência estrutural e de 

liderança entre o plano estratégico e sua execução. em sala de aula serão tratados 

casos de sucesso tanto do ponto de vista do planejamento quanto do ponto de vista 

da implantação de estratégias empresariais. isso levará o aluno a se familiarizar com 

as principais etapas aplicadas que fazem parte do processo de planejamento 

estratégico das empresas. 

 

5º SEMESTRE 

 

 FILOSOFIA E ÉTICA 

 

EMENTA 

Esta disciplina se propõe sob o eixo da ética, a apresentar as principais 

correntes filosóficas ao longo da história da humanidade. Objetiva ainda, fornecer 

conceitos básicos que auxiliem na avaliação e no julgamento de dilemas éticos no 

contexto organizacional. 

 

 COMPORTAMENTO ORGANIZACONAL 

 

EMENTA 
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Esta disciplina se propõe a preparar o aluno para avaliar o comportamento 

das pessoas no ambiente de trabalho por meio do conhecimento das variáveis 

comportamentais no contexto das organizações. Objetiva, ainda, capacitá-lo para a 

identificação da realidade organizacional, as novas demandas e os desafios que se 

apresentam aos gestores frente à esta situação. 

 

 LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 

 

EMENTA 

Esta disciplina se propõe a construir conhecimento sobre legislação 

trabalhista, possibilitando melhor entendimento sobre as leis laborais que 

influenciarão a redução de riscos trabalhistas nas organizações empresariais. 

 

 PROCESSOS E PRÁTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

EMENTA 

Esta disciplina se propõe a construir conhecimento sobre a gestão de 

pessoas com uma perspectiva sistêmica, bem como entender seu processo 

evolutivo, sua configuração e seus principais processos e atividades.  

 

 TÓPICOS EMERGENTES EM GESTÃO DE PESSOAS 

 

EMENTA 

Esta disciplina se propõe a apresentar e debater as questões emergentes e 

suas tendências no gerenciamento de pessoas no contexto das organizações 

empresariais. 

 

6º SEMESTRE 

 

 PESQUISA DE MARKETING 

 

EMENTA 

Nesta disciplina o aluno deverá conhecer o sistema de informação de 

marketing como apoio às decisões gerenciais; a pesquisa no contexto desse 
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sistema; os conceitos, as etapas, as técnicas e os métodos básicos de planejamento 

e execução de uma pesquisa de marketing. Em seu desenvolvimento serão 

empregados procedimentos de ensino-aprendizagem teóricos e práticos. 

 

 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

EMENTA 

Esta disciplina visa a oferecer o conhecimento necessário para que o aluno 

perceba a relação existente entre algumas das teorias da psicologia, da sociologia e 

da comunicação e sua aplicação durante as mais diversas fases do comportamento 

de compra.  

Pretende-se oferecer subsídios para a construção e análise de estratégias de 

mercado e as influências a que estão sujeitos os consumidores no processo de 

escolha, decisão e na efetivação da compra. 

 

 PLANEJAMENTO DE MARKETING 

 

EMENTA 

Nesta disciplina, o aluno será capaz de identificar a necessidade de 

desenvolvimento contínuo de vantagens competitivas para sua organização em face 

as constantes mudanças do ambiente externo, baseando-se na identificação de 

ameaças e oportunidades de mercado, bem como da avaliação de seus recursos 

internos. O aluno deverá vislumbrar no plano de marketing as possibilidades de 

custo-benefício das ações propostas para o sucesso organizacional. 

 

 GESTÃO DE VENDAS 

 

EMENTA 

A disciplina visa proporcionar ao aluno informações e disponibilizar 

ferramentas, técnicas e procedimentos adequados para planejar, organizar, 

coordenar e controlar as diferentes atividades que compõe a operação de vendas, 

formando profissionais com conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para 

atuar com gestão de vendas e no relacionamento com os colaboradores e clientes 

das empresas. 
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 TÓPICOS EMERGENTES EM MARKETING 

 

EMENTA 

A disciplina deve lograr no aluno a visão sistêmica e interdisciplinar de 

marketing, bem como trabalhar com as questões emergentes das organizações 

empresariais. 

 

7º SEMESTRE 

 

 ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO 

 

EMENTA 

A Administração da Produção na condição de disciplina integradora dos 

fatores de produção e de operações se constitui de conhecimentos de natureza 

técnica e científica, na qual docentes e discentes buscam a melhor utilização dos 

predicados teóricos contidos na literatura competente, de modo que seja viabilizada 

a compreensão dos conceitos e técnicas gerenciais envolvendo os recursos das 

organizações na forma como possam estar categorizados. 

 

 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 

 

EMENTA 

A disciplina Canais de Distribuição se constitui de um conjunto de saberes 

gerenciais, envolvendo abordagens cognitivas sobre gestão de recursos materiais 

nos contextos quantitativos e qualitativos, buscando o comprometimento dos 

docentes e discentes no sentido amplo da construção de referenciais indispensáveis 

para uma gestão competente e proativa dos materiais e produtos na forma como 

possam estar configurados na condição de pressupostos operacionais para as 

organizações. 

 

 GESTÃO DA CADEIA DE SUPRMENTOS 

 

EMENTA 
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A disciplina Gestão da Cadeia de Suprimentos vislumbra a compreensão dos 

pressupostos inerentes a integração dos fatores de produção na composição do 

fluxo do consumo de bens, operações e de produção com ênfase centrada na 

demanda. 

 

 GESTÃO DE SERVIÇOS 

 

EMENTA 

A disciplina Gestão de Serviços se constitui de elementos teóricos capazes de 

fundamentar a interpretação da prestação de serviços, na condição de operações 

capazes de materializar a subjetividade de um serviço em resultados operacionais 

para as organizações, considerando em sua abrangência, a necessidade do 

estabelecimento de controles regulares e efetivos. 

 

 TÓPICOS EMERGENTES EM LOGISTICA 

 

EMENTA 

Tópicos Emergentes em Logística se faz importante pela necessidade do 

gestor compreender as principais tendências da área logística e seus impactos 

sobre a gestão das operações de empresas de pequeno, médio e grande porte.  

 

8º SEMESTRE 

 

 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

 

EMENTA 

A disciplina Administração Financeira tem por objetivo dar uma visão geral da 

área financeira de uma organização. Dessa forma, apresenta as principais decisões 

estratégicas em Finanças, assim como as bases da relação risco x retorno, a 

importância da gestão dos fluxos de caixa e a questão da estrutura de capital.  

 

 MERCADO FINANCEIRO 

 

EMENTA 
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A disciplina Mercado Financeiro se constitui em uma apresentação do 

ambiente complexo que compõe o mercado financeiro e de capitais no Brasil e no 

mundo. Busca caracterizar as instituições que compõem o Sistema Financeiro 

Nacional, a relação entre empresas e o mercado de capitais, além dos diversos 

mercados do dinheiro. 

 

 ORÇAMENTO EMPRESARIAL 

 

EMENTA 

A disciplina Orçamento empresarial tem seu foco na decisão financeira da 

Administração do capital de giro, estando ligada às questões financeiras de curto 

prazo. Assim, são definidos os conceitos de planejamento financeiro de curto prazo 

e financiamento de curto prazo, bem como são mostrados aspectos relevantes da 

gestão do caixa, das duplicatas a receber, títulos negociáveis e estoques. 

 

 PLANEJAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO 

 

EMENTA 

A disciplina Planejamento Econômico-Financeiro discute a geração, análise e 

seleção de propostas de investimento a longo prazo, uma vez que estes 

investimentos representam desembolsos consideráveis de recursos que podem 

comprometer a vida financeira de uma empresa.  

 

 TÓPICOS EMERGENTES EM FINANÇAS 

 

EMENTA 

Tópicos Emergentes em Finanças se faz importante pela necessidade do 

gestor compreender as principais tendências da área financeira e seus impactos 

sobre a gestão financeira de empresas de pequeno, médio e grande porte.  
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ANEXO D – PLANO DE ENSINO DO CURSO DE GESTÃO 

FINANCEIRA 
 

1º SEMESTRE 

 DISCIPLINA – ANÁLISE TEXTUAL – 44 HORAS 

  

Objetivos Gerais 

Desenvolver a competência leitora e a capacidade para a escrita à luz das 

perspectivas de estudos cognitivos e gramaticais; Desenvolver a capacidade de 

localizar informações relevantes do texto para entendimento da mensagem.  

 

 DISCIPLINA – CONTABILIDADE BÁSICA – 88 HORAS 

 

Objetivos Gerais 

Demonstrar para os alunos a importância da Contabilidade como instrumento 

de gestão. Proporcionar aos alunos conhecimento dos objetivos e técnicas contábeis 

de registro e avaliação do patrimônio das empresas, em conformidade com a 

Regulamentação Contábil descrita na Lei 6.404/76 e alterações posteriores. 

 

 DISCIPLINA – FUNDAMENTOS DE ECONOMIA – 44 HORAS 

 

Objetivos Gerais 

Compreender a ciência econômica, seus fundamentos de microeconomia e 

de macroeconomia. 

 

 DISCIPLINA – INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO – 44 HORAS 

 

Objetivos Gerais 

Oferecer aos alunos o contato com os conceitos básicos nos quais se ampara 

o funcionamento das organizações, apresentando as funções administrativas que 

são inerentes a quaisquer empreendimentos no mundo e as áreas em que 

tradicionalmente se estruturam as empresas. 
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 DISCIPLINA – MATEMÁTICA PARA NEGÓCIOS – 88 HORAS 

 

Objetivos Gerais 

Proporcionar ao aluno os fundamentos teóricos para resolver casos e 

situações práticas, utilizando conhecimentos de cálculo matemático e financeiro, e 

as condições adequadas de informações necessárias aos processos de 

planejamento, controle e tomada de decisão. 

 

 DISCIPLINA – FUNDAMENTOS DE DIREITO EMPRESARIAL – 44 HORAS 

 

Objetivos Gerais 

A disciplina tem por objetivo dar ao aluno uma visão geral do direito 

Empresarial, nas suas  principais ramificações, que são: a Teoria do Direito 

Empresarial, como uma introdução; o Direito Societário, fazendo uma análise dos 

tipos de empresas e sociedades; Relação de Consumo, Direito Cambiário e 

Contratual e, por último, o Direito Falimentar, Recuperação Judicial e Extrajudicial, 

visando capacitar o profissional de administração de empresas , contábeis e 

marketing com conhecimento jurídico e habilidades abrangentes, capazes de 

tomarem decisões e atuarem como agentes de mudança das organizações no 

contexto empresarial. 

 

 DISCIPLINA – GESTÃO DE PROCESSOS – 88 HORAS 

 

Objetivos Gerais 

A disciplina busca fundamentar e capacitar o profissional na modelagem dos 

processos de negócio de uma organização e na condução de projetos de 

implantação ou de melhoria dos processos de negócios. 

 

2º SEMESTRE 

 DISCIPLINA – ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 88 HORAS 

 

Objetivos Gerais 
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Executar corretamente as técnicas de análise das demonstrações contábeis, 

relacionando os diversos indicadores de natureza econômica e financeira; 

Compreender as políticas, estratégias e o planejamento a curto prazo das 

organizações. 

 

 DISCIPLINA – ESTATÍSTICA APLICADA – 44 HORAS 

 

Objetivos Gerais 

Capacitar o aluno para fazer análises e avaliações de alternativas de 

financiamento e investimento em instituições financeiras de forma que possa 

conhecer as alternativas disponíveis e suas características.  

 

 DISCIPLINA – FINANCIAMENTO E CRÉDITO BANCÁRIO – 44 HORAS 

 

Objetivos Gerais 

Permitir que o aluno adquira as competências básicas requeridas na gestão 

do risco de crédito; Diagnosticar o risco de crédito das empresas; Diagnosticar o 

risco da operação de crédito; Analisar a política de crédito das instituições 

financeiras; Desenvolver estudos que resultem na concessão de limite de crédito; 

Avaliar o instrumento mais adequado para se formalizar o crédito; Otimizar o 

gerenciamento e o acompanhamento do crédito. 

 

 DISCIPLINA – MATEMÁTICA FINANCEIRA – 88 HORAS 

 

Objetivos Gerais 

Desenvolver o raciocínio matemático estruturado através de uma abordagem 

financeira; Compreender a aplicabilidade dos instrumentos da matemática financeira 

para a gestão de negócios e/ou análise das tendências do mercado financeiro. 

 

 DISCIPLINA – SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – 88 HORAS 

 

Objetivos Gerais 
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Promover a compreensão da estrutura e do funcionamento do SFN, 

possibilitando a percepção da importância desse Sistema para o desenvolvimento 

da economia nacional. 

 

 DISCIPLINA – ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS – 44 

HORAS 

 

Objetivos gerais 

Capacitar o aluno para fazer análises e avaliações de alternativas de 

financiamento e investimento em instituições financeiras de forma que possa 

conhecer as alternativas disponíveis e suas características.  

 

 DISCIPLINA – FILOSOFIA E ÉTICA – 44 HORAS 

 

Objetivos gerais 

Capacitar o aluno a identificar o problema da razão e do conhecimento, 

reconhecendo as relações entre esse problema e a formação teórica da Psicologia. 

 

3º SEMESTRE 

 DISCIPLINA – LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – 44 HORAS 

 

Objetivos gerais 

O aluno deverá conhecer e saber como são aplicados os institutos descritos 

acima. Compreender as funções da tributação, identificar os tributos incidentes 

sobre as várias atividades negociais, seu procedimento de recolhimento e como 

deve agir diante de um conflito em matéria tributária.  

 

 DISCIPLINA – ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – 88 

HORAS 

 

Objetivos Gerais 

Capacitar o acadêmico com conceitos de Administração de Sistemas de 

Informação relacionando-os às situações reais das organizações, fazendo-o 
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compreender a sua aplicabilidade; Apresentar os benefícios, a agilidade e atualidade 

na tomada de decisão, na solução de problemas, na melhoria dos produtos, serviços 

e processos organizacionais. Estimulando o acadêmico a utilizar esses 

conhecimentos nas organizações que trabalham ou que venham a trabalhar. 

 

 DISCIPLINA – ANÁLISE ESTATÍSTICA – 88 HORAS 

 

Objetivos gerais 

Tornar o acadêmico apto a realizar análises de dados estatísticos para 

auxiliar o processo de tomada de decisões empresariais. 

 

 DISCIPLINA – CONTABILIDADE DE CUSTOS – 44 HORAS 

 

Objetivos Gerais 

Contribuir no desenvolvimento das habilidades e competências necessárias 

ao profissional de contabilidade e áreas correlatas que possibilitem registrar, apurar 

e divulgar informações de custos relacionadas à gestão das organizações. 

 

 DISCIPLINA – GERENCIAMENTO DE PROJETOS – 88 HORAS 

 

Objetivos gerais 

Identificar os principais conceitos e métodos relacionados à Geração e 

Seleção de Projetos; Conhecer e saber aplicar os métodos para Análise de 

Viabilidade e de Riscos em Gerenciamento de Projetos; Conhecer técnicas e 

metodologias consagradas e modernas utilizadas no Planejamento e Gerenciamento 

de Projetos. 

 

 DISCIPLINA – GESTÃO DO CAPITAL DO GIRO – 44 HORAS 

 

Objetivos gerais 

Elaborar relatórios análise de capital de giro através de técnicas de 

administração financeira subsidiando o processo de tomada de decisões na 

organização; Elaborar fluxo de caixa coerente com os objetivos e estratégias da 

organização; Desenvolver relatório de gestão financeira que envolve a administração 
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de fluxo de caixa e alavancagem financeira subsidiando o processo de tomada de 

decisões na organização; Interagir com as informações obtidas através de cálculos 

financeiros de forma a atender as necessidades estratégicas da organização. 

 

 DISCIPLINA – ORÇAMENTO EMPRESARIAL – 88 HORAS 

 

Objetivos gerais 

Contribuir no desenvolvimento das habilidades e competências necessárias 

ao profissional da área de gestão a fim de possibilitar reflexões sobre o modelo de 

gestão das empresas, buscando quantificar as ações, tanto gerenciais quanto 

operacionais, que impactam o resultado das organizações bem como avaliar o 

desempenho empresarial. 

 

4º SEMESTRE 

 DISCIPLINA – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA – 88 HORAS 

 

Objetivos gerais 

Análise do fluxo financeiro como fonte de informações; Análise crítica das 

informações oriundas dos demonstrativos contábeis. 

 

 DISCIPLINA – ANÁLISE E APURAÇÃO DE CUSTOS – 44 HORAS 

 

Objetivos gerais 

Contabilizar e analisar as estruturas de produção, sob a ótica dos sistemas de 

custos; Compreender, planejar e implementar sistemas de controle de custos; 

Compreender, apurar e ajustar os efeitos dos sistemas de custeio sobre o resultado; 

Atribuir tratamento contábil adequado aos diversos produtos derivados da atividade 

produtiva.   

 

 DISCIPLINA – AVALIAÇÃO DE EMPRESAS – 88 HORAS 

 

Objetivos gerais 
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Capacitar o aluno para realizar, analisar e avaliar empresas através de fluxo 

de caixa ou de ativos; Capacitar para projetar e avaliar demonstrações financeiras; 

Compreender e utilizar as ferramentas de avaliação de empresas; Compreender, 

analisar e avaliar custo de capital, captação e de oportunidade; Compreender as 

metodologias utilizadas na avaliação de empresas através de fluxo de caixa e de 

ativos. 

 

 DISCIPLINA – GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS – 44 HORAS 

 

Objetivos específicos 

Transmitir as principais formas de risco a que estão expostas as empresas 

nas suas atividades operacionais; Estabelecer os níveis de risco a que devem estar 

expostas as empresas nos seus investimentos financeiros e patrimoniais; Avaliar o 

risco de mercado, bem como desenvolver estratégias para o seu gerenciamento. 

 

 DISCIPLINA – MERCADO FINANCEIRO – 44 HORAS 

 

Objetivos Gerais 

Oferecer ao aluno uma visão global do mercado financeiro e da estrutura do 

sistema financeiro nacional, destacando os principais produtos oferecidos pelas 

instituições financeiras, através de casos práticos. 

 

 DISCIPLINA – PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO – 44 HORAS 

 

Objetivos gerais 

Planejar custos, despesas e gastos com investimentos da empresa; Planejar 

e controlar o lucro da empresa, de acordo com os objetivos propostos pela 

administração. 

 

 DISCIPLINA – PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA – 88 HORAS 

 

Objetivos gerais 
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Conhecer o Sistema Tributário Nacional. Os tributos e os princípios 

norteadores do poder de tributar do Estado, as limitações, garantias e privilégios do 

crédito tributário, as normas gerais de Direito Tributário e as noções de básicas de 

planejamento tributário. 
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ANEXO E – CARGA HORÁRIA DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

GRADE ADMINISTRAÇÃO 

    

Primeiro semestre Carga horária 
% Disciplina 

ligada à 
finanças 

Carga horária 
Valida 

Comunicação Empresarial 66 0% 0 

Introdução aos Processos Gerenciais 66 20% 13,2 

Matemática para Negócios 66 100% 66 

Psicologia Organizacional 66 0% 0 

Teoria Geral da Administração 66 20% 13,2 

 
330 

 
92,4 

    

Segundo semestre Carga horária 
% Disciplina 

ligada à 
finanças 

Carga horária 
Valida 

Contabilidade Básica 66 100% 66 

Direito Empresarial 66 0% 0 

Empresas e Mercados 66 100% 66 

Estatística Aplicada 66 100% 66 

Fundamentos de Ciências Sociais 66 0% 0 

 
330 

 
198 

    

Terceiro semestre Carga horária 
% Disciplina 

ligada à 
finanças 

Carga horária 
Valida 

Análise Financeira 66 100% 66 

Gestão de Processos 66 20% 13,2 

Metodologia Científica 66 0% 0 

Métodos Quantitativos 66 100% 66 

Sistemas de Informação Gerencial 66 0% 0 

 
330 

 
145,2 

    

Quatro semestre Carga horária 
% Disciplina 

ligada à 
finanças 

Carga horária 
Valida 

Custos Empresariais 66 100% 66 

Economia 66 100% 66 

Empreendedorismo 66 100% 66 

Estratégia Empresarial 66 100% 66 

Jogos de Empresas 66 100% 66 

 
330 

 
330 

    

Quinto semestre Carga horária 
% Disciplina 

ligada à 
finanças 

Carga horária 
Valida 

Comportamento Organizacional 66 20% 13,2 

Filosofia e Ética 66 0% 0 

Legislação Trabalhista e Previdenciária 66 0% 0 

Processos e Práticas de Gestão de Pessoas 66 0% 0 

Tópicos Emergentes em Gestão de Pessoas 66 0% 0 

 
330 

 
13,2 
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Sexto semestre Carga horária 
% Disciplina 

ligada à 
finanças 

Carga horária 
Valida 

Comportamento do Consumidor 66 0% 0 

Gestão de Vendas 66 20% 13,2 

Pesquisa de Marketing 66 0% 0 

Planejamento de Marketing 66 0% 0 

Tópicos Emergentes em Marketing 66 0% 0 

 
330 

 
13,2 

    

Sétimo semestre Carga horária 
% Disciplina 

ligada à 
finanças 

Carga horária 
Valida 

Administração da Produção 66 20% 13,2 

Gestão da Cadeia de Suprimentos 66 20% 13,2 

Gestão da Distribuição 66 20% 13,2 

Gestão de Serviços 66 20% 13,2 

Tópicos Emergentes em Logística 66 0% 0 

 
330 

 
52,8 

    

Oitavo semestre Carga horária 
% Disciplina 

ligada à 
finanças 

Carga horária 
Valida 

Administração Financeira 66 100% 66 

Mercado Financeiro 66 100% 66 

Orçamento Empresarial 66 100% 66 

Planejamento Econômico Financeiro 66 100% 66 

Tópicos Emergentes em Finanças 66 100% 66 

 
330 

 
330 

    Grade total do curso 2640 
 

1175 
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ANEXO F – CARGA HORÁRIA DO CURSO DE GESTÃO 

FINANCEIRA 
 

GRADE GESTÃO FINANCEIRA 

    

Primeiro semestre Carga horária 
% Disciplina 

ligada à 
finanças 

Carga 
horária 
Valida 

Análise Textual 44 0% 0 

Contabilidade Básica 88 100% 88 

Fundamentos de Economia 44 100% 44 

Fundamentos do Direito Empresarial 44 0% 0 

Gestão de Processos 88 0% 0 

Introdução à Administração 44 20% 8,8 

Matemática para Negócios 88 100% 88 

 

440 

 

228,8 

    

Segundo semestre Carga horária 
% Disciplina 

ligada à 
finanças 

Carga 
horária 
Valida 

Análise das Demonstrações Financeiras 88 100% 88 

Análise e Avaliação de Operações Bancárias 44 100% 44 

Estatística Aplicada 44 100% 44 

Filosofia e Ética 44 0% 0 

Financiamento e Crédito Bancário 44 100% 44 

Matemática Financeira 88 100% 88 

Sistema Financeiro Nacional 88 100% 88 

 

440 

 

396 

    

Terceiro semestre Carga horária 
% Disciplina 

ligada à 
finanças 

Carga 
horária 
Valida 

Administração de Sistemas de Informação 88 0% 0 

Análise Estatística 88 100% 88 

Contabilidade de Custos 44 100% 44 

Gerenciamento de Projetos 88 20% 17,6 

Gestão Capital de Giro 44 100% 44 

Legislação Tributária 44 100% 44 

Orçamento Empresarial 88 100% 88 

 

484 

 

325,6 

    

Quarto semestre Carga horária 
% Disciplina 

ligada à 
finanças 

Carga 
horária 
Valida 

Administração Financeira 88 100% 88 

Apuração e Análise de Custos 44 100% 44 

Avaliação de Empresas 88 100% 88 

Gestão de Riscos Financeiros 44 100% 44 

Mercado Financeiro 44 100% 44 

Planejamento e Controle Financeiro 88 100% 88 

Planejamento e Gestão Tributária 88 100% 88 

 

484 

 

484 

    Grade total do curso 1848 
 

1434 
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ANEXO G – CÁLCULO DO QUI-QUADRADO 
 

  
Geral Kahneman fo - fe   X

2
 

 
ADM Kahneman fo - fe   X

2
 

 
GFI Kahneman fo - fe   X

2
 

1 
  

A 24% 18% 6% 2,03065% 2,476404% 
 

30% 18% 12% 8,00000% 9,756098% 
 

17% 18% -1% 0,03440% 0,041950% 

B 76% 82% -6% 0,44575%   
 

70% 82% -12% 1,75610%   
 

83% 82% 1% 0,00755%   

2 
  

A 74% 83% -9% 0,88540% 5,208227% 
 

71% 83% -12% 1,61323% 9,489579% 
 

78% 83% -5% 0,31721% 1,865959% 

B 26% 17% 9% 4,32283%   
 

29% 17% 12% 7,87635%   
 

22% 17% 5% 1,54875%   

3 
  

A 27% 20% 7% 2,25628% 2,820348% 
 

33% 20% 13% 8,26531% 10,331633% 
 

20% 20% 0% 0,00537% 0,006719% 

B 73% 80% -7% 0,56407%   
 

67% 80% -13% 2,06633%   
 

80% 80% 0% 0,00134%   

4 
  

A 57% 65% -8% 1,01682% 2,905195% 
 

59% 65% -6% 0,63579% 1,816551% 
 

60% 65% -5% 0,41025% 1,172141% 

B 43% 35% 8% 1,88838%   
 

41% 35% 6% 1,18076%   
 

40% 35% 5% 0,76189%   

5 
  

A 19% 22% -3% 0,49431% 0,633735% 
 

17% 22% -5% 1,07236% 1,374816% 
 

20% 22% -2% 0,10339% 0,132556% 

B 81% 78% 3% 0,13942%   
 

83% 78% 5% 0,30246%   
 

80% 78% 2% 0,02916%   

6 
  

A 58% 67% -9% 1,30940% 3,967873% 
 

57% 67% -10% 1,45020% 4,394539% 
 

58% 67% -9% 1,15668% 3,505098% 

B 42% 33% 9% 2,65848%   
 

43% 33% 10% 2,94434%   
 

42% 33% 9% 2,34842%   

7 
  

A 23% 14% 9% 5,65883% 6,580032% 
 

27% 14% 13% 12,33819% 14,346735% 
 

18% 14% 4% 1,16167% 1,350778% 

B 77% 86% -9% 0,92120%   
 

73% 86% -13% 2,00854%   
 

82% 86% -4% 0,18911%   

8 
  

A 64% 73% -9% 1,17451% 4,350031% 
 

64% 73% -9% 1,21778% 4,510297% 
 

64% 73% -9% 1,12582% 4,169692% 

B 36% 27% 9% 3,17552%   
 

36% 27% 9% 3,29252%   
 

36% 27% 9% 3,04388%   
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Geral Kahneman fo - fe   X

2
 

 
ADM Kahneman fo - fe   X

2
 

 
GFI Kahneman fo - fe   X

2
 

9 
  

A 77% 92% -15% 2,53862% 31,73275% 
 

66% 92% -26% 7,51020% 93,87755% 
 

89% 92% -3% 0,07666% 0,95828% 

B 23% 8% 15% 29,19413%   
 

34% 8% 26% 86,36735%   
 

11% 8% 3% 0,88162%   

10 
  

A 50% 42% 8% 1,52381% 2,62726% 
 

59% 42% 17% 6,53839% 11,27308% 
 

40% 42% -2% 0,08027% 0,13839% 

B 50% 58% -8% 1,10345%   
 

41% 58% -17% 4,73469%   
 

60% 58% 2% 0,05812%   

11 
  

A 77% 92% -15% 2,41340% 30,16749% 
 

69% 92% -23% 5,96628% 74,57853% 
 

87% 92% -5% 0,28436% 3,55444% 

B 23% 8% 15% 27,75409%   
 

31% 8% 23% 68,61224%   
 

13% 8% 5% 3,27009%   

12 
  

A 44% 30% 14% 6,43397% 9,19138% 
 

50% 30% 20% 13,33333% 19,04762% 
 

37% 30% 7% 1,58022% 2,25746% 

B 56% 70% -14% 2,75742%   
 

50% 70% -20% 5,71429%   
 

63% 70% -7% 0,67724%   

                   

  
Geral Kahneman fo - fe   X

2
 

 
ADM Kahneman fo - fe   X

2
 

 
GFI Kahneman fo - fe   X

2
 

13 
  

A 29% 20% 9% 4,40796% 5,50995% 
 

29% 20% 9% 3,67347% 4,59184% 
 

30% 20% 10% 5,33324% 6,66655% 

B 71% 80% -9% 1,10199%   
 

71% 80% -9% 0,91837%   
 

70% 80% -10% 1,33331%   

14 
  

A 31% 22% 9% 3,92943% 5,03773% 
 

36% 22% 14% 8,54917% 10,96047% 
 

26% 22% 4% 0,81312% 1,04247% 

B 69% 78% -9% 1,10830%   
 

64% 78% -14% 2,41130%   
 

74% 78% -4% 0,22934%   

15 
  

A 26% 16% 10% 5,72707% 6,81794% 
 

29% 16% 13% 9,87755% 11,75899% 
 

22% 16% 6% 2,34944% 2,79695% 

B 74% 84% -10% 1,09087%   
 

71% 84% -13% 1,88144%   
 

78% 84% -6% 0,44751%   

16 
  

A 61% 69% -8% 0,82604% 2,66464% 
 

59% 69% -10% 1,57616% 5,08439% 
 

65% 69% -4% 0,26127% 0,84281% 

B 39% 31% 8% 1,83860%   
 

41% 31% 10% 3,50823%   
 

35% 31% 4% 0,58154%   
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ANEXO H – CÁLCULO DO QUI-QUADRADO II 
 

   
ADM GFI   fo fe fo - fe (fo - fe)

2
 (fo - fe)

2 
/ fe 

1 
A 

 
42 21   42 31,50 10,50 110,25 3,500000 

B 
 

98 101   21 31,50 -10,50 110,25 3,500000 

    
 

140 122   98 99,50 -1,50 2,25 0,022613 

   
    

 
101 99,50 1,50 2,25 0,022613 

    
 

    
 

      X
2
 =  7,045226 

2 
A 

 
100 95   100 97,50 2,50 6,25 0,064103 

B 
 

40 27   95 97,50 -2,50 6,25 0,064103 

    
 

140 122   40 33,50 6,50 42,25 1,261194 

   
    

 
27 33,50 -6,50 42,25 1,261194 

    
 

    
 

      X
2
 =  2,650593 

3 
A 

 
46 24   46 35,00 11,00 121,00 3,457143 

B 
 

94 98   24 35,00 -11,00 121,00 3,457143 

    
 

140 122   94 96,00 -2,00 4,00 0,041667 

   
    

 
98 96,00 2,00 4,00 0,041667 

    
 

    
 

      X
2
 =  6,997619 

4 
A 

 
82 73   82 77,50 4,50 20,25 0,261290 

B 
 

58 49   73 77,50 -4,50 20,25 0,261290 

    
 

140 122   58 53,50 4,50 20,25 0,378505 

   
    

 
49 53,50 -4,50 20,25 0,378505 

    
 

    
 

      X
2
 =  1,279590 

5 
A 

 
24 25   24 24,50 -0,50 0,25 0,010204 

B 
 

116 97   25 24,50 0,50 0,25 0,010204 

    
 

140 122   116 106,50 9,50 90,25 0,847418 

   
    

 
97 106,50 -9,50 90,25 0,847418 

    
 

    
 

      X
2
 =  1,715244 

6 
A 

 
80 71   80 75,50 4,50 20,25 0,268212 

B 
 

60 51   71 75,50 -4,50 20,25 0,268212 

    
 

140 122   60 55,50 4,50 20,25 0,364865 

   
    

 
51 55,50 -4,50 20,25 0,364865 

    
 

    
 

      X
2
 =  1,266154 

7 
A 

 
38 22   38 30,00 8,00 64,00 2,133333 

B 
 

102 100   22 30,00 -8,00 64,00 2,133333 

    
 

140 122   102 101,00 1,00 1,00 0,009901 

   
    

 
100 101,00 -1,00 1,00 0,009901 

    
 

    
 

      X
2
 =  4,286469 
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8 
A 

 
89 78   89 83,50 5,50 30,25 0,362275 

B 
 

51 44   78 83,50 -5,50 30,25 0,362275 

    
 

140 122   51 47,50 3,50 12,25 0,257895 

   
    

 
44 47,50 -3,50 12,25 0,257895 

      
      X

2
 =  1,240340 

           

   
ADM GFI   fo fe fo - fe (fo - fe)

2
 (fo - fe)

2 
/ fe 

9 
A 

 
92 109   92 100,50 -8,50 72,25 0,718905 

B 
 

48 13   109 100,50 8,50 72,25 0,718905 

    
 

140 122   48 30,50 17,50 306,25 10,040984 

   
    

 
13 30,50 -17,50 306,25 10,040984 

    
 

    
 

      X
2
 =  21,519778 

10 
A 

 
82 49   82 65,50 16,50 272,25 4,156489 

B 
 

58 73   49 65,50 -16,50 272,25 4,156489 

    
 

140 122   58 65,50 -7,50 56,25 0,858779 

   
    

 
73 65,50 7,50 56,25 0,858779 

    
 

    
 

      X
2
 =  10,030534 

11 
A 

 
96 106   96 101,00 -5,00 25,00 0,247525 

B 
 

44 16   106 101,00 5,00 25,00 0,247525 

    
 

140 122   44 30,00 14,00 196,00 6,533333 

   
    

 
16 30,00 -14,00 196,00 6,533333 

    
 

    
 

      X
2
 =  13,561716 

12 
A 

 
70 106   70 88,00 -18,00 324,00 3,681818 

B 
 

70 16   106 88,00 18,00 324,00 3,681818 

    
 

140 122   70 43,00 27,00 729,00 16,953488 

   
    

 
16 43,00 -27,00 729,00 16,953488 

      
      X

2
 =  41,270613 

           

   
ADM GFI   fo fe fo - fe (fo - fe)

2
 (fo - fe)

2 
/ fe 

13 
A 

 
40 37   40 38,50 1,50 2,25 0,058442 

B 
 

100 85   37 38,50 -1,50 2,25 0,058442 

    
 

140 122   100 92,50 7,50 56,25 0,608108 

   
    

 
85 92,50 -7,50 56,25 0,608108 

    
 

    
 

      X
2
 =  1,333099 

14 
A 

 
50 32   50 41,00 9,00 81,00 1,975610 

B 
 

90 90   32 41,00 -9,00 81,00 1,975610 

    
 

140 122   90 90,00 0,00 0,00 0,000000 

   
    

 
90 90,00 0,00 0,00 0,000000 

    
 

    
 

      X
2
 =  3,951220 
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15 
A 

 
40 27   40 33,50 6,50 42,25 1,261194 

B 
 

100 95   27 33,50 -6,50 42,25 1,261194 

    
 

140 122   100 97,50 2,50 6,25 0,064103 

   
    

 
95 97,50 -2,50 6,25 0,064103 

    
 

    
 

      X
2
 =  2,650593 

16 
A 

 
82 79   82 80,50 1,50 2,25 0,027950 

B 
 

58 43   79 80,50 -1,50 2,25 0,027950 

    
 

140 122   58 50,50 7,50 56,25 1,113861 

   
    

 
43 50,50 -7,50 56,25 1,113861 

      
      X

2
 =  2,283623 

 

 


