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FINANÇAS COMPORTAMENTAIS: TEORIA DA PERSPETVA E CONTABILIDADE MENTAL

Resumo

Os estudos  de  Kahneman e  Tversky  sobre  a  teoria  da  perspetiva  e  sobre  a

contabilidade  mental  foram  replicados  para  uma  amostra  de  conveniência

baseada  em  406  inquéritos  válidos.  Foram  encontradas  algumas  diferenças,

especificamente nas questões ligadas ao efeito certeza e à contabilidade mental.

Uma  segunda  análise  pretendeu  averiguar  se  ser  investidor  influência  as

respostas, tendo-se confirmado diferenças relevantes. Finalmente, pretendeu-se

identificar o impacto da compreensão do conceito de finanças comportamentais,

mas não foram detetadas diferenças significativas.
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1. Introdução

Amos Tversky  e  Daniel  Kahneman  iniciaram  estudos  que  visavam identificar  as  regras

heurísticas que permitem a tomada de decisão em situações de incerteza.  Kahneman e

Tversky (1979) apresentaram a teoria da perspetiva,  que com o tempo viria  a tornar-se

numa das bases científicas das questões financeiras na ótica comportamental. Apesar do

interesse e potencialidade destas contribuições, o seu valor foi sendo ignorado, uma vez

que a abordagem financeira da época era, essencialmente, racional e o foco da economia

estava centrado no modelo de equilíbrio de mercado (CAPM – Capital Asset Pricing Model).

Nos anos 80 começou a evidenciar-se o confronto das finanças racionais com as finanças

comportamentais, surgindo evidências empíricas que contrariavam os modelos de equilíbrio

de base racional. Esses estudos das finanças comportamentais, conhecidos como “literatura

de  anomalias”,  mostraram-se  polémicos  aquando  da  sua  validação  pela  academia.  Ao

considerarem que a maioria dos indivíduos poderia agir de forma “não-ótima”, colocavam

em causa a generalidade dos modelos aceites. Efetivamente, existem evidências de que os

princípios seguidos pelos investidores afastam-se da racionalidade na formação das suas

opiniões,  verificando-se  um  conjunto  de  fatores  comportamentais  que  podem  afetar  as

decisões tomadas individualmente, como por exemplo as emoções (Lobão, 2012).

Este artigo replica o estudo de  Kahneman e Tversky (1979) e acrescenta as questões de

contabilidade mental do estudo de Kahneman e Tversky (1984), recorrendo a uma amostra

constituída por 406 inquéritos válidos. Além disso, o artigo ainda expande o estudo através

da análise do perfil de subgrupos, recorrendo a investidores e não investidores, por um lado

e,  por  outro  lado,  a  conhecedores  e  não  conhecedores  do  conceito  de  finanças

comportamentais.  Esta  expansão  empírica  aborda  subgrupos  com  critérios  de  literacia

financeira e constitui o principal contributo do artigo para a investigação científica.

Os resultados do estudo empírico salientam que a maior parte dos efeitos testados são

sentidos  pelos  inquiridos,  verificando  o  conjunto  das  hipóteses  que  fundamentaram  os

trabalhos originais  de  Kahneman e Tversky (1979) e de  Kahneman e Tversky (1984) e,

portanto, confirmando a teoria da perspetiva e da contabilidade mental. Além disso, também

se verificaram as hipóteses adicionalmente levantadas neste estudo, assegurando que ser

investidor influencia as respostas dos indivíduos,  enquanto que conhecer o conceito das

finanças comportamentais não é fator distintivo das respostas.

A estrutura deste artigo está organizada em cinco secções. Na próxima secção apresenta-

se a revisão da literatura. Nas duas secções seguintes destaca-se o estudo empírico e a

discussão dos resultados. Finalmente, salientam-se as conclusões.
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2. Revisão da Literatura

Kahneman  e  Tversky  (1979) citaram  três  efeitos  ilusórios  que  resultam  da  utilização

inconsciente de processos cognitivos que acabam por condicionar a tomada de decisões: o

efeito certeza, o efeito reflexão e o efeito isolamento. Os autores argumentaram que estudos

empíricos  “parecem  invalidar  a  teoria  da  utilidade  esperada”  e  prosseguiram  com  a

reformulação da função valor dessa teoria para a função valor da teoria da perspetiva. No

mesmo estudo ainda desenvolvem a função ponderação e testaram o seguro probabilístico,

que se revelou significativamente não atrativo. No segundo estudo realizado por Kahneman

e Tversky (1984) foi introduzido o conceito de contabilidade mental.

2.1. Efeito Certeza

Schmidt (1998) descreve que, desde a pesquisa empírica retratada no paradoxo de  Allais

(1953), foi revelado um conjunto de factos que contrariam o axioma da independência, que é

central na teoria da utilidade esperada. Esta afirmação pode ser demonstrada por dois pares

de lotarias, conforme a Figura 1:

Figura 1 - Pares de lotarias: L1 versus L2

Fonte: Schmidt (1998), p. 1

Perante  o estudo,  os indivíduos tenderam a escolher  L1 no primeiro problema e L2 no

segundo problema, destacando o efeito certeza por oposição à teoria da utilidade esperada.

Para Weber e Chapman (2005), no efeito certeza os investidores tendem a colocar um peso

desproporcional em alguns resultados. Pode explicar-se esta tendência por estas decisões

apresentarem uma função probabilidade de ponderação não linear, que confirma o paradoxo

de  Allais:  a  diferença  entre  100% e  99%  apresenta  maior  peso  na  decisão  do  que  a

diferença entre 34% e 33%. O efeito certeza é explicado descritivamente por uma função

ponderação  não-linear  π.  Esta  função tem formato  côncavo para  valores  probabilísticos

elevados e aumenta rapidamente para valores próximos da certeza, de modo que pequenos

desvios  dos  valores  próximos  de  certeza  assumem  grande  influência  no  processo  de

tomada de decisão. Dado que a função é mais íngreme em valores próximos de 100% de

certeza, existem desvios maiores na tomada de decisão quando uma das opções envolve
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certeza  e  outra  das  opções  não,  derivando  assim  a  denominação  “efeito  certeza”

(Kahneman & Tversky, 1979; Tversky & Kahneman, 1992).

2.2. Efeito Reflexão

Baucells e Villasís (2010) indicam que no efeito reflexão as preferências de risco dependem

de  uma  referência,  ou  seja,  os  indivíduos  não  medem  as  consequências  em  valores

absolutos, mas sim em relação a um fator de referência. O efeito reflexão representa uma

função côncava para ganhos e convexa para perdas. Assim, um investidor que apresente

efeito reflexão terá um comportamento avesso ao risco para ganhos e procurará o risco em

situação de perdas com probabilidade moderada a alta. Para os ganhos e perdas com baixa

probabilidade  o  comportamento  padrão  será  invertido,  devido  ao  efeito  da  função  de

probabilidade de ponderação.  Bockweg, Ponds, Steenbeek, e Vonken (2016) apresentam

uma descrição do efeito reflexão muito semelhante, ilustrado na Figura 2:

Figura 2 - Reflection effect: interaction of loss / gain frames and investment / consumption frames and
the impact on annuity demand

Fonte: Bockweg et al. (2016), p. 5 – Fig. 1b

Observa-se que em momentos de perda a tendência é de procura do risco e, por oposição,

em momentos de ganho a tendência é assumir atitude avessa ao risco.

2.3. Seguro Probabilístico

Segundo Wakker, Thaler, e Tversky (1997), um seguro traduz um contrato em que é pago

um prémio fixo, ficando prometido um reembolso na eventualidade da ocorrência de um

constrangimento  específico.  Para  Kahneman  e  Tversky  (1979),  o  conceito  de  seguro

probabilístico assenta no princípio em que a apólice compensa com uma quantia inferior no

caso  de o  constrangimento  ocorrer,  mas também o valor  pago  pela  franquia  é  inferior.

Alguns casos específicos são considerados pouco atraentes pelos consumidores, mas os

maximizadores  da  utilidade  esperada  preferem  este  tipo  de  seguros  (com  um  prémio

inferior). Os autores também demonstraram que a aversão ao seguro probabilístico coincide

com a teoria da perspetiva.
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2.4. Efeito Isolamento

J.  Levy  (1992) refere-se à  perspetiva  de  Tversky  (1972),  segundo a  qual  os  indivíduos

tomam decisões para facilitar a escolha entre várias alternativas, desconsiderando certos

elementos comuns e enfocando nos fatores próprios de cada elemento. As várias formas de

isolar esses fatores podem conduzir a diferentes preferências. As diferentes possibilidades

de  tomada  de  decisão,  perante  o  mesmo elemento,  podem  contrariar  os  pressupostos

básicos da teoria da utilidade esperada. Esta diferença acentua-se quanto menos óbvia é a

escolha, ou seja, a diferença aumenta nos casos onde a semelhança entre elementos é

menor.

Michaelson (2015) refere que o efeito isolamento de Kahneman e Tversky (1979) pode ser

retratado  por  um jogo  que  é  composto  por  duas  etapas.  Quando  uma consequência  é

comum e é encontrada na primeira etapa esta será ignorada, isolando a probabilidade de

ocorrência  na  segunda  etapa.  Se  as  escolhas  são  similares  em  termos  de  risco  e  de

distribuição, de forma a passar à segunda etapa, os indivíduos irão ignorar os resultados

que não dependam da escolha (quando estes são identificados na primeira fase) e focar

apenas nos resultados que variam de acordo com as escolhas (segunda fase).

2.5. Função Valor

Segundo Heath, Larrick, e Wu (1999), a função valor da teoria da perspetiva explica de que

modo os valores são alterados quando se está perante um ponto de referência. Essa função

valor tem sido utilizada em diversas áreas / contextos, verificando-se a sua aplicação na

economia, na medicina, no comportamento dos consumidores, na psicologia e na política.

Nesta função valor [v ( x ) ] estão materializados três princípios constantes da Figura 3: ponto

de referência, aversão à perda e diminuição da sensibilidade:

Figura 3 - A typical value function

Fonte: Heath et al. (1999), p. 83 – Fig. 1

O  estudo  de  H.  Levy  (2006) destaca  que  muitos  modelos  económicos  já  assumem  a

aversão ao risco. Sintetizando os principais aspetos dos autores mais citados,  Friedman e

Savage (1948) dão relevância a um segmento que enquadra a procura do risco. Entretanto,

Markowitz (1952) propõe uma modificação a esse estudo, apresentando outra função valor

que  agrega  a  parte  do risco.  Como ponto  de  viragem da  investigação  salientam-se os
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estudos experimentais de  Kahneman e Tversky (1979), através dos quais  sugerem uma

função  valor  que  viria  a  ser  questionada  por  colidir  com  a  First  degree  Stochastic

Dominance (FSD). A Figura 4 confronta as teorias referidas:

Figura 4 - Alternative shapes of the utility / value function

Fonte: H. Levy (2006), p. 525 - Fig. 26.2.

Posteriormente, Tversky e Kahneman (1992) propõem a Cumulative Prospect Theory (CPT)

para convergir com a  stochastic dominance. A CPT representa apenas uma extensão do

trabalho já desenvolvido na teoria da perspetiva, permitindo ultrapassar certas divergências

apontadas por alguns académicos. A aplicabilidade da CPT torna-se muito mais extensa

(para além do âmbito das finanças), podendo ser apensa a qualquer prospeto probabilístico

finito que apresente distribuição contínua, a prospetos probabilísticos incertos, ou permitindo

incluir probabilidades de decisões diferentes para ganhos e para perdas, generalizando a

versão original (a CPT assume duas novas funções que derivam de  w+¿ (p )=w−¿( p)¿
¿, as quais

apresentam o peso atribuído pelos indivíduos para ganhos e para perdas – v.g. Figura 6).

Com  isto  eliminou-se  uma  presunção  apontada  por  alguns  autores,  nomeadamente  da

função ponderação, que criticaram a versão original.

2.6. Função Ponderação

De acordo com Lobão (2012) e Kahneman e Tversky (1979), a função ponderação tem por

base as diferentes perspetivas que os indivíduos atribuem às probabilidades e os diferentes

pesos que estas representam. O peso das probabilidades não apresentará uma tendência

linear,  por  oposição  ao  defendido  nas  finanças  tradicionais.  Com  efeito,  quando  uma

probabilidade é muito baixa, os indivíduos tendem a assemelhar esse valor a 0%; e quando

a probabilidade é muito alta, os indivíduos tendem a assemelhar esse valor a 100%. Por

isso, a função ponderação não apresenta uma distribuição uniforme (linear), demonstrando

http://lh4.ggpht.com/_1wtadqGaaPs/TG4xoDax75I/AAAAAAAATc8/x2lYlCQK3PE/s1600-h/tmp1B6153_thumb3.png
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que a probabilidade efetiva pode ser vista de forma diferente pelo indivíduo, de tal modo que

não represente de facto o valor expresso pela probabilidade. A Figura 5 configura a função

ponderação proposta por Kahneman e Tversky (1979):

Figura 5 - A hypothetical weighting function

Fonte: Kahneman e Tversky (1979), p. 283 – Fig. 4

Wu e Gonzalez (1996) sustentam que, quando os indivíduos são confrontados com escolhas

arriscadas,  o  peso  psicológico  destas  escolhas  pode  não  corresponder  ao  peso  das

probabilidades associadas. Para as correntes comportamentais, nomeadamente na teoria

da perspetiva, é possível verificar que a curva da função ponderação não é linear. Neste

modelo, proposto por Kahneman e Tversky (1979), os indivíduos tendem a atribuir um peso

extra a probabilidades muito pequenas (e não extremamente pequenas) e a atribuir um peso

menor a probabilidades muito altas (e não extremamente altas).

Tversky e Kahneman (1992) aprofundaram o estudo da teoria da perspetiva, em especial da

função ponderação, relativamente à qual sugerem uma reformulação, exposta na Figura 6:

Figura 6 - CPT - Weighting functions for gains and for losses

Fonte: Tversky e Kahneman (1992), p. 313 – Fig. 3

A nova função ponderação mostra que, as pessoas tornam-se relativamente insensíveis a

probabilidades médias.
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2.7. Contabilidade Mental

Originalmente  referenciada  por  Thaler  (1980),  a  contabilidade  mental  define-se  pelo

processo através do qual os indivíduos pensam e avaliam as transações financeiras. Thaler

(1999) refere que a contabilidade mental  diz respeito à forma como os investidores são

incapazes de separar o modo como olham para a sua carteira de ativos e para as decisões

que  tomam  sobre  a  mesma.  Os  indivíduos  não  consideram  a  carteira  de  uma  forma

integrada, mas numa perspetiva parcelar. O ser humano tem uma tendência natural para

organizar mentalmente factos e eventos por categorias diferentes e perante situações de

cálculo,  que  parecem  ter  uma  resposta  óbvia,  tomam  decisões  contrárias  às  que  os

números apresentam (Kahneman & Tversky, 1979; Lobão, 2012).

Chen, Kök, e Tong (2013) associam a contabilidade mental à forma como os investidores

reagem em momentos de escolha e como estes avaliam múltiplas transações financeiras.

Neste  contexto,  sugerem  que  os  investidores  podem  agregar  e  /  ou  separar  de  forma

sistemática certas transações antes de tomaram as devidas decisões.

3. Estudo Empírico

3.1. Caraterização do Estudo e Modelo Empírico

O estudo empírico tem como objetivo replicar o estudo da teoria da perspetiva de Kahneman

e  Tversky  (1979) e  acrescentar  questões  ligadas  à  contabilidade  mental  do  estudo  de

Kahneman e  Tversky (1984).  Adicionalmente,  o  estudo considerará  a caraterização  dos

inquiridos, distinguindo-os entre investidores e não investidores, por um lado, e, por outro,

entre conhecedores e não conhecedores do conceito de finanças comportamentais.

A metodologia usada para recolha de dados foi a pesquisa exploratória, tendo por base o

inquérito por questionário a uma amostra de conveniência de indivíduos. A elaboração do

questionário  (apresentado  em  Anexo)  assentou  nos  problemas  do  estudo  original  de

Kahneman e Tversky (1979) e nos problemas 7 e 8 do estudo original  de  Kahneman e

Tversky (1984), tendo sido traduzidos para língua portuguesa e convertidos em euros. Nas

questões 21 e 22 ajustaram-se os valores, considerando o panorama socioeconómico atual.

Incluiu-se um primeiro grupo de questões caracterizantes dos inquiridos e  considerou-se

como critério de exclusão a idade (igual ou superior a 18 anos).

Utilizou-se a plataforma  Google Forms para dar forma ao questionário e para recolher os

dados, que foram tratados através do Software IBM SPSS 23. O cumprimento dos objetivos

depende da análise  estatística dos dados através do teste de Qui-quadrado.  Este teste

“avalia a associação (não necessariamente linear) entre duas variáveis categóricas onde,

pelo  menos,  uma delas  não  é  ordinal.  Esta  comparação  recorre  a  uma estatística  que

compara os valores observados em cada categoria com os valores esperados (estimados),

em que se o  p−value ≤α  (habitualmente 0.01, 0.05 ou 0.1) diz-se existir uma associação
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significativa entre as variáveis”  (Garcia, Helal, & Honório, 2008, p. 27).  Para simular o  p-

value e testar a significância das respostas (ao nível de confiança de 99%) recorreu-se ao

método  de  Monte  Carlo.  Este  método  “usa  ferramentas  computacionais  para  simular

cenários futuros baseados em variáveis cujos valores são gerados aleatoriamente dentro de

uma distribuição de probabilidade que as representa” (Neto, 2009, p. 205).

3.2. Questionário e Mensuração dos Efeitos

O  questionário  utilizado  no  estudo  empírico  é  composto  por  duas  partes,  em  que  a

mensuração seguirá o método dos trabalhos originais. A primeira parte carateriza o perfil

dos  inquiridos  (género,  idade,  habilitações  literárias,  tipo  de  investidor  financeiro,

conhecedor do conceito de finanças comportamentais).  A segunda parte organiza-se em

cinco secções para analisar os vários efeitos em estudo. As questões relacionadas com as

primeiras  quatro  secções  baseiam-se  no  estudo  de  Kahneman  e  Tversky  (1979) e  as

questões relacionadas com a quinta secção baseiam-se no estudo de Kahneman e Tversky

(1984).  Na  secção  1  analisa-se  o  efeito  certeza  (questões  1  a  8)  e  o  efeito  reflexão

(questões 9 a 12 em comparação com as questões 3, 4, 7 e 8); na secção 2 verifica-se o

seguro probabilístico (questão 13); a secção 3 analisa o efeito isolamento (questões 14 a 16

e a comparação entre a questão 4 e a 14); a secção 4 analisa a função valor (questões 17 e

18) e a função ponderação (questões 19 e 20). Na última secção analisa-se a contabilidade

mental (questões 21 a 24).

A análise dos efeitos mencionados segue a base do estudo original de Kahneman e Tversky

(1979), comparando a função utilidade esperada  [u (0 )=0 ], inicialmente descrita por Allais,

para as questões em que seja aplicável.

3.3. Levantamento das Hipóteses

Para cumprimento dos objetivos, propostos no estudo empírico, são levantadas hipóteses

de investigação organizadas em três grupos. No primeiro grupo surgem as hipóteses que

fundamentaram os trabalhos originais de  Kahneman e Tversky (1979) e de  Kahneman e

Tversky (1984). No segundo grupo surgem hipóteses formuladas a partir de questões em

aberto nos trabalhos originais, mas que não consideradas pelos autores. No terceiro grupo

surgem hipóteses adicionais levantadas no decorrer desta investigação:

Grupo I de hipóteses:

H1: Efeito  Certeza –  as pessoas  dão mais  valor  a resultados que são considerados

certos, face a resultados que são meramente prováveis, violando assim o princípio da

teoria da utilidade esperada;
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H2: Efeito Possibilidade – quando a vitória é possível, mas não provável, a maioria das

pessoas escolhe a perspetiva que oferece o maior ganho;

H3: Efeito  Reflexão  –  a  preferência  entre  as  perspetivas  negativas  é  o  espelho  da

preferência entre as perspetivas positivas, por isso o reflexo das perspetivas em torno de

0 inverte a ordem de preferência;

H4: Seguro Probabilístico – este seguro é, geralmente, pouco atrativo;

H5: Efeitos Isolamento – para simplificar a escolha entre alternativas, muitas vezes as

pessoas não consideram os aspetos comuns dessas alternativas e focam-se nos aspetos

que as distinguem;

H6: Função Valor – a função valor proposta pela teoria da perspetiva difere da função

valor original;

H7: Função  Ponderação  –  sendo  as  pessoas  limitados  na  sua  capacidade  de

compreender e avaliar as probabilidades extremas, os casos altamente improváveis são

ignorados ou têm uma ponderação excessiva,  e a diferença entre uma probabilidade

muito elevada e a certeza é negligenciada ou exagerada;

H8: Contabilidade  Mental  –  as  pessoas  tomam  decisões  de  forma  espontânea,  em

termos de cálculo mental,  que no contexto da tomada de decisão desempenham um

papel análogo ao das "boas práticas" na perceção e nas categorias básicas da cognição.

Grupo II de hipóteses:

H9: O efeito certeza é verificado dentro de outros efeitos;

H10: As pessoas apenas procuram pagar menos se for, realmente, compensatório.

Grupo III de hipóteses:

H11: Os não investidores e os investidores apresentam diferenças nas respostas;

H12: O conhecimento do conceito de finanças comportamentais não é fator influenciador

de diferenças nas respostas dos inquiridos.

A verificação das hipóteses recorre ao teste (bilateral)  de Qui-quadrado, analisando-se a

significância estatística entre as respostas A e B para cada uma das 24 questões. Em cada

questão define-se a hipóteses nula (H0 ) e a hipótese alternativa (H1 ):

H0 : Frequência de A = Frequência de B

H1: Frequência de A ≠ Frequência de B

Seguindo o procedimento do trabalho original de Kahneman e Tversky (1979), este estudo

empírico considera um nível de significância de 1%:  se  p−value<0.01⇒Rej H 0.
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3.4. Recolha de Dados e Formação da Amostra

Obtiveram-se 406 inquéritos válidos, divulgados através das redes sociais e por e-mail. O

período de recolha de dados decorreu entre abril  e  julho  de 2016.  Nas Tabelas  1  a 5

apresenta-se a caracterização da amostra para o estudo:

Tabela 1 – Género

Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa

Masculino 198 48,8 48,8 48,8

Feminino 208 51,2 51,2 100

Total 406 100 100

Género

Válido

Tabela 2 – Idade

Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa

[18-21] 30 7,4 7,4 7,4

[22-25] 90 22,2 22,2 29,6

[26-30] 145 35,7 35,7 65,3

[30-40] 107 26,4 26,4 91,6

[+40] 34 8,4 8,4 100

Total 406 100 100

Idade

Válido

Tabela 3 - Habilitações Literárias

Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa

12º Ano 79 19,5 19,5 19,5

Licenciatura 272 67 67 86,5

Mestrado 47 11,6 11,6 98

Doutoramento 8 2 2 100

Total 406 100 100

Habilitações Literárias

Válido

Tabela 4 – Perfil de Investidor

Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa

Não investidor 274 67,5 67,5 67,5

Investidor 132 32,5 32,5 100

Total 406 100 100

Perfil de Investidor

Válido

Tabela 5 - Conhecedor do conceito de Finanças Comportamentais

Frequência Percentagem Percentagem válida Percentagem cumulativa

Sim 168 41,4 41,4 41,4

Não 238 58,6 58,6 100

Total 406 100 100

Conhecedor do conceito de Finanças Comportamentais?

Válido

3.5. Resultados e Discussão

A Tabela 6 apresenta o confronto entre as respostas ao inquérito  obtidas nos trabalhos

originais de Kahneman e Tversky (1979) / Kahneman e Tversky (1984) e neste estudo:
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Tabela 6 - Estudo original versus Presente Estudo (Respostas)

Questão Alternativa N Total N Result. Sig.Est. N Total N Result. Sig.Est.

A 13 18% 98 24%

B 59 82% * 308 76% *

A 60 83% * 242 60% *

B 12 17% 164 40%

A 19 20% 95 23%

B 76 80% * 311 77% *

A 62 65% * 171 42%

B 33 35% 235 58% *

A 16 22% 115 28%

B 56 78% * 291 72% *

A 48 67% * 165 41%

B 24 33% 241 59% *

A 9 14% 50 12%

B 57 86% * 356 88% *

A 48 73% * 267 66% *

B 18 27% 139 34%

A 87 92% * 277 68% *

B 8 8% 129 32%

A 40 42% 166 41%

B 55 58% 240 59% *

A 5 92% * 226 56%

B 61 8% 180 44%

A 46 30% 141 35%

B 20 70% * 265 65% *

A 19 20% 96 24%

B 76 80% * 310 76% *

A 31 22% 93 23%

B 110 78% * 313 77% *

A 11 16% 147 36%

B 59 84% * 259 64% *

A 47 69% * 252 62% *

B 21 31% 154 38%

A 12 18% 70 17%

B 56 82% * 336 83% *

A 45 70% * 213 53%

B 19 30% 193 48%

A 52 72% * 235 58% *

B 20 28% 171 42%

A 12 17% 152 37%

B 60 83% * 254 63% *

A 60 68% * 144 36%

B 28 32% 262 65% *

A 26 29% 143 35%

B 62 71% * 263 65% *

A 92 46% 191 47%

B 108 54% 215 53%

A 176 88% * 260 64% *

B 24 12% 146 36%
24 200 406

22 88 406

23 200 406

20 72 406

21 88 406

18 64 406

19 72 406

16 68 406

17 68 406

14 141 406

15 70 406

12 66 406

13 95 406

10 95 406

11 66 406

8 66 406

9 95 406

6 72 406

7 66 406

4 95 406

5 72 406

2 72 406

3 95 406

Estudo Original Presente Estudo

1 72 406

Nota: As respostas com asterisco (*) apresentam significância estatística ao nível de 1%, considerando o teste
de Qui-quadrado. Para simular o p-value recorreu-se ao teste de Monte Carlo ao nível de confiança de 99%.
A Tabela 7 apresenta o confronto entre as respostas ao inquérito  obtidas nos trabalhos

originais de Kahneman e Tversky e no presente estudo, em função de cada efeito:
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Tabela 7 - Estudo Original versus Presente Estudo (Efeitos)

Q Alt. Função Utilidade Esperada Valor Result. Sig.Est. Result. Sig.Est.

A 0,33 x u(2500) + 0,66 x u(2400) 2409 18% 24%

B u(2400) 2400 82% * 76% *

A 0,33 x u(2500) 825 83% * 60% *

B 0,34 x u(2400) 816 17% 40%

A 0,80 x u(4000) 3200 20% 23%

B u(3000) 3000 80% * 77% *

A 0,20 x u(4000) 800 65% * 42%

B 0,25 x u(3000) 750 35% 58% *

A 0,05 x u(3 semanas) 0,15 22% 28%

B u(1 semana) 1 78% * 72% *

A 0,05 x u(3 semanas) 0,15 67% * 41%

B 0,10 x u(1 semana) 0,1 33% 59% *

A 0,45 x u(6000) 2700 14% 12%

B 0,90 x u(3000) 2700 86% * 88% *

A 0,001 x u(6000) 6 73% * 66% *

B 0,002 x u(3000) 6 27% 34%

A 0,80 x u(4000) 3200 20% 23%

B u(3000) 3000 80% * 77% *

A 0,80 x u(-4000) -3200 92% * 68% *

B u(-3000) -3000 8% 32%

A 0,20 x u(4000) 800 65% * 42%

B 0,25 x u(3000) 750 35% 58% *

A 0,20 x u(-4000) -800 42% 41%

B 0,25 x u(-3000) -750 58% 59% *

A 0,45 x u(6000) 2700 14% 12%

B 0,90 x u(3000) 2700 86% * 88% *

A 0,45 x u(-6000) -2700 92% * 56%

B 0,90 x u(-3000) -2700 8% 44%

A 0,001 x u(6000) 6 73% * 66% *

B 0,002 x u(3000) 6 27% 34%

A 0,001 x u(-6000) -6 30% 35%

B 0,002 x u(-3000) -6 70% * 65% *

A N/A N/A 20% 24%

B N/A N/A 80% * 76% *

A 0,20 x u(4000) 800 65% * 42%

B 0,25 x u(3000) 750 35% 58% *

A 0,25 x 0,80 x u(4000) 800 22% 23%

B 0,25 x 1 x u(3000) 750 78% * 77% *

A 0,5 x u(1000) 500 16% 36%

B u(500) 500 84% * 64% *

A 0,5 x u(-1000) -500 69% * 62% *

B u(-500) -500 31% 38%

A 0,25 x u(6000) 1500 18% 17%

B 0,25 x u(4000) + 0,25 x u(2000) 1500 82% * 83% *

A 0,25 x u(-6000) -1500 70% * 53%

B 0,25 x u(-4000) + 0,25 x u(-2000) -1500 30% 48%

A 0,001 x u(5000) 5 72% * 58% *

B u(5) 5 28% 42%

A 0,01 x u(-5000) -5 17% 37%

B u(-5) -5 83% * 63% *

A N/A N/A 68% * 36%

B N/A N/A 32% 65% *

A N/A N/A 29% 35%

B N/A N/A 71% * 65% *

A N/A N/A 46% 47%

B N/A N/A 54% 53%

A N/A N/A 88% * 64% *

B N/A N/A 12% 36%

21

22

23

24

Contabilidade Mental

Função Valor

17

18

Função Ponderação

19

20

12

Seguro Probabilístico 13

Efeito Isolamento

4

14

15

16

7

8

Efeito Reflexão

3

9

4

10

7

11

8

Efeito Certeza

1

2

3

4

5

6

Nota: As respostas com asterisco (*) apresentam significância estatística ao nível de 1%, considerando o teste
de Qui-quadrado. Para simular o p-value recorreu-se ao teste de Monte Carlo ao nível de confiança de 99%.

a) Efeito Certeza
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As respostas 1,  2 e 3 deste estudo empírico são semelhantes às do trabalho original  e

igualmente  relevantes,  comprovando  que  os  inquiridos  preferem  opções  com  certeza

(resposta B da questão 1 e da questão 3). Estes resultados confirmam H1.

Quando as escolhas são incertas com probabilidades similares, os inquiridos preferem a

resposta de maior possibilidade de ganho (resposta A da questão 2). Para a questão 4, as

respostas têm significância estatística, mas com valores contrários ao trabalho original. Os

inquiridos  preferiram a resposta com maior  probabilidade do que a  resposta  com maior

possibilidade de ganho. Os resultados da questão 5 concordam com o trabalho original, em

que os  inquiridos  preferiram a  certeza de  ganhar  uma viagem de  uma semana face  à

incerteza de ganhar 3 semanas de viagem (resposta B). Contudo, na questão 6 os inquiridos

voltaram  a  optar  pela  resposta  com  maior  probabilidade  face  à  resposta  com  maior

possibilidade  de  ganho  (resposta  B),  divergindo  do  trabalho  original.  Nas  últimas  duas

questões do efeito certeza, as respostas convergem com o trabalho original. Os inquiridos

escolheram a resposta com maior probabilidade de ganho (resposta B da questão 7) em

detrimento da resposta com maior valor envolvido, mas com menor probabilidade. Quando

as probabilidades são mínimas, os inquiridos optaram pela resposta com possibilidade de

ganho superior (resposta A da questão 8). Estes resultados confirmam H2.

b) Efeito Reflexão

Corrobora-se o resultado da questão 9 no trabalho original, existindo significância estatística

na preferência dos inquiridos pelo risco para situações negativas, em oposição ao efeito

certeza para situações positivas. Os inquiridos preferiram a possibilidade de perder um valor

maior face à certeza de perder 3.000€. Na questão 10 obtiveram-se respostas similares ao

trabalho original, mas com relevância estatística. Verifica-se que para situações negativas

com  probabilidades  similares,  os  inquiridos  escolheram  a  opção  de  probabilidade

ligeiramente superior (5%), mas de menor valor envolvido. Para a questão 11, este estudo

não obteve significado estatístico, mas, tal como no trabalho original, registou maior número

de respostas na alternativa A.  Na última questão do efeito  reflexão existiram resultados

significativos convergentes com o trabalho original. Perante probabilidades mínimas e com

pequena diferença entre elas (0,01), os inquiridos optaram pela resposta com valor da perda

é inferior. Os resultados das questões 9, 11 e 12 confirmam H3.

c) Seguro Probabilístico

A escolha pela alternativa B na questão 13 concorda com o expectável e converge com o

trabalho  original.  Isso  significa  que  os  inquiridos  não  valorizam  a  opção  pelo  seguro

probabilístico, confirmando H4.

d) Efeito Isolamento
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Na questão 14, os inquiridos ignoraram o primeiro passo do problema, considerando apenas

a segunda fase. Assim, optaram pela escolha onde a resposta certa é apresentada. Nas

questões  15  e  16  foi  ignorado  o  montante  adicional  aos  recursos  que  os  inquiridos

possuíam.  Nestes  termos,  consideraram  o  efeito  certeza  para  situações  positivas  e  a

procura de risco para situações negativas, para o mesmo valor de utilidade esperada. Estes

resultados confirmam H5.

e) Função Valor

Neste efeito, as respostas deste estudo convergem com o trabalho original. Na questão 17,

os inquiridos preferiram maior probabilidade face à menor possibilidade de ganhos, apesar

da utilidade esperada ser a mesma (resposta B). Quando se trata de situações negativas

(questão 18) a situação inverte-se e os inquiridos procuram a opção onde a probabilidade é

menor, apesar do valor de perda ser superior (resposta A). Nesta questão, este estudo não

teve significância estatística, mas seguiu a tendência do estudo original. Estes resultados

confirmam H6.

f) Função Ponderação

Quando  confrontados  com  situação  de  ganho  (questão  19),  os  indivíduos  preferiram  a

resposta que tem probabilidade mínima, mas com possibilidade de um valor  elevado de

ganho  (0,1% x  5000€),  face  à  certeza  de  ganhar  um  valor  mínimo  (5€)  (resposta  A).

Salienta-se que o valor da utilidade esperado é o mesmo para ambas as questões. Esta

escolha  convergiu  com  o  trabalho  original.  Para  situações  de  perda  (questão  20),  os

inquiridos comprovaram, novamente, a função ponderação, preferindo a certeza de perda de

um valor mínimo face à possibilidade mínima de perda de um valor elevado (alternativa B).

Estes resultados confirmam H7.

g) Contabilidade Mental

Analisando-se  as  respostas  à  questão  21,  os  inquiridos  optaram  pela  resposta  B,

contrariamente  ao  trabalho  original,  demonstrando  desinteresse  na  deslocação  de  20

minutos para obterem um desconto de 10€. A questão 22 seguiu a escolha do trabalho

original  e  manteve a tendência  manifestada na questão 21.  Os inquiridos  optaram pela

resposta B e demonstraram desinteresse na deslocação para obterem o desconto, apesar

de se tratar de objetos diferentes. Os resultados das questões 23 e 24 convergem com o

trabalho  original.  Na  questão  23  os  valores  foram similares,  mas  sem significância;  na

questão 24 as escolhas foram homogéneas e significantes. Estes resultados confirmam H8.

h) Outras questões em aberto
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Numa segunda abordagem ponderam-se as questões em aberto nos trabalhos originais de

Kahneman e  Tversky  (1979) e  Kahneman e  Tversky  (1984).  Atendendo  a  que o  efeito

certeza está presente nos outros efeitos, também se confirma H9. Considerando que nas

respostas às questões 21 e 22, da contabilidade mental, os investidores não optaram por

pagar menos, por não ser compensatório, também se confirma H10.

Numa terceira abordagem consideram-se questões adicionais  levantadas no decorrer  da

primeira parte deste estudo empírico e testam-se as hipóteses H11 e H12.

i) Não investidor versus Investidor

A Tabela  8  apresenta  os  resultados  das  respostas  atendendo  ao  perfil  (Não  investidor

versus Investidor) do inquirido, em função de cada efeito:
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Tabela 8 - Não investidor versus Investidor

Q Alt. Função Utilidade Esperada Valor Result. Sig.Est. Result. Sig.Est.

A 0,33 x u(2500) + 0,66 x u(2400) 2409 27% 19%

B u(2400) 2400 73% * 81% *

A 0,33 x u(2500) 825 62% * 55%

B 0,34 x u(2400) 816 38% 45%

A 0,80 x u(4000) 3200 24% 22%

B u(3000) 3000 76% * 78% *

A 0,20 x u(4000) 800 39% 48%

B 0,25 x u(3000) 750 61% * 52%

A 0,05 x u(3 semanas) 0,15 29% 26%

B u(1 semana) 1 71% * 74% *

A 0,05 x u(3 semanas) 0,15 39% 44%

B 0,10 x u(1 semana) 0,1 61% * 56%

A 0,45 x u(6000) 2700 10% 17%

B 0,90 x u(3000) 2700 90% * 83% *

A 0,001 x u(6000) 6 61% * 75% *

B 0,002 x u(3000) 6 39% 25%

A 0,80 x u(4000) 3200 24% 22%

B u(3000) 3000 76% * 78% *

A 0,80 x u(-4000) -3200 67% * 71% *

B u(-3000) -3000 33% 29%

A 0,20 x u(4000) 800 39% 48%

B 0,25 x u(3000) 750 61% * 52%

A 0,20 x u(-4000) -800 41% 40%

B 0,25 x u(-3000) -750 59% * 60% *

A 0,45 x u(6000) 2700 10% 17%

B 0,90 x u(3000) 2700 90% * 83% *

A 0,45 x u(-6000) -2700 60% * 46%

B 0,90 x u(-3000) -2700 40% 54%

A 0,001 x u(6000) 6 61% * 75% *

B 0,002 x u(3000) 6 39% 25%

A 0,001 x u(-6000) -6 37% 30%

B 0,002 x u(-3000) -6 63% * 70% *

A N/A N/A 20% 31%

B N/A N/A 80% * 69% *

A 0,20 x u(4000) 800 39% 48%

B 0,25 x u(3000) 750 61% * 52%

A 0,25 x 0,80 x u(4000) 800 20% 28%

B 0,25 x 1 x u(3000) 750 80% * 72% *

A 0,5 x u(1000) 500 37% 34%

B u(500) 500 63% * 66% *

A 0,5 x u(-1000) -500 62% * 62% *

B u(-500) -500 38% 38%

A 0,25 x u(6000) 1500 12% 27%

B 0,25 x u(4000) + 0,25 x u(2000) 1500 88% * 73% *

A 0,25 x u(-6000) -1500 58% * 40%

B 0,25 x u(-4000) + 0,25 x u(-2000) -1500 42% 60% *

A 0,001 x u(5000) 5 65% * 43%

B u(5) 5 35% 57%

A 0,01 x u(-5000) -5 38% 37%

B u(-5) -5 62% * 63% *

A N/A N/A 35% 37%

B N/A N/A 65% * 63% *

A N/A N/A 36% 34%

B N/A N/A 64% * 66% *

A N/A N/A 44% 53%

B N/A N/A 56% 47%

A N/A N/A 60% * 72% *

B N/A N/A 40% 28%

21

22

23

24

Contabilidade Mental

Função Valor

17

18

Função Ponderação

19

20

12

Seguro Probabilístico 13

Efeito Isolamento

4

14

15

16

7

8

Efeito Reflexão

3

9

4

10

7

11

8

Não Investidor Investidor

Efeito Certeza

1

2

3

4

5

6

Nota: As respostas com asterisco (*) apresentam significância estatística ao nível de 1%, considerando o teste
de Qui-quadrado. Para simular o p-value recorreu-se ao teste de Monte Carlo ao nível de confiança de 99%.

Nas questões associadas ao efeito certeza (1 a 8), o grupo dos não investidores e o grupo

dos  investidores  seguiram  a  mesma  tendência  de  resposta.  Nas  questões  4  e  6,  as
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respostas  de  ambos  os  grupos  convergiram  com  os  resultados  para  a  totalidade  dos

inquiridos neste estudo, mas divergiram do trabalho original para a totalidade dos inquiridos.

Em relação ao efeito reflexão destaca-se a questão 11, em que os não investidores e os

investidores apresentaram respostas distintas. Os primeiros mantiveram as respostas deste

estudo empírico e do trabalho original para a globalidade dos inquiridos, contrariamente aos

segundos. Este grupo manifestou preferência por 90% de probabilidade de obter uma perda

de um valor inferior, não confirmando o efeito reflexão. As questões 9, 10 e 12 seguiram a

estrutura deste estudo empírico e do trabalho original para a globalidade dos inquiridos. O

seguro probabilístico continuou a ser desinteressante, recaindo as respostas sobre a opção

B, apesar de não terem significância estatística. No Efeito Isolamento, os dois grupos de

inquiridos seguiram a tendência deste estudo e do trabalho original para a generalidade dos

inquiridos. Relativamente à função valor, as respostas à questão 17 seguiram este estudo e

o trabalho  original  para a  generalidade  dos inquiridos,  enquanto  que na questão 18 os

investidores escolhem significativamente a resposta B. Assim, os investidores preferem a

possibilidade de uma perda menor, apesar da probabilidade de a sofrerem ser maior. Na

função ponderação, a questão 19 obteve respostas distintas. Os investidores escolheram a

opção B, contrariando os resultados deste estudo e do trabalho original para a totalidade

dos  inquiridos:  apesar  da  ausência  de  relevância  estatística,  57%  dos  investidores

preferiram a certeza de ganhar  5€ face à  probabilidade  reduzida de ganhar  5000€.  Na

questão 20, em que se troca o ganho pela perda, os dois grupos coincidiram na opção B,

concordando com este estudo e com o trabalho original para a totalidade dos inquiridos:

preferência por uma perda certa, mas pequena. Em relação à contabilidade mental verifica-

se que as respostas às questões 21, 22 e 24 estão alinhadas entre os dois grupos e este

estudo para todos os inquiridos. Na questão 23, a resposta dos investidores foi distinta dos

não  investidores,  deste  estudo  e  do  trabalho  original  para  todos  os  inquiridos.  Os

investidores  optaram  pela  resposta  A:  apesar  da  ausência  de  relevância  estatística,

indicaram que pagariam por outro bilhete. Os resultados evidenciados confirmam H11.

g) Conhecedor do conceito de Finanças Comportamentais versus Não conhecedor

do conceito de Finanças Comportamentais

A Tabela 9 apresenta os resultados das respostas atendendo à competência (conhecedor

versus não conhecedor do conceito de finanças comportamentais) do inquirido, em função

de cada efeito:
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Tabela 9 - Conhecedor do conceito de Finanças Comportamentais versus Não Conhecedor do
conceito de Finanças Comportamentais

Q Alt. Função Utilidade Esperada Valor Result. Sig.Est. Result. Sig.Est.

A 0,33 x u(2500) + 0,66 x u(2400) 2409 23% 25%

B u(2400) 2400 77% * 75% *

A 0,33 X u(2500) 825 66% * 55%

B 0,34 x u(2400) 816 34% 45%

A 0,80 x u(4000) 3200 26% 22%

B u(3000) 3000 74% * 78% *

A 0,20 x u(4000) 800 43% 42%

B 0,25 x u(3000) 750 57% 58%

A 0,05 x u(3 semanas) 0,15 29% 28%

B u(1 semana) 1 71% * 72% *

A 0,05 x u(3 semanas) 0,15 39% 42%

B 0,10 x u(1 semana) 0,1 61% * 58%

A 0,45 x u(6000) 2700 15% 11%

B 0,90 x u(3000) 2700 85% * 89% *

A 0,001 x u(6000) 6 68% * 64% *

B 0,002 x u(3000) 6 32% 36%

A 0,80 x u(4000) 3200 26% 22%

B u(3000) 3000 74% * 78% *

A 0,80 x u(-4000) -3200 69% * 68% *

B u(-3000) -3000 31% 32%

A 0,20 x u(4000) 800 43% 42%

B 0,25 x u(3000) 750 57% 58%

A 0,20 x u(-4000) -800 35% 45%

B 0,25 x u(-3000) -750 65% * 55%

A 0,45 x u(6000) 2700 15% 11%

B 0,90 x u(3000) 2700 85% * 89% *

A 0,45 x u(-6000) -2700 58% 54%

B 0,90 x u(-3000) -2700 42% 46%

A 0,001 x u(6000) 6 68% * 64% *

B 0,002 x u(3000) 6 32% 36%

A 0,001 x u(-6000) -6 39% 32%

B 0,002 x u(-3000) -6 61% * 68% *

A N/A N/A 20% 26%

B N/A N/A 80% * 74% *

A 0,20 x u(4000) 800 43% 42%

B 0,25 x u(3000) 750 57% 58%

A 0,25 x 0,80 x u(4000) 800 24% 26%

B 0,25 x 1 x u(3000) 750 76% * 74% *

A 0,5 x u(1000) 500 32% 39%

B u(500) 500 68% * 61% *

A 0,5 x u(-1000) -500 61% * 63% *

B u(-500) -500 39% 37%

A 0,25 x u(6000) 1500 19% 16%

B 0,25 x u(4000) + 0,25 x u(2000) 1500 81% * 84% *

A 0,25 x u(-6000) -1500 44% 58%

B 0,25 x u(-4000) + 0,25 x u(-2000) -1500 56% 42%

A 0,001 x u(5000) 5 59% 57%

B u(5) 5 41% 43%

A 0,01 x u(-5000) -5 37% 38%

B u(-5) -5 63% * 62% *

A N/A N/A 35% 36%

B N/A N/A 65% * 64% *

A N/A N/A 33% 37%

B N/A N/A 67% * 63% *

A N/A N/A 50% 45%

B N/A N/A 50% 55%

A N/A N/A 70% * 60% *

B N/A N/A 30% 40%

21

22

23

24

Contabilidade Mental

Função Valor

17

18

Função Ponderação

19

20

12

Seguro Probabilístico 13

Efeito Isolamento

4

14

15

16

7

8

Efeito Reflexão

3

9

4

10

7

11

8

Conhece o 

conceito

Não conhece o 

conceito

Efeito Certeza

1

2

3

4

5

6

Nota: As respostas com asterisco (*) apresentam significância estatística ao nível de 1%, considerando o teste
de Qui-quadrado. Para simular o p-value recorreu-se ao teste de Monte Carlo ao nível de confiança de 99%.

Numa análise global aos resultados conclui-se que não existem diferenças estatisticamente

significativas  nas  respostas  entre  o  grupo  dos  conhecedores  e  o  grupo  dos  não
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conhecedores do conceito de finanças comportamentais.  No efeito certeza, as respostas

dos dois grupos são uniformes e seguem a tendência deste estudo para a totalidade dos

inquiridos. Contudo, a divisão nos dois grupos retirou relevância estatística às questões 2, 4

e  6.  No  efeito  reflexão  também  existiu  concordância  com  este  estudo  para  todos  os

inquiridos,  embora  a  questão  10  tenha  perdido  significância.  O  seguro  probabilístico

evidenciou-se desinteressante,  convergindo,  quer  com este  estudo  quer  com o  trabalho

original para a totalidade dos inquiridos. No efeito isolamento, as respostas nos dois grupos

também  são  uniformes  e  convergem  com  este  estudo  para  todos  os  inquiridos.

Relativamente à função valor, as respostas à questão 17 seguem, em ambos os grupos, a

tendência deste estudo e do trabalho original para a totalidade dos inquiridos. Contudo, na

questão  18  existe  uma  escolha  diferente,  apesar  de  irrelevante.  Enquanto  os  não

conhecedores do conceito de finanças comportamentais convergiram para as escolhas da

globalidade dos inquiridos neste estudo e no trabalho original, os conhecedores do conceito

divergiram para a resposta B. Nas questões associadas à função ponderação, as respostas

nos dois grupos também são uniformes e seguem a tendência deste estudo e do trabalho

original para todos os inquiridos. Nas questões 21, 22 e 24, ligadas à contabilidade mental,

não  existiram diferenças  nas respostas  entre  os  dois  grupos,  este  estudo  e  o  trabalho

original  para  a  totalidade  dos  inquiridos.  Relativamente  à  questão  23  não  foi  possível

classificar  a  escolha  dos  não  conhecedores  do  conceito  de  finanças  comportamentais,

porque se dividiram entre as respostas A e B. Os conhecedores do conceito seguiram a

estrutura de respostas deste estudo e  do trabalho original  para  todos os inquiridos.  Os

resultados evidenciados confirmam H12.

4. Conclusão

Apesar de se tratar de um tema relativamente recente, as finanças comportamentais não se

apresentam  como  uma  corrente  totalmente  alternativa,  mas  têm-se  afirmado  como

verdadeiro  complemento  das  finanças  tradicionais  e  têm  motivado  vários  trabalhos  de

investigação.  Markowitz  (1952) e  Fama  (1970) estabeleceram  as  bases  das  finanças

tradicionais  mas,  entretanto,  essa  conceção  foi  sendo  posta  em  causa  por  estudos

psicológicos e sociológicos, destacando-se neste campo Kahneman e Tversky (1979). Estes

autores  sustentaram  que  a  teoria  da  utilidade  esperada  não  era  confirmada,  porque

dependia da forma como o problema era abordado, e conceberam um modelo alternativo

denominado teoria da perspetiva.

O estudo empírico apresentado neste artigo começou por replicar os trabalhos originais de

Kahneman  e  Tversky  (1979) e  de  Kahneman  e  Tversky  (1984).  Comparativamente,  os

resultados evidenciam diferenças estatisticamente significativas em duas questões ligadas

ao efeito certeza e numa questão ligada à contabilidade mental. Ainda assim, confirma-se a

teoria da perspetiva e da contabilidade na amostra em estudo. Isso significa que a maior
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parte dos efeitos são sentidos pelos indivíduos que participaram no inquérito, concluindo-se

que os pensamentos e os sentimentos devem ser tomados em consideração no universo

das finanças.  O estudo empírico  prosseguiu  com a análise  do perfil  de  subgrupos.  Em

primeiro lugar, o estudo recorreu a uma divisão entre investidores e não investidores. Os

resultados evidenciam desigualdades estatisticamente significativas nas questões ligadas ao

efeito reflexão, à função valor, à função ponderação e à contabilidade mental. Em segundo

lugar, o estudo recorreu a uma divisão entre conhecedor e não conhecedor do conceito de

finanças comportamentais. Os resultados sugerem diferenças estatisticamente significativas

entre as respostas dos inquiridos.

Aliando as contribuições das finanças comportamentais e das finanças tradicionais torna-se

possível uma perceção mais abrangente dos acontecimentos no mercado, nomeadamente,

quanto à forma como agem os investidores e quanto à previsão de “bolhas” ou “crashes”.

A investigação foi condicionada por algumas limitações ao estudo empírico, destacando-se

a  dificuldade  na  obtenção  de  respostas,  facto  mais  evidenciado  junto  de  investidores,

especialmente  investidores  profissionais.  Para  ultrapassar  esta  limitação,  na  análise  do

questionário  procedeu-se  à  junção  dos  investidores  amadores  e  dos  investidores

profissionais, porque uns e outros possuem experiência (menor ou maior) nessa atividade.

Para futuros trabalhos de investigação sugere-se a realização de um estudo internacional,

de modo a permitir o confronto de resultados entre países com caraterísticas de mercado

uniformes / diferenciadas.
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6. Apêndice – Questionário

Finanças Comportamentais - Desvios cognitivos na tomada de decisão

Identificação do Inquirido:

Género:
☐ Masculino 
☐ Feminino

Idade:
_______

Habilitações Literárias:
☐ 12º Ano 
☐ Licenciatura
☐ Mestrado
☐ Doutoramento

Tipo de investidor financeiro:
☐ Não é investidor (nunca investiu)
☐ Investidor amador (realiza esporadicamente investimentos)
☐ Investidor profissional (realiza frequentemente investimentos)

Conhece o conceito de Finanças Comportamentais?
☐ Sim
☐ Não

Secção 1
Indique a hipótese da sua preferência (A ou B) para cada uma das seguintes questões:
1. Preferia ter um ganho de:
☐ A: 2.500€ com probabilidade 33%, 2.400€ com probabilidade 66%, 0€ com probabilidade 
1%, ou
☐ B: 2.400€ com probabilidade 100%

2. Preferia ter um ganho de:
☐ A: 2.500€ com probabilidade 33%, 0€ com probabilidade 67%, ou
☐ B: 2.400€ com probabilidade de 34%, 0€ com probabilidade 66%

3. Preferia ter um ganho de:
☐ A: 4.000€ com probabilidade 80%, 0€ com probabilidade 20%, ou
☐ B: 3.000€ com probabilidade 100%

4. Preferia ter um ganho de:
☐ A: 4.000€ com probabilidade 20%, 0€ com probabilidade 80%, ou
☐ B: 3.000€ com probabilidade 25%, 0€ com probabilidade 75%

5. Escolha entre:
☐ A: 50% de probabilidade de ganhar uma viagem de três semanas a Inglaterra, França e
Itália; 50% de probabilidade de não ganhar, ou
☐ B: 100% de probabilidade de ganhar uma viagem de uma semana a Inglaterra; 0% de
probabilidade de não ganhar

6. Escolha entre:
☐ A: 5% de probabilidade de ganhar uma viagem de três semanas a Inglaterra, França e
Itália; 95% de probabilidade de não ganhar, ou
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☐ B: 10% de probabilidade de ganhar uma viagem de uma semana a Inglaterra; 90% de
probabilidade de não ganhar

7. Preferia ter um ganho de:
☐ A: 6.000€ com probabilidade 45%, 0€ com probabilidade 55%, ou
☐ B: 3.000€ com probabilidade 90%, 0€ com probabilidade 10%

8. Preferia ter um ganho de:
☐ A: 6.000€ com probabilidade 0,1%, 0€ com probabilidade 99,9%, ou
☐ B: 3.000€ com probabilidade 0,2%, 0€ com probabilidade 99,8%

9. Preferia ter uma perda de:
☐ A: 4.000€ com probabilidade 80%, 0€ com probabilidade 20%, ou
☐ B: 3.000€ com probabilidade 100%

10. Preferia ter uma perda de:
☐ A: 4.000€ com probabilidade 20%, 0€ com probabilidade 80%, ou
☐ B: 3.000€ com probabilidade 25%, 0€ com probabilidade 75%

11. Preferia ter uma perda de: *
☐ A: 6.000€ com probabilidade 45%, 0€ com probabilidade 55%, ou 
☐ B: 3.000€ com probabilidade 90%, 0€ com probabilidade 10%

12. Preferia ter uma perda de:
☐ A: 6.000€ com probabilidade 0,1%, 0€ com probabilidade 99,9%, ou
☐ B: 3.000€ com probabilidade 0,2%, 0€ com probabilidade 99,8%

Secção 2
Analise  o  seguinte  problema e escolha  a  hipótese da sua preferência  (A ou B)  para  a
seguinte questão:

13. Suponha que está a considerar a possibilidade de fazer um seguro contra danos, por
exemplo incêndio ou roubo, para uma propriedade. Depois de analisar os riscos e o prémio
do seguro percebe que não tem uma preferência clara entre a opção de comprar o seguro
ou deixar a propriedade sem seguro. Entretanto, chama-o à atenção que a companhia de
seguros oferece um novo produto, chamado de seguro probabilístico. Neste produto paga
metade do prémio normal. Em caso de acidente, há 50% de hipóteses de pagar a outra
metade do prémio e a companhia de seguros cobre todas as perdas; e há 50% de hipóteses
de receber de novo o prémio pago pelo seguro e suportar todas as perdas. Por exemplo, se
um acidente  ocorrer  num dia ímpar,  paga a outra metade do prémio normal  e as suas
perdas são cobertas; mas se o acidente ocorrer num dia par, o pagamento do seguro é-lhe
reembolsado e as perdas não são cobertas. Recorde-se que o prémio para a cobertura total
é tal que chegou à conclusão que este seguro dificilmente vale o seu custo. Sob essas
circunstâncias, iria comprar o seguro probabilístico?
☐ A: Sim, ou
☐ B: Não

Secção 3
Considere os seguintes problema e indique a hipótese da sua preferência (A ou B) para
cada uma das seguintes questões:

14. Considere o seguinte jogo com duas fases. Na primeira fase há uma probabilidade
de 75% para terminar o jogo sem ganhar nada e uma probabilidade de 25% para passar à
segunda fase. Se passar à segunda fase tem que escolher entre uma das hipóteses abaixo
apresentadas.  A sua escolha  deve ser  feita  antes  do  início  do  jogo,  ou  seja,  antes  do
resultado da primeira fase ser conhecido.
☐ A: Ganhar 4.000€ com probabilidade 80%; Ganhar 0€ com probabilidade 20%, ou
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☐ B: Ganhar 3.000€ com probabilidade 100%

15. Em adição aos recursos que possui, foi-lhe dado 1.000€. Está agora convidado a
escolher entre:
☐ A: Ganhar 1.000€ com probabilidade 50%, ou
☐ B: Ganhar 500€ com probabilidade 100%

16. Em adição aos recursos que possui, foi-lhe dado 1.000€. Está agora convidado a
escolher entre: *
☐ A: Perder 1.000€ com probabilidade 50%, ou
☐ B: Perder 500€ com probabilidade 100%

Secção 4
Considere os seguintes problemas e selecione a hipótese da sua preferência (A ou B) para
cada uma das seguintes questões:

17. Preferia ter um ganho de:
☐ A: 6.000€ com probabilidade 25%, 0€ com probabilidade 75%, ou
☐ B: 4.000€ com probabilidade 25%, 2.000€ com probabilidade 25%, 0€ com probabilidade 
50%

18. Preferia ter uma perda de:
☐ A: 6.000€ com probabilidade 25%, 0€ com probabilidade 75%, ou
☐ B: 4.000€ com probabilidade 25%, 2.000€ com probabilidade 25%, 0€ com probabilidade 
50%

19. Preferia ter um ganho de:
☐ A: 5.000€ com probabilidade 0,1%, ou
☐ B: 5€ com probabilidade 100%
 
20. Preferia ter uma perda de:
☐ A: 5.000€ com probabilidade 0,1%, ou
☐ B: 5€ com probabilidade 100%

Secção 5
Atente os seguintes problemas e escolha a hipótese da sua preferência (A ou B) para cada
uma das seguintes questões:

21. Imagine que está prestes a comprar um casaco por 125€ e uma calculadora por 30€.
O vendedor informa que a calculadora que deseja comprar está à venda por 20€ na outra
filial da loja, localizado a 20 minutos de carro. Faria uma deslocação à outra loja?
☐ A: Sim, ou
☐ B: Não

22. Imagine que está prestes a comprar uma calculadora por 125€ e um casaco por 30€.
O vendedor informa que a calculadora que deseja comprar está à venda por 115€ na outra
filial da loja, localizado a 20 minutos de carro. Faria uma deslocação à outra loja?
☐ A: Sim, ou
☐ B: Não

23. Imagine que decidiu assistir a uma peça de teatro e pagou o preço de entrada de 10€
pelo bilhete. Assim que entrou no teatro descobriu que perdeu o bilhete. O lugar não foi
marcado, e o bilhete não pode ser recuperado. Pagaria 10€ por outro bilhete?
☐ A: Sim, ou
☐ B: Não
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24. Imagine que decidiu assistir a uma peça de teatro em que o preço de entrada é de
10€ pelo bilhete. Antes de entrar no teatro descobriu que perdeu uma nota de 10€. Ainda
pagaria 10€ por um bilhete para a peça?
☐ A: Sim, ou
☐ B: Não
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