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RESUMO 

  

Este trabalho investiga qual alternativa melhor retrata o perfil “real” do investidor em situações de 

decisão de investimentos sob risco. O perfil “real” do investidor é uma  proxy, resultante do desempenho 

do agente econômico (estudante) durante uma simulação de investimentos em ambiente de laboratório,  

que permite obter a sua aceitação de risco. Para entender este “real” comportamento, são utilizados 

diferentes procedimentos: a análise do perfil do investidor (API), que corresponde à obrigação, pela 

instituição financeira, de verificar o perfil do investidor antes que ele realize uma aplicação; a teoria do 

prospecto, que busca avaliar as violações da teoria da utilidade esperada; a teoria da personalidade 

(através do Big Five Personality Test), que apresenta os traços de personalidade em cinco grandes 

dimensões, e o Cognitive Reflection Test (CRT) que mede a capacidade cognitiva dos indivíduos. Os 

resultados são analisados por um modelo de regressão logística ordenada, que aponta que, conforme 

aumenta a propensão ao risco na API, e conforme aumente as características de personalidade de abertura 

à experiência, aumente também a probabilidade de o indivíduo assumir maiores níveis de risco nas reais 

decisões de investimento. Em relação ao CRT, um aumento de respostas corretas no teste indica relação 

inversa com a assunção de risco, assim, quanto maiores as habilidades cognitivas, maior aversão ao risco.  

Palavras-chave: Perfil do investidor, teoria do prospecto, Big Five Personality Test, Reflexão cognitiva, 

Análise do perfil do Investidor. 

 

ABSTRACT 

 

This work investigates what alternative best depicts the profile "real" investor investments in risk decision 

situations. The profile "real" investor is a proxy resulting from economic agent performance (student) 

during a simulation of investments in laboratory environment, which gives its risk acceptance. To 

understand this "real" behavior, they are used different procedures: analysis of the investor's profile 

(API), which is the obligation for the financial institution to verify the investor's profile before it carries 

out an application; the theory of the prospectus, which seeks to assess violations of expected utility 

theory; The theory of personality (through the Big Five Personality Test) having personality traits into 

five large, and Cognitive Reflection Test (CRT) which measures the cognitive ability of individuals. The 

results are analyzed by an ordered logistic regression model, which shows that, with increasing risk 

propensity in the API, and as increase the openness of personality characteristics to experience, also 

increase the likelihood of the individual to assume greater levels of risk in actual investment decisions. 

Regarding the CRT, an increase of correct answers in the test indicates an inverse relationship with risk-

taking, thus, the higher cognitive abilities, increased risk aversion. 

Keywords: Investor Profile, Prospect Theory, Big Five Personality, cognitive reflection, Investor profile 

analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A teoria moderna de finanças se baseia no conceito de homo economicus, adotado da economia 

neoclássica. Este agente ideal, dotado de auto-interesse e de perfeita racionalidade, maximiza sua 

utilidade escolhendo, a cada momento, as melhores alternativas que se lhe apresentam. Esta perfeita 

racionalidade, juntamente com a hipótese de mercados eficientes, foi assumida por Markowitz (1952), 

para desenvolver a teoria de seleção de carteiras, considerada o marco inicial das finanças modernas. 

Para que os mercados sejam eficientes os preços dos ativos do mercado estão próximos de seus 

valores fundamentais (SHLEIFER, 2000). O conceito de eficiência de mercado foi formalizado por Fama 

(1970). Desta forma, as teorias das finanças modernas se fundamentam nos pressupostos de racionalidade 

dos investidores e de eficiência dos mercados.  

Já a teoria das finanças comportamentais surge com base no fundamento de que a arbitragem, 

defendida pelas finanças modernas é limitada, devido aos ativos não possuírem substitutos perfeitos e não 

convergirem para valores fundamentais. Também tem como fundamento o sentimento dos investidores, 

pois acredita que as convicções e tradições influenciam a demanda por ativos (SHLEIFER, 2000). As 

finanças comportamentais também incorporam aspectos referentes ao comportamento e à irracionalidade 

dos agentes econômicos. Assim, o homo economicus das finanças comportamentais não é perfeitamente 

racional, mas um homem normal, que age e toma decisões de acordo com emoções e erros cognitivos 

(HALFELD; TORRES, 2001). 

A partir do estudo de Kahneman e Tversky (1979), foram incorporados aspectos interdisciplinares, 

especialmente da psicologia, para compreensão do processo de tomada de decisão sob risco. Tais estudos 

resultaram na teoria do prospecto, que contesta alguns pressupostos da teoria da utilidade esperada (TUE) 

e identifica, através de análises empíricas, que anomalias e vieses comportamentais influenciam as 

decisões de investimento dos indivíduos. 

Este estudo considera que a manifestação das preferências de risco dos investidores sofre influência 

de vieses comportamentais. Isto implica que, para compreender o perfil de risco dos indivíduos, é 

necessário analisar seu comportamento de acordo com diferentes procedimentos. Assim, sugere-se, 

através deste trabalho, que o perfil de risco dos indivíduos pode ser compatível com os seguintes 

procedimentos: pressupostos da teoria do prospecto, traços de personalidade de cada investidor e suas 

habilidades cognitivas ou então, através da análise do perfil do investidor (API), processo de adequação 

das instituições financeiras adotado internacionalmente, que visa estabelecer normas formais para a 

adequação do investimento ao perfil de risco do cliente.   

A pergunta que surge então é: qual destas alternativas (API, teoria do prospecto, teoria da 

personalidade e CRT) melhor explica as decisões de investimento e o comportamento dos investidores em 

situação de risco? 

Considerando a justificativa apresentada, o artigo se desenvolve a partir da delimitação do objetivo 

geral, que é investigar qual procedimento melhor retrata o “real” perfil de tomada de decisão sob 

condições de risco do investidor: a API e/ou a teoria do prospecto e/ou a teoria da personalidade (através 

do Big Five Personality Test e do Cognitive Reflection Test - CRT). Aqui, a proxy usada como o 

comportamento “real” é o desempenho do agente econômico (estudante) ao longo de uma simulação de 

investimentos em ambiente de laboratório.  

Portanto, as hipóteses que orientam o estudo são apresentadas a seguir:  

H1: A manifestação das preferências dos investidores está de acordo com as premissas da teoria do 

prospecto. 

H2: A personalidade dos indivíduos influencia suas decisões de investimento e suas preferências de 

risco. 

H3: O desempenho obtido pelo CRT pode apresentar evidências sobre o comportamento de risco 

dos indivíduos. Indivíduos com maiores habilidades cognitivas apresentam maior tolerância ao risco. 

H4: A classificação dos indivíduos em perfis de risco de acordo com a Análise do Perfil do 

Investidor, preconizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais 

(ANBIMA) e aplicada pelas instituições financeiras, pode ser aperfeiçoada.    



 

 

Este estudo utiliza o método experimental, através da aplicação de questionários estruturados e uma 

simulação de investimentos computacional, através do software Expecon (Experimental Economics), com 

a utilização de dados reais de ativos financeiros disponíveis no mercado, para identificar o 

comportamento dos respondentes quanto a sua preferência por ativos financeiros e seu perfil de risco.  

Na análise dos resultados utiliza-se um modelo de regressão logística ordenada, para identificar qual 

dos perfis obtidos melhor explica o comportamento dos participantes do experimento, nas diferentes 

categorias de risco. Terá como variável dependente o perfil de risco real dos indivíduos, considerando os 

dados obtidos com o simulador de investimento. As variáveis explicativas serão os dados obtidos com os 

questionários. 

O trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro corresponde a esta introdução e a 

problemática. O segundo faz uma revisão da literatura sobre as teorias financeiras tradicionais e 

comportamentais, estudos que buscam identificar os traços da personalidade dos indivíduos e as 

características do processo de adequação. O terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada na coleta 

de dados, pelo método experimental. No quarto capítulo encontra-se a análise estatística dos dados e os 

resultados da pesquisa, através do modelo de regressão logística ordenada. Por fim, o quinto capítulo 

apresenta as considerações finais do estudo, assim como sugestões de estudos futuros.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo tem como objetivo fundamentar o estudo, apresentando conceitos, teorias e pesquisas 

(teóricas e empíricas) relevantes para auxiliar a compreensão das justificativas, motivações e objetivos 

relativos a este trabalho. Inicialmente, apresentam-se os principais pressupostos das finanças clássicas e, 

em seguida, a teoria financeira que passa a questionar estas teorias já existentes.  

Em seguida, há uma fundamentação teórico-empírica sobre o Big Five Personality Traits e 

diferentes estudos que tem se dedicado a identificar como as características de personalidade influenciam 

o comportamento dos investidores e sua propensão ao risco. Além disso, também inclui estudos referentes 

ao Cognitive Reflection Test (CRT). Por fim, apresentam-se as principais características do processo de 

adequação, para verificação do perfil do investidor antes que ele realize um investimento.  

 

2.1 FINANÇAS CLÁSSICAS E A TEORIA DA UTILIDADE ESPERADA 

 

As teorias financeiras tradicionais, de modo geral, baseiam-se na premissa de que os agentes 

econômicos são racionais e atualizam suas crenças ao receberem novas informações (RITTER, 2003). 

Para estes modelos tradicionais de finanças, o preço de um ativo no mercado é equivalente ao seu valor 

fundamental (YOSHONAGA et al.2008, SHLEIFER, 2000). A hipótese que está por trás disso é a 

hipótese de mercados eficientes (HME) e ela tem sido a hipótese central das finanças nos últimos anos.   

Os modelos financeiros das finanças clássicas supõem que os agentes tomam suas decisões e 

avaliam alternativas considerando suas preferências e que estas, ao assumirem as características de 

completude, transitividade, continuidade e independência, representam a utilidade esperada dos agentes 

(YOSHONAGA et al.2008, BALDO, 2007, FAVERI; VALENTIM; KROETZ, 2013). A teoria da 

utilidade esperada é resultado dos estudos de Von Neumann e Morgenstern (1944) e é amplamente aceita 

nos processos de tomada de decisão. Estes autores foram precursores ao incluírem a questão da 

racionalidade dos indivíduos nos processos decisórios (YOSHONAGA et al.2008, BALDO, 2007, 

FAVERI; VALENTIM; KROETZ, 2013). 

Porém, nos últimos anos, estudos empíricos passam a questionar algumas premissas das finanças 

clássicas e as evidências empíricas que supostamente surgiram para apoiá-las, resultando em uma nova 

alternativa para a compreensão dos mercados financeiros: as finanças comportamentais. Por esta nova 

abordagem considera-se que os investidores não são totalmente racionais e em diversas situações tomam 

suas decisões em desconformidade com a abordagem proposta pela teoria da utilidade esperada 

(SHLEIFER, 2000, YOSHONAGA et al.2008). 



 

 

2.2 FINANÇAS COMPORTAMENTAIS E A TEORIA DO PROSPECTO 

 

Durante várias décadas, a tomada de decisão sob incerteza por parte dos indivíduos foi orientada 

pela teoria da utilidade esperada, entendido como sendo racional. Esta hipótese tem sido questionada nos 

últimos anos e foi contestada por Kahneman e Tversky (1979), que afirmam que os indivíduos possuem 

racionalidade limitada. Desta forma, não há consenso quanto àquela teoria apresentar uma descrição 

adequada das escolhas individuais, pois evidências empíricas mostram que os indivíduos violam 

sistematicamente seus princípios básicos (TVERSKY, KAHNEMAN; 1992, YOSHONAGA et al.2008). 

A teoria do prospecto, proposta por Kahneman e Tversky em 1979, constitui-se em uma das 

principais ferramentas usadas pelas finanças comportamentais. Os autores, em seu estudo, encontraram 

evidências que permitem identificar a influência de ilusões cognitivas no processo de tomada de decisão 

financeira. Kahneman e Tversky (1979) também apresentaram o conceito de efeito certeza. Por ele, a 

teoria do prospecto aponta que os indivíduos costumam dar um peso maior a ganhos que são considerados 

certos, comparativamente a ganhos que são prováveis. Desta forma, as preferências pessoais violam o 

princípio defendido pela teoria da utilidade esperada, de que a utilidade dos ganhos é ponderada com base 

em suas probabilidades de ocorrência.  

Uma característica essencial desta teoria é que indivíduos consideram, na tomada de decisão, 

mudanças na riqueza ou bem-estar, em vez de considerar seu estado final. Portanto, o valor é avaliado 

através da posição do ponto de referência do ativo e na magnitude da mudança (positiva ou negativa) a 

partir desse ponto de referência. A partir dessa teoria, entende-se que os indivíduos são avessos ao risco 

sobre ganhos e propensos ao risco sobre perdas (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979). 

Ao testar a teoria da utilidade esperada, Kahneman e Tversky (1979) evidenciaram padrões de 

comportamento incoerentes com os axiomas desta teoria (BALDO; 2007). Desta forma, existe um 

comportamento padrão em que não se evidencia a teoria da utilidade esperada. Demonstrando que os 

erros são sistemáticos e não aleatórios. Portanto, a utilidade esperada passa a ser inadequada em alguns 

modelos de comportamento econômico (TVERSKY, KAHNEMAN; 1992, GOULART, 2014). 

 

2.3 TEORIAS DA PERSONALIDADE 

 

Os efeitos dos traços da personalidade das pessoas, tratadas como agentes econômicos, têm sido 

estudados por economistas. Os economistas estão começando a considerar relevantes os aspectos da 

personalidade para os estudos em economia. BORGHANS et al. (2008), demonstram a relevância da 

personalidade para a economia. A taxonomia mais aceita atualmente para a definição de personalidade 

está centrada no modelo dos “Cinco grandes traços de personalidade”.  

O Big-Five Personality Traits é o modelo de personalidade mais amplamente pesquisado e utilizado 

(GOSLING, RENTFROW e SWANN, 2003). Este modelo apresenta os traços de personalidade em cinco 

grandes fatores gerais, de modo a representar a personalidade em um nível de abstração amplo. Assim, 

sugere que as diferenças individuais de personalidade podem ser classificadas em cinco grandes 

dimensões.  

Este modelo teve origem em Allport e Odbert (1936), que identificaram palavras e adjetivos que 

definissem a personalidade. Posteriormente, estudos de diversos psicólogos concluíram que os traços da 

personalidade podem ser organizados em cinco grandes dimensões, definidas por Goldberg (1971) como 

“Cinco grandes traços de personalidade”. O modelo dos “Cinco grandes traços de personalidade” é 

definido conforme abaixo (BORGHANS et al. 2008, p.983): 

Abertura à experiência/vontade de aprender: é o grau onde a pessoa necessita de estímulo 

intelectual, mudança e variedade.  Os traços ou facetas observadas são: fantasia, estética, sentimentos, 

ações, ideias e valores.  

Conscientização: é o grau em que a pessoa está disposta a cumprir regras convencionais, padrões, 

normas. As facetas observadas são: competência, ordem, senso de dever, esforço pessoal, auto-disciplina 

e deliberações. 



 

 

Extroversão: é o grau em que a pessoa necessita de atenção e interação social. As facetas 

observadas são: cordialidade, socialização, assertividade, atividade, excitação, emoções 

positivas/otimismo. 

Socialização/Afabilidade: É o grau onde a pessoa necessita ser agradável e harmoniosa em suas 

relações com outras pessoas. As facetas observadas são: confiança, franqueza/simplicidade, altruísmo, 

credibilidade, modéstia e consciência crítica. 

Neuroticismo: É o grau em que a pessoa experimenta o mundo como um ambiente ameaçador e 

além de seu controle. As facetas observadas são: ansiedade, agressividade/raiva, depressão, autocontrole, 

impulsividade e vulnerabilidade.  

Para captar as diferenças de personalidade foram criados diferentes instrumentos. O mais 

abrangente instrumento foi criado por Costa e McCrae’s (1992) com 240 itens, chamado de NEO 

Personality Inventory, Revised (NEO-PI-R). A versão do NEO PI-R permite uma medição diferenciada 

de cada dimensão do Big Five. (Costa e McCrae’s, 1995 apud BENET - MARTINEZ; JOHN, 1998). No 

entanto, a aplicação desta versão do NEO PI-R pode ser demorada e de difícil compreensão.  

Deste modo, foram criados instrumentos mais curtos, como por exemplo, o Big Five Inventory – 44 

(BFI, 1999), que é uma versão resumida, contemplando 44 itens (GOSLING, RENTFROW e SWANN, 

2003) e o Big Five Inventory -10 (BFI-10) que é uma versão simplificada do Big-Five Inventory– 44 

(RAMMSTEDT, OLIVER; 2007). 

O BFI-10 é a versão abreviada do BFI-44, possuindo apenas 10 itens. Foram escolhidos dois itens 

para cada dimensão do Big Five e eles foram escolhidos considerando 5 critérios. Alguns são os 

seguintes: cada uma das dimensões deveria possuir um item com escore verdadeiro e outro item com 

escore falso; foram construídos questionários em versões na língua inglesa e alemã,  para que o 

instrumento pudesse ser utilizado em diferentes culturas; foram selecionados itens considerando as 

correlações do item com o questionário completo, entre outros (RAMMSTEDT, OLIVER; 2007).  

O BFI- 10 possui itens com frases curtas, sendo que cada uma das frases deve ser avaliada pelo 

participante em uma escala entre "discordo totalmente" e "concordo fortemente". É possível computar um 

perfil em cada uma das cinco grandes dimensões da personalidade considerando cada uma das respostas. 

A personalidade individual corresponde a uma combinação dos cinco traços da personalidade. 

Desta forma, cada indivíduo estará em uma escala, em que algum traço da personalidade se torne mais 

evidente do que os demais. Isto não implica que os demais traços também não estejam presentes. Assim, 

em cada grande dimensão da personalidade, os participantes da amostra foram classificados de acordo 

com a predominância de características entre alto, moderado ou baixo.  

 

2.3.1 Estudos empíricos sobre os cinco traços da personalidade 

 

Uma variedade de estudos tem se dedicado a identificar as características de personalidade no 

comportamento dos investidores nas decisões de investimento, na sua aceitação de risco, nas decisões de 

endividamento, preferências econômicas, entre outras. Desta forma, são apresentados alguns estudos que 

buscaram investigar como os cinco grandes traços da personalidade se relacionam com diferentes 

variáveis, especialmente com o perfil de assunção de risco individual. 

O estudo de Sreedevi e Chitra (2011) utiliza como base o Big Five Personality Model e analisa 

especialmente, a influência da estabilidade emocional, extroversão, risco, retorno, afabilidade, 

consciência e raciocínio sobre as escolhas de investimentos.Os autores tinham como objetivo identificar 

como os traços de personalidade e as características demográficas influenciam as escolhas de 

investimento. O estudo foi realizado em uma corretora de investimentos com uma amostra de 94 

investidores. Como resultado, identificou-se que a personalidade tem impacto na tomada de decisões e na 

influência para determinação do método de investimento, especialmente quando consideradas as emoções 

(SREEDEVI, CHITRA; 2011). 

No estudo de Brown e Taylor (2011), foram analisadas a influência dos traços da personalidade no 

endividamento e nas decisões sobre manutenção de ativos financeiros das famílias. Os resultados obtidos 

pelo estudo apontam que alguns traços de personalidade influenciam a quantidade de dívida e a 



 

 

manutenção de ativos financeiros. As características de alta extroversão e abertura à experiência exercem 

influência significativa sobre o montante da dívida e ativos financeiros. Por outro lado, extroversão tem 

efeito inverso na quantidade demandada de ativos financeiros. Algumas características de personalidade, 

como consciência e neuroticismo, não são fundamentalmente importantes para influenciar o montante da 

dívida e manutenção dos ativos financeiros. Desta forma, os autores consideram que há forte indicação de 

que a personalidade influencia os aspectos da tomada de decisão econômica e financeira dos indivíduos 

(BROWN e TAYLOR, 2011). 

Mayfield, Perdue e Wooten (2008), buscaram identificar de que forma as características pessoais 

influenciam a percepção de risco dos investidores. Para captar os traços da personalidade Mayfield, 

Perdue e Wooten (2008) utilizam o Big Five, através da aplicação do questionário composto por 60 itens, 

NEO-FFI. Os resultados obtidos apontam que os indivíduos que são mais extrovertidos se envolvem, 

especialmente, em investimentos de curto prazo. Já os investimentos de longo prazo são preferidos por 

indivíduos com alto escore de abertura à experiência. Os indivíduos que têm como característica 

neuroticismo alto, apresentam aversão a investimentos de curto prazo. Os resultados apontaram 

correlação significativa e negativa entre o traço de personalidade de abertura a experiência e aversão ao 

risco. O traço de extroversão é negativamente relacionado com a prevenção de riscos de investimento. As 

características de extroversão e consciência foram positivamente relacionadas com investimento de curto 

prazo (MAYFIELD, PERDUE E WOOTEN, 2008). 

Rustichini et al.(2012) examinaram a relação entre traços de personalidade e preferências 

econômicas dos indivíduos, através do questionário Multidimensional Personality Questionnaire (MPQ),. 

Para captar as preferências de risco, os participantes foram convidados a escolher entre ganhos certos ou 

probabilidade de ganhos e escolher entre receber um ganho menor antes ou um ganho maior depois de 

passado um tempo. Os resultados obtidos pelo estudo apontam que a característica de neuroticismo está 

negativamente relacionada com a assunção de riscos em domínios de ganhos e este efeito do neuroticismo 

é menor quando está em domínios de perdas. A característica de consciência afeta a atitude de aceitação 

de riscos. A inteligência afeta as preferências quanto ao recebimento de pagamentos, tornando os 

indivíduos mais pacientes. Os outros traços da personalidade não afetam as preferências temporais. A 

inteligência também determina a preferência por opções mais arriscadas e diminui as diferenças entre 

domínios de ganhos e perdas, o que torna a análise de propensão ao risco mais consistente.  

Nichelson et al. (2002), desenvolveu uma medida de tomada de risco para explorar como aspectos 

de personalidade estão relacionados com a propensão ao risco. Os autores concluem que as decisões de 

risco em qualquer domínio são influenciadas por uma combinação de fatores, incluindo idade, sexo e 

diferentes características de personalidade. Os resultados referentes a questões da personalidade indicam 

que a propensão a assumir riscos está vinculada a altos escores em extroversão e abertura à experiência e 

por baixos escores em neuroticismo, afabilidade e consciência.   

 

2.4 TESTE DE REFLEXÃO COGNITIVA (CRT) 

 

Investigar, de modo a compreender a influência das diferentes capacidades cognitivas dos 

indivíduos sobre as decisões, tem sido negligenciado - apesar da importância e de inúmeros fenômenos 

estarem associados com a maior ou menor capacidade cognitiva (ou "IQ") - por estudos sobre preferência 

de risco, preferência temporal, aversão à ambiguidade, entre outros. Desta forma, os possíveis efeitos das 

habilidades cognitivas (ou traços cognitivos), em geral, compõem a parte de variância não explicada dos 

estudos, que avaliam especialmente a média de comportamento (FREDERICK; 2005). Porém, como 

apresentado por Lubinski e Humphreys (1997 apud FREDERICK; 2005) a inteligência ou as habilidades 

cognitivas específicas são determinantes importantes da tomada de decisão e, portanto, não devem ser 

ignorados. 

O modelo Big Five capta a maior parte dos traços específicos da personalidade. Aqui consideramos 

o intelecto/inteligência como um aspecto distinto de abertura à experiência, e portanto, isso justifica a 

utilização do Teste de Reflexão Cognitiva (DEYOUNG, GRAZIOPLENE, PETERSON; 2012). 

Este teste, apresentado pelo estudo realizado por Frederick (2005) busca medir a capacidade 

cognitiva dos indivíduos. O cognitive reflection test, de acordo com Frederick (2005), contém três itens 



 

 

com solução facilmente compreendida, porém, para alcançar o resultado correto é preciso, em diversos 

casos, suprimir uma resposta impulsiva, em geral errônea, que surge intuitivamente quando se busca a 

resposta correta. Logo, o teste gera uma "intuitiva" resposta incorreta. Mesmo os indivíduos que 

responderem corretamente, em geral consideram a resposta errada antes de chegar ao resultado correto. 

Desta forma, o teste busca avaliar a capacidade de substituir uma resposta impulsiva, que é incorreta, por 

uma reflexão que leva a resposta certa. As perguntas que compõem o teste são as seguintes:  

(1) Um bastão e uma bola custam 1,10 dólares no total. O bastão custa US$ 1,00 mais do que a 

bola. Quanto custa a bola? _______ centavos.  

Resposta correta: 5 centavos. 

Resposta intuitiva: 10 centavos. 

(2) Se 5 máquinas demoram5 minutos para fazer 5 ferramentas, quanto tempo levariam 100 

máquinas para fazer 100 ferramentas? _______ minutos. 

Resposta correta: 5 minutos. 

Resposta intuitiva: 100 minutos. 

(3) Em um lago, existe uma “cobertura” de determinada planta aquática. Todos os dias, a 

“cobertura” dobra de tamanho. Se a “cobertura” demora 48 dias para cobrir todo o lago, quanto tempo 

será necessário para que a cobertura cubra metade do lago? ________ dias 

Resposta correta: 47 dias. 

Resposta intuitiva: 24 dias. 

Para avaliar a relação entre CRT e preferências de risco, foram utilizadas medidas de escolhas entre 

um ganho/perda certo e outro com uma probabilidade de ganho/perda maior. Os resultados mostram que 

o grupo com alto CRT, no domínio de ganhos, estava disposto a arriscar mais com valores maiores, 

apostando com mais frequência, se comparado ao grupo com baixo escore no CRT. Já no domínio de 

perdas, o grupo com alto escore no CRT, buscou menos riscos, estando dispostos a aceitar uma perda 

certa do que uma probabilidade de perda com valor esperado baixo. Assim, nota-se a relação entre 

capacidade cognitiva e tomada de risco, considerando a importância para a tomada de decisão de risco 

(FREDERICK; 2005).  

 

2.5 ANÁLISE DO PERFIL DO INVESTIDOR 

 

A política de adequação, procedimento adotado internacionalmente, visa estabelecer normas 

formais que determinem a adequação do investimento ao perfil de risco do cliente. O perfil de risco 

individual é obtido considerando diferentes características, entre elas, a situação financeira, a experiência 

em matéria de investimentos, tolerância ao risco, horizonte de tempo pretendido para o investimento, seus 

objetivos ao investir, entre outros (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS 

MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS, 2013).  

A Organização Internacional das Comissões de Valores (IOSCO), reconhecida como a organização 

global responsável para a regulamentação de valores mobiliários, regulando mais de 95% dos mercados 

de valores mobiliários do mundo, apresenta as principais diretrizes da política de adequação Por meio de 

um relatório, publicado em 2013, a Organização Internacional das Comissões de Valores apresentou os 

requisitos de adequação à distribuição de produtos financeiros, por parte de intermediários, a clientes do 

varejo. Tais requisitos visam promover a proteção dos consumidores, pois estes produtos possuem prazos, 

recursos e riscos de investimento que podem dificultar sua apreciação (ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DAS COMISSÕES DE VALORES, 2013).  

Desta forma, considerando as diretrizes internacionais, a Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA), principal representante das instituições que atuam nos 

mercados financeiros e de capitais no Brasil, estabeleceu, para as instituições que aderirem ao seu Código 

de Regulação e Melhores Práticas, a obrigação de verificar o perfil do investidor antes que ele realize uma 

aplicação, através da adoção do processo de Análise do Perfil do Investidor (API). 

Logo, este procedimento de coleta de informações sobre o perfil do investidor, através da aplicação 

da Avaliação de Perfil do Investidor, é direcionado para uma análise apropriada da situação financeira, 

experiência e objetivos de investimentos do cliente. Portanto, o perfil do investidor deve ser investigado 



 

 

com as seguintes informações: 1) experiência em matéria de investimentos; 2) horizonte de tempo de 

aplicação dos recursos; 3) quais os objetivos dos investimentos; 4) qual a tolerância ao risco. Com 

frequência, os questionários incluem também informações sobre a idade do investidor, o valor destinado 

para aplicação, a experiência com investimentos, entre outros (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS 

ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS, 2014). 

Neste estudo, optou-se por utilizar o questionário de Análise do Perfil do Investidor do Banco do 

Brasil. A escolha deste banco se deve, entre outros fatores, a informações sobre a classificação feita pela 

ANBIMA. Os resultados demonstram que o Banco do Brasil é o primeiro colocado no ranking de 

recursos aplicados em fundos de investimento por instituição administradora. A BB DTVM S.A 

administrava, em dezembro de 2015, um total de R$ 591.995,8 milhões distribuídos em diferentes fundos, 

o maior patrimônio líquido entre todas as administradoras (ANBIMA,2015). Este resultado indica a 

representatividade deste banco no setor financeiro do país, justificando, portanto, sua escolha.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O estudo a ser realizado recorrerá ao método experimental, metodologia relevante no campo das 

finanças comportamentais. Para Friedman e Cassar (2004), os estudos experimentais buscam representar, 

de modo simplificado, o conjunto de agentes e instituições que compõem a economia. Assim, os 

participantes de uma pesquisa em laboratório, da mesma forma que os agentes econômicos, apresentam 

características próprias, informações, preferências, entre outros, que são importantes para compreender a 

realidade. Os argumentos utilizados pelos economistas experimentais são que, ao testar empiricamente 

uma teoria, o objetivo não é replicar um contexto completo do mundo real, mas sim apenas criar um 

ambiente que isole variáveis significativas consideradas pela teoria (BIANCHI; SILVA, 2004 apud 

BALDO; 2007).  

Neste estudo foram utilizados diferentes instrumentos de coleta de dados: questionários estruturados 

mantidos online, com o objetivo de compreender o perfil de risco, a personalidade e a teoria do prospecto, 

assim como um software de simulação de investimentos, para verificar as decisões tomadas pelos 

participantes no gerenciamento de uma carteira de investimentos. 

 

3.1 COLETA DE DADOS 

 

O experimento foi realizado com estudantes de graduação dos cursos de economia e engenharia 

elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina, em disciplinas relacionadas ao estudo de finanças. 

Participaram da pesquisa 140 alunos. Dos participantes, 34 eram mulheres e 106 eram homens. No 

entanto, alguns foram excluídos do estudo devido a problemas operacionais, resultando em 137 pessoas. 

Para a amostra total do estudo foram utilizados apenas 124 componentes, uma vez que foram excluídos da 

amostra os participantes que afirmaram que conheciam previamente as respostas do questionário do CRT.  

Os participantes do estudo foram convidados para participar pelos professores de disciplinas que 

possuíam conteúdo compatível com o estudo realizado neste experimento. As disciplinas aplicadas foram 

mercado de capitais, engenharia econômica e microeconomia. Os estudantes foram motivados para a 

participação com a argumentação de ser uma oportunidade para aplicação prática dos conhecimentos na 

área de finanças, através da possibilidade de gerenciamento de uma carteira de investimentos, em um 

ambiente simplificado, com dados reais de ativos disponíveis no mercado. 

Os questionários respondidos pelos participantes ficaram disponíveis de forma online e foram 

respondidos por todos no mesmo período, durante uma sessão experimental. O Cognitive Reflection Test 

foi separado dos demais questionários e todos os participantes iniciaram a resposta dele juntos, pois 

tinham um tempo limitado de, até no máximo, 5 minutos para respondê-lo. Após responderem ao 

questionário, iniciavam, todos ao mesmo tempo, a simulação de investimentos computacional.  

Antes de iniciar, a pesquisadora enfatizou a voluntariedade de participação, a liberdade de se 

recusar a participar da pesquisa, assim como a ausência de riscos quanto à participação. Informou que 

todas as informações individuais seriam mantidas em sigilo. A pesquisadora não ofereceu contrapartida 

aos participantes. Aos que decidiram participar, foi solicitado que assinassem o Termo de Consentimento 



 

 

Livre e Esclarecido. Esta pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética da UFSC, estando portanto, de 

acordo com os princípios éticos exigidos. 

3.2 SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE INVESTIMENTOS (EXPECON) 

 

Para identificar o comportamento “real” dos respondentes quanto às suas preferências por ativos e 

sua aceitação de risco, utilizou-se uma simulação de investimentos computacional, através do software 

Expecon (Experimental Economics). Este software é utilizado para identificação do comportamento e as 

decisões dos participantes em situações de risco.  

Na definição dos ativos utilizados no simulador, foram consideradas as opções de investimento 

disponíveis pelo Banco do Brasil, de modo a ficar coerente com o questionário de Análise do Perfil do 

Investidor. Os fundos de investimento do Banco do Brasil foram determinados considerando 

especialmente os níveis de risco e, para cada nível, optou-se pelo fundo que apresentasse o maior 

patrimônio líquido na data de definição, neste caso, em maio de 2015.  

Os dados utilizados no simulador são dados reais, referentes ao período de 2006 a 2014. O período 

dos dados não foi informado aos participantes, apenas foi informado que os dados eram reais, 

correspondente a um período histórico do ativo. A rentabilidade da poupança refere-se à média semestral 

de rentabilidade e foi obtida na base de dados do sistema de informações do Banco Central (Sisbacen), 

enquanto que a rentabilidade dos fundos de investimento do Banco do Brasil, foram obtidas pela variação 

semestral da cota do respectivo fundo, na base de dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

Devido a restrições da base de dados, optou-se, neste trabalho, pela rentabilidade semestral para 

corresponder a um ano no experimento. 

O que se buscou com esta operacionalização do experimento foi tornar a simulação real, utilizando 

dados de rentabilidade real dos fundos e da poupança. O objetivo do simulador é verificar se o 

participante opta por ativos de maior ou de menor risco, de modo a chegar próximo de um "real" perfil do 

investidor.  

Os participantes foram incumbidos de gerenciar um portfólio de investimentos financeiros. O 

simulador contém dados referentes a 18 períodos, onde 3 períodos iniciais, ao apresentarem suas 

variações, servem para subsidiar as primeiras decisões.Os participantes não foram informados quanto ao 

desempenho futuro dos ativos. 

As características de cada ativo que compõe a simulação são as seguintes: 

 

Quadro 1 Características dos ativos que compõem a simulação de investimentos.   

Ativo Risco 
Escala de 

risco 
Objetivo 

Poupança 
Muito 

baixo 
0 Liquidez diária e isenção de imposto de renda 

BB Curto Prazo 50 mil 
Muito 

baixo 
1 

Acompanha a variação do CDI e é de curto 

prazo. 

BB Renda Fixa 500 Baixo 2 Acompanha a variação da taxa de juros. 

BB Renda Fixa LP 50 mil Médio 3 Acompanha a variação da taxa de juros. 

BB Renda Fixa LP Índice de 

Preço 5 mil 
Alto 4 

Obter retorno compatível com investimentos 

de renda fixa. 

BB Ações Vale 
Muito 

alto 
5 Composta por ações da empresa Vale S/A 

Fonte: Banco do Brasil. 

 

Para obtenção do perfil de risco e assim identificar as preferências dos indivíduos pelos ativos, 

analisou-se o resultado da carteira. Neste estudo, optou-se por utilizar a média ponderada dos ativos em 

carteira nos três últimos períodos em que o agente realizou operações, pois nesta etapa o participante já 

possuía conhecimento pleno do comportamento dos ativos, dado que teve acesso a todo o histórico de 

dados. Assim, poderia realizar suas escolhas de forma fundamentada. 



 

 

A partir da média ponderada dos ativos em carteira nos últimos três períodos, ponderada pelo nível 

de risco correspondente ao ativo conforme o Quadro 1, obteve-se o percentual final de ativos escolhidos 

pelo participante. Isso permite sua classificação em três perfis de risco. Desta forma, foi criada uma 

variável destes perfis de risco resultantes da simulação de investimento, denominada Perfil_Simulador, 

que será a variável dependente do modelo de regressão logística. Assim, o nível de risco baixo assume 

valor 1, o perfil de risco moderado assume valor 2, e o perfil arrojado assume valor 3. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A amostra ficou equilibrada em relação aos cursos de graduação a que foram aplicados, cerca de 

50% nas turmas do curso de economia e 49,6% no curso de engenharia elétrica. Os participantes, em sua 

maioria (94,2%) possuem estado civil solteiro. Os casados correspondem a apenas 2,9% e os que estão 

em outras situações também são em 2,9%. A amostra é composta predominantemente por indivíduos do 

sexo masculino (75,2%), especialmente com idade inferior a 25 anos.  

A Tabela 1 a seguir relaciona os diferentes perfis de risco obtidos com o questionário de Análise do 

Perfil do Investidor e os perfis de risco obtidos pela simulação de investimentos. Cada um deles foi obtido 

de maneira particularizada com o objetivo de captar qual o real comportamento de risco dos participantes, 

através da simulação de investimentos e, assim compará-lo com o questionário de adequação utilizado por 

uma das principais instituições financeiras do país. Os valores referentes a 1 indicam perfil de risco baixo, 

2 indica perfil de risco moderado e 3 indica perfil de risco alto. Mais detalhes podem ser encontrados na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 Relação entre perfis de risco obtidos com a Análise do Perfil do Investidor e a simulação de 

investimentos 

Perfil 

Simulador 

Perfil API 

1 % 2 % 3 % Total 

Avesso 3 27% 7 64% 1 9% 11 

Moderado 25 37% 35 51% 8 12% 68 

Arrojado 17 38% 23 51% 5 11% 45 

Total 45 36% 65 52% 14 11% 124 

Fonte: Dados coletados com a pesquisa. 

 

Os resultados indicam que os participantes, especialmente dos perfis de risco baixo e alto, não 

apresentam comportamento de risco idêntico nas diferentes formas de mensuração: API e simulador. 

Assim, observa-se que no perfil de risco baixo, apenas 11 participantes foram classificados neste perfil 

pelo simulador de investimentos, enquanto que no perfil API, 45 participantes foram considerados 

avessos ao risco. Apenas 27% dos respondentes com aversão ao risco no simulador obtiveram o mesmo 

perfil de risco no API. A maior parte dos indivíduos com aversão ao risco no simulador foi classificada 

com risco moderado (64%) no API.  

No perfil moderado, 51% dos participantes apresentaram perfil correspondente em ambas as 

metodologias, API e simulador. Tanto para o simulador como para o API, a amostra concentra-se em 

indivíduos com perfil moderado. Para o perfil de risco arrojado, apenas 11% da amostra foi compatível 

nas duas formas de mensuração.  

Em relação à teoria do prospecto, buscou-se identificar a proporção de participantes que 

apresentassem um comportamento de decisão, considerando a possibilidade de violação dos pressupostos 

da teoria da utilidade esperada, através de 10 cenários de investimento. A variável dummy, apresentada na 

Tabela 2, busca identificar se há predominância de comportamento que viole a teoria da utilidade 

esperada. Quando a variável assume valor 1 é porque o participante violou, predominantemente
4
, a teoria 

da utilidade esperada, estando de acordo com a teoria do prospecto. Se assume valor 0 é porque se 

                                                        
4
 Significa que, de 10 questões, pelo menos 6 foram respondidas de acordo com a teoria do prospecto. 



 

 

comportou de acordo com a utilidade esperada. O percentual de 92% indica que os participantes da 

amostra violam a teoria da utilidade esperada.  

 

Tabela 2 Participantes que violaram a teoria da utilidade esperada (n=124) 

Cenário 
Cenário de Kahneman e Tversky (1979) 

dummy 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Resposta 

de acordo 

com prospecto 

 

81 58 94 97 64 105 100 89 95 70 114 

Percentual 65% 47% 76% 78% 52% 85% 81% 72% 77% 56% 92% 

Fonte: Dados coletados com a pesquisa. 

 

Na Tabela 3 a seguir estão relacionados os perfis de risco obtidos com o simulador de investimento 

e as 5 diferentes características das dimensões de personalidade. A Tabela 3 abaixo apenas considera os 

indivíduos que possuem “Alta” característica na respectiva dimensão.  

Os participantes podem apresentar alta característica em mais de uma dimensão, desta forma, os 

valores finais são maiores do que o total da amostra. Destaca-se que cada um dos itens de personalidade 

abaixo correspondiam a uma variável dummy, que assumia o valor 1 caso o participante apresentasse 

“Alto” perfil na dimensão e valor 0 se apresentasse perfil “Baixo” ou moderado. A Tabela 3 apenas 

apresenta os valores obtidos por 1, os valores obtidos por 0 foram omitidos. 

 

Tabela 3 Perfis de risco do simulador e dimensões da personalidade (n=124). 

Perfil Simulador Avesso Moderado Arrojado Total 
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Extroversão 6 36 24 66 

% 9% 55% 36% 100% 

Afabilidade 4 33 24 61 

% 7% 54% 39% 100% 

Consciência 8 54 30 92 

% 9% 59% 33% 100% 

Neuroticismo 6 36 24 66 

% 9% 55% 36% 100% 

Abertura à experiência 10 55 40 105 

% 10% 52% 38% 100% 

Fonte: Dados coletados com a pesquisa. 

 

Os indivíduos com perfil de risco arrojado possuem principalmente características de “Alta” 

afabilidade (39%) e “Alta” abertura à experiência (38%).  Já os participantes com perfil de risco 

moderado possuem características de “Alta” consciência (59%). Para os participantes com perfil de 

aversão ao risco, possuem especialmente “Alta” abertura à experiência (10%). 

Em relação ao Teste de Reflexão Cognitiva, a seguir, apresenta-se a quantidade e o percentual de 

participantes que responderam corretamente as respostas do teste. Os participantes do estudo que não 

acertaram nenhuma das questões do teste correspondem a 32% da amostra. Já os participantes que 

responderam todas corretamente correspondem a 14% da amostra.  

 

Tabela 4 Resultados do Teste de Reflexão Cognitiva 

CRT 
Respostas corretas 

Resposta (1) Resposta (2) Resposta (3) Nenhuma Correta Todas corretas 

Respostas 30 55 61 40 17 

Total 124 124 124 124 124 

Percentual 24% 44% 49% 32% 14% 

Fonte: Dados coletados com a pesquisa. 

 



 

 

A Tabela 5 abaixo apresenta a relação entre as respostas corretas do questionário do CRT e os perfis 

de risco obtidos com o simulador de investimentos. Com relação ao CRT, os números indicam quantas 

respostas foram respondidas corretamente, podendo variar de 0 a 3 respostas corretas. 

 

Tabela 5 Perfis de risco do simulador e Teste de Reflexão Cognitiva (n=124). 

Perfil Simulador 

Risco 

Respostas Corretas Perfil CRT 

0 % 1 % 2 % 3 % Total 

Avesso 5 45% 2 18% 2 18% 2 18% 11 

Moderado 22 32% 22 32% 16 24% 8 12% 68 

Arrojado 11 24% 13 29% 11 24% 10 22% 45 

Fonte: Dados coletados com a pesquisa. 

*Os percentuais são em relação ao total da linha. 

 

Observa-se pela Tabela 5, a predominância de indivíduos (45%) com perfil de aversão ao risco que 

erraram todas as alternativas do teste de reflexão cognitiva. No perfil de risco moderado, os participantes 

predominantemente responderam apenas 1 resposta correta (32%) ou então, nenhuma das respostas 

corretas (32%). Neste perfil de risco, apenas 12% dos participantes responderam corretamente todas as 

questões do teste. No perfil de risco arrojado está o maior percentual de participantes que responderam as 

três respostas corretas, correspondendo a 22% dos indivíduos com perfil de risco alto e a 10 indivíduos no 

total da amostra pertencente a este perfil.  

A seguir, os resultados deste estudo serão analisados através de análise de regressão logística 

ordenada. Serão detalhadas as análises estatísticas e de modelagens para compreender a interação entre as 

diferentes variáveis em estudo. 

 

4.1 MODELO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA ORDENADA 

 

Para alcançar o objetivo pretendido pelo presente trabalho, utiliza-se um modelo de regressão 

logística ordenada. A descrição de cada uma das variáveis utilizadas nesta etapa do estudo encontra-se 

anexa a este trabalho (Apêndice 1). 

Utiliza-se o modelo de regressão logística ordenada, que tem como intuito estimar a probabilidade 

do impacto na escala de risco do perfil real dos participantes, definido em categorias ordenadas (assunção 

de risco) e os diferentes perfis e comportamentos resultantes dos questionários aplicados. Assim, o 

modelo de regressão terá como variável dependente a escala de risco resultante do simulador de 

investimento, que se propunha a captar o comportamento “real” dos participantes quanto às suas 

preferências ao risco. Desta forma, a variável foi obtida considerando os ativos finais que compunham a 

carteira dos participantes e seus respectivos pesos de risco. Em seguida, de acordo com o resultado médio 

obtido individualmente, os participantes assumiam um perfil de 1 a 3, em que 1 corresponde à baixa 

assunção de risco, 2 assunção de risco média e 3 alta assunção de risco. Estas portanto, são as categorias 

que dividem a variável dependente.  

As variáveis explicativas são aquelas que utilizam os resultados dos diferentes questionários 

aplicados com os mesmos participantes da simulação. Então, as variáveis explicativas correspondem: 1) 

ao perfil dos participantes obtido com o questionário da análise do perfil do investidor, sugerido pela 

ANBIMA; 2) às cinco características de personalidade identificadas pelo Big Five Inventory; 3) aos 

resultados obtidos com o questionário de Kahneman e Tversky (1979), que identifica os padrões de 

tomada de decisão dos indivíduos e 4) aos resultados obtidos pela resposta do Teste de Reflexão 

Cognitiva.  

O modelo de regressão logística considera que a variável de resultado apresente uma ordenação 

natural de alternativas. Este modelo utiliza-se de um índice, com uma única variável multinomial que é 

inerentemente ordenada (CAMERON E TRIVEDI, 2005; GREENE, 2012). Por exemplo, para um valor 

muito baixo, a variável y* assume baixo nível de risco, para um valor maior, assume risco moderado e 

para um alto valor, y* assume alto nível de assunção de risco. Desta forma, de acordo com Greene 



 

 

(2012), um modelo logit multinomial não seria suficiente para explicar a natureza ordinal da variável. 

Portanto, justifica-se a utilização deste modelo.  

Para Greene (2012), O modelo é construído partindo da mesma forma que um modelo logit 

multinomial:  

 

 y∗ = x′β + ε. (1) 

 

Em que, y∗ é não observado. O que é observado é  

 

y = 0, se y∗ ≤ 0. 
y = 1, se 0 <  y∗  ≤  μ1 . 
y = 2, se μ1 <  y∗  ≤  μ2 . 

⋮ 
 y = J, se μJ − 1 ≤   y∗. 

 

Em que μs  é um parâmetro não conhecido, para ser estimado pelo β. Desta forma, as probabilidades são 

as seguintes:  

 

 Prob y = 0 x =  Φ −x′β . (2) 

 

 Prob y = 1 x =  Φ μ1 − x′β −  Φ −x′β . (3) 

 

 Prob y = 2 x =  Φ μ2 − x′β −  Φ μ1 − x′β . 
⋮ 

(4) 

 

 Prob y = J x = 1 −  Φ μJ −1 − x′β . (5) 

 

Para que as probabilidades assumam valores positivos, necessariamente 

 

0 <  μ1 < μ2 < ⋯ μJ −1  

 

A função Φ .   é uma notação utilizada para a distribuição normal padrão. Como nos demais modelos de 

regressão logística, os efeitos marginais dos regressores sobre as probabilidades não são iguais aos 

coeficientes. Porém, o sinal do parâmetro da regressão pode ser interpretado como um aumento ou não da 

variável ordenada. Assim, se βj foi positivo, então, um crescimento em xij  necessariamente diminui sua 

probabilidade de estar na categoria mais baixa (yi= 1) e cresce a probabilidade de estar na categoria mais 

elevada (CAMERON E TRIVEDI, 2005).  

Porém, de acordo com Greene (2012), os efeitos marginais das variáveis podem ser obtidos através, 

por exemplo, das seguintes probabilidades: 

 

 ∂ Prob y = 0 x 

∂x
= − Φ −x′β β.  (6) 

 

 ∂ Prob y = 1 x 

∂x
= [ Φ −x′β − Φ  μ1 − x′β ]β.  

 

(7) 

 

 

 ∂ Prob y = 2 x 

∂x
=  Φ μ − x′β β 

(8) 

 

 



 

 

Já que o modelo não apresenta uma relação linear entre as variáveis, os coeficientes obtidos com a 

regressão logística ordenada não devem ser interpretados como um aumento direto sobre a probabilidade. 

Para os autores Greene (2012) e Cameron e Trivedi, (2005), os sinais dos coeficientes são inequívocos. 

No entanto, é preciso ter cuidado na interpretação do coeficiente. Estes devem ser interpretados 

considerando seus efeitos marginais.  

Desta forma, a regressão logística ordenada para este estudo encontra-se na Tabela 6.  Neste caso, a 

variável dependente ordenada, denominada Perfil_Simulador, corresponde aos 3 níveis de risco obtidos 

através da simulação de investimentos: baixo, moderado e alto risco. As análises dos resultados são 

realizadas de forma comparativa entre as diferentes categorias. Assim, considera-se o coeficiente 

mantendo as demais categorias constantes. Mais detalhes são apresentados, na Tabela 6. 

 

Tabela 6 Modelo de regressão logística ordenada. 

Modelos 1 2 3 4 5 

Variáveis explicativas 
Variável Dependente Ordenada 

Perfil_Simulador 

API_Mdia 
4.286*** 14.06*** 14.08*** 14.25*** 15.14*** 

(0.737) (2.156) (2.160) (2.187) (2.380) 

Perfil_CRT_ 

Corretas 
 

-2.875*** -2.875*** -2.939*** -3.056*** 

 
(0.504) (0.503) (0.513) (0.535) 

Perfil_Prosp_ 

Dummy 
  

0.509 0.556 0.302 

  
(0.794) (0.795) (0.844) 

Mdia_ 

personalidade 
   

-0.261 -0.286 

   
(0.288) (0.334) 

Extroversão_ 

dummy 
    

0.300 

    
(0.302) 

Afabilidade_ 

dummy 
    

-0.0834 

    
(0.285) 

Consciência_ 

dummy 
    

-0.310 

    
(0.412) 

Neuroticismo_ 

dummy 
    

0.115 

    
(0.294) 

Aberturaexp_ 

dummy 
    

1.124** 

    
(0.535) 

Constant cut1 1.744** 7.597*** 8.096*** 6.560*** 9.806*** 

 
(0.712) (1.449) (1.667) (2.353) (3.121) 

Constant cut2 5.591*** 13.21*** 13.69*** 12.21*** 15.88*** 

 
(0.910) (1.981) (2.139) (2.659) (3.533) 

R² 0.1981 0.4351 0.4369 0.4406 0.4739 

Observações 124 124 124 124 124 

Fonte: Dados coletados com a pesquisa. 

(1) A tabela apresenta o coeficiente da variável, e entre parênteses o desvio padrão. 

* significância de 10%, ** significância de 5%, *** significância de 1% 

 

A Tabela 6 contém cinco diferentes modelos de regressão logística ordenada. Cada um deles 

apresenta o resultado a partir da inclusão de novas variáveis no estudo. Optou-se por manter nos modelos 

todas as variáveis, mesmo aquelas que não apresentam significância estatística, de modo a identificar a 

influência, ou não (no caso de a variável não ser significativa), de cada uma das variáveis criadas para 

compreender o comportamento de risco. 

Os resultados indicam que as variáveis que são estatisticamente significantes são API_Mdia, 

Perfil_CRT_Corretas e Aberturaexp_dummy.  O β obtido na regressão reflete o impacto das mudanças na 

probabilidade de X, porém, a melhor interpretação dos resultados é obtida através do cálculo exato das 

probabilidades (GREENE, 2012). Desta forma, é possível que, para um aumento de uma unidade (de 0 a 



 

 

1) na média de risco dos participantes, resultante das respostas do questionário API, espera-se um 

aumento na probabilidade de o participante estar em um nível mais elevado de propensão ao risco, já que 

o respectivo coeficiente, no caso do quinto modelo, de 15,14, é positivo. Isso, dado que as demais 

variáveis permaneçam constantes. Desta forma, para a variável de Aberturaexp_dummy, que corresponde 

à presença de alta, média e baixa característica nesta dimensão personalidade, o aumento de uma unidade 

correspondente a esta dimensão, espera-se um aumento na probabilidade de o indivíduo assumir maiores 

níveis de risco.  

Estes resultados referentes à dimensão de abertura à experiência são coerentes com os resultados 

obtidos pelo estudo de Mayfield, Perdue e Wooten (2008), que apontaram que este traço da personalidade 

apresenta relação inversa com aversão ao risco, indicando que indivíduos que possuem características de 

criatividade e busca por novidades consideram correr riscos maiores. Da mesma forma, estes resultados 

apontam o mesmo que sugeriu Nichelson et al. (2002), que a propensão ao risco está diretamente 

relacionada com a dimensão de abertura à experiência. Assim, altos escores em abertura a experiência 

indicam maior propensão ao risco. 

A variável Perfil_CRT_Corretas apresenta comportamento inverso, que pode ser observado pelo 

sinal negativo do coeficiente. Assim, os resultados indicam que conforme aumenta o número de respostas 

corretas no questionário do CRT, espera-se uma diminuição na probabilidade de aumento na assunção de 

risco por parte do indivíduo.  

Estes resultados relativos ao CRT não estão de acordo com os resultados obtidos por Frederick 

(2005). Para este autor, a hipótese de que participantes mais educados e com maiores níveis de 

inteligência apresentam maior tolerância ao risco, foi confirmada. Em seu estudo, o autor verificou que o 

grupo com alto CRT, no domínio de ganhos, estava disposto a arriscar mais com valores maiores. Apenas 

no domínio de perdas, o autor verificou que o grupo com alto escore no CRT, buscou menos riscos, 

estando dispostos a aceitar uma perda certa do que uma probabilidade de perda com valor esperado baixo. 

Neste caso, no domínio de perdas, os resultados obtidos por Frederick (2005) são coerentes com este 

estudo. 

 

4.1.1 Cenários de probabilidades com base em efeitos marginais 

 

O modelo de regressão logística ordenada permite captar como os dados coletados pelos diferentes 

questionários contribuem para compreender o comportamento real dos participantes.  

Destaca-se que, enquanto a estimação de parâmetros em modelos de regressão linear fornece a 

informação de sentido, se positivo ou negativo, e a influência (em proporção) das variáveis explicativas 

sobre a variável dependente, o mesmo não ocorre na estimação do modelo de regressão logística, que, sua 

estimativa, indica a informação sobre o sentido da influência, em probabilidade. Conforme destaca 

Mendes de Oliveira (1998), a “informação sobre a grandeza do efeito requererá cálculos adicionais, que 

conduzirão, geralmente, a resultados diferentes de indivíduo para indivíduo e dependentes do valor que 

assumem as variáveis Xi explicativas”. Para obter estas informações adicionais, torna-se necessário 

definir características para o X em análise. 

Desta forma, foram criados alguns cenários que apresentam as probabilidades de ocorrência dos 

eventos, em cada uma das categorias de risco que compõe a variável ordenada dependente. Foi definido o 

modelo 5, apresentado na Tabela 6 anterior, por ele apresentar maior explicação da variável dependente 

quando considera-se o R². Os cenários foram criados a partir da fixação das variáveis estatisticamente 

significativas do modelo de regressão logística ordenado: API_Mdia, Perfil_CRT_Corretas e 

Aberturaexp_dummy.  

O cenário de probabilidade apresentado na Tabela 7 abaixo corresponde ao comportamento dos 

indivíduos que apresentaram valores mínimos para as variáveis explicativas significativas. 

 

 

 



 

 

Tabela 7 Efeitos marginais para cenário em que as variáveis assumem valores mínimos 

Probabilidade Intervalo de Conf. 95% 

Pr(y=1|x): 0,989 0,963 1,016 

Pr(y=2|x): 0, 010 -0,016 0,361 

Pr(y=3|x): 0,000 0,000 0,000 

Variável API_Mdia 
Perfil_CRT_ 

Corretas 

Prospecto_ 

Dummy 

x= 

0,375 0,000 0,911 

Mdia_ 

personalidade 

Extroverso_ 

dummy 

Afabilidade_ 

dummy 

6,300 2,315 2,161 

Consciência_ 

Dummy 

Neuroticismo_ 

dummy 

Aberturaexp_ 

dummy 

2,669 2,242 1,000 

Fonte: Dados coletados com a pesquisa. 

 

Fixou-se o valor mínimo para o perfil de risco obtido pelo API. Desta forma, indica baixa 

preferência por risco. O valor mínimo para as respostas corretas no teste de reflexão cognitiva é 0, assim, 

quando o participante responde todas as questões de forma incorreta. No caso da variável 

Aberturaexp_dummy, assumir valor mínimo, indica os participantes que possuem baixas características 

nesta dimensão de personalidade. As demais variáveis mantiveram seu comportamento médio. 

Os resultados da Tabela 7 mostram que, dadas as características mínimas das variáveis explicativas 

fixadas, a probabilidade de o indivíduo estar no perfil de aversão ao risco é de 98,9%. Apenas 1,0% teria 

como probabilidade estar no nível de risco moderado. A tabela também apresenta o valor médio das 

demais variáveis do modelo de regressão logística. 

Considerando que o indivíduo apresente as características medianas em cada uma das variáveis 

estatisticamente significativas, ele apresenta como probabilidade de estar no nível de risco médio na 

simulação de investimento em cerca de 52%. Neste caso, a probabilidade de este indivíduo estar no perfil 

de risco alto é de cerca de 47%.  

Isto implica que, para indivíduos com perfil de risco mediano no API, com características médias na 

dimensão de abertura à experiência e respondendo 1 resposta correta no CRT, este indivíduo tem 

probabilidade maior de assumir altos riscos de investimentos. Mais detalhes encontram-se na Tabela 8. 

 

Tabela 8 Efeitos marginais para cenário em que as variáveis assumem valores medianos 

Probabilidade Intervalo de Conf. 95% 
Pr(y=1|x) 0,002 0,001 0,006 

Pr(y=2|x) 0,526 0,382 0,671 

Pr(y=3|x) 0,470 0,325 0,615 

Variável API_Mdia 
Perfil_CRT_ 

Corretas 

Prospecto_ 

Dummy 

x= 

1,125 1,000 0,911 

Mdia_ 

personalidade 

Extroverso_ 

dummy 

Afabilidade_ 

dummy 

6,300 2,315 2,161 

Consciência _ 

dummy 

Neuroticismo_ 

dummy 

Aberturaexp_ 

dummy 

2,669 2,242 3,000 

Fonte: Dados coletados com a pesquisa. 

 

Para o cenário que apresenta probabilidade de 99% de os indivíduos apresentarem perfil com 

assunção de risco alta é resultado do estabelecimento de valores máximos das variáveis estatisticamente 

significantes. Neste caso, os indivíduos possuem perfil arrojado na assunção de risco obtida pelo API, 

acertaram todas as respostas no questionário do CRT e altas características na dimensão de personalidade 

de abertura à experiência. As demais variáveis apresentam comportamento médio. Na Tabela 9 

encontram-se os valores obtidos.  



 

 

 

Tabela 9 Efeitos marginais para cenário em que as variáveis assumem valores máximos 

Probabilidade Intervalo de Conf. 95% 
Pr(y=1|x) 0,0000 0,0000 0,0000 

Pr(y=2|x) 0,0004 -0,0001 0,0002 

Pr(y=3|x) 0,9996 0,9998 1,0001 

Variável 
API_Mdia 

Perfil_CRT_ 

Corretas 

Prospecto_ 

Dummy 

x= 

2,0459 3,0000 0,911 

Mdia_ 

personalidade 

Extroverso_ 

dummy 

Afabilidade_ 

dummy 

6,3000 2,3145 2,1613 

Conscincia_ 

dummy 

Neuroticismo_ 

dummy 

Aberturaexp_ 

dummy 

2,6694 2,2419 3,0000 

Fonte: Dados coletados com a pesquisa. 

 

Assim, a partir destes cenários criados, tendo por base os modelos estimados pela regressão 

logística ordenada, obtêm-se informações precisas sobre a probabilidade de certas características 

influenciarem as decisões de assunção de risco dos indivíduos, oportunizando compreender o 

comportamento dos indivíduos em decisões mediante risco. Em seguida, apresentam-se as considerações 

finais.  

 

5 CONCLUSÃO  

 

Com a pretensão de contribuir para os estudos de finanças, esta dissertação se orientou no sentido 

de compreender qual dos seguintes procedimentos é mais coerente para a compreensão do perfil real do 

investidor em situações envolvendo decisões mediante risco: Análise do perfil do investidor (API), teoria 

do prospecto e teoria da personalidade, por meio do Big Five Personality Test, e o Cognitive Reflection 

Test (CRT). 

Para compreender as preferências de risco dos agentes econômicos (estudantes), este estudo utilizou 

o software Expecon, que busca retratar um cenário simplificado de investimentos em que os participantes 

gerenciam uma carteira de investimentos, com ativos de diferentes riscos, classificados de acordo com a 

instituição financeira Banco do Brasil. O resultado da simulação implicou a classificação dos indivíduos 

em três perfis de risco: avesso ao risco, risco moderado e perfil de risco arrojado ou alta assunção de 

risco.  

Das hipóteses orientadoras deste trabalho, três foram confirmadas e uma foi rejeitada. A 

personalidade dos indivíduos, especialmente na dimensão de abertura à experiência, influencia as 

decisões de investimento e suas preferências de risco. Com relação à teoria do prospecto, como cerca de 

92% do participantes se comportaram predominantemente de acordo com ela, confirma-se que a 

manifestação das preferências dos investidores são coerentes com a teoria. Com relação à classificação 

dos indivíduos de acordo com os processos de adequação, através da API, identificou-se que, em média, a 

API é adequada para compreender o perfil de risco dos indivíduos. A hipótese em relação ao CRT foi 

parcialmente rejeitada, pois maiores habilidades cognitivas não implicam alta assunção de risco, porém, 

mesmo assim, apresenta evidência para compreender o comportamento de risco.  

Com relação à influência da personalidade no comportamento de risco, a variável dummy 

correspondente à presença de alta, média e baixa característica na dimensão de abertura à experiência, 

indicou, através da análise de regressão logística ordenada, que conforme o indivíduo apresenta maiores 

características correspondentes a esta dimensão, há maior probabilidade de o indivíduo assumir riscos 

altos. Resultados estes compatíveis com estudos como de Mayfield, Perdue e Wooten (2008), Nichelson 

et al.  (2002). 

Relacionando as características de personalidade com a variável que representa o perfil real de risco 

dos participantes, no perfil de aversão, a característica predominante é “Alta” abertura à experiência 



 

 

(10%). No perfil de risco moderado verifica-se “Alta” consciência (59%). Para os arrojados, ocorrem 

predominantemente “Alta” afabilidade (39%) e “Alta” abertura à experiência (38%). 

O total de respostas corretas com o CRT apresenta comportamento inverso ao perfil de assunção de 

risco, indicado pelo coeficiente negativo. Assim, quanto maiores forem as habilidades cognitivas do 

participante, representado aqui pelas respostas corretas no questionário do CRT, há uma diminuição na 

probabilidade de aceitação de altos níveis de risco.  

Para compreender a influência das variáveis, utilizou-se um modelo de regressão logística ordenada. 

Os cenários criados a partir do modelo mostram que, quando os indivíduos possuem características 

mínimas das variáveis significativas, a probabilidade de o indivíduo estar no perfil de aversão ao risco é 

de 98,9%. Com características medianas, apresenta probabilidade de 52% de estar no nível de risco médio 

e 47% no risco alto. Para valores máximos das variáveis a probabilidade é de 99% de os indivíduos 

possuírem alta assunção de risco. 

Como recomendações para estudos posteriores, sugere-se que o questionário de análise do perfil do 

investidor seja substituído por um questionário de uma instituição com atuação internacional, uma vez 

que neste estudo optou-se por uma instituição nacional. Sugere-se a ampliação da amostra para níveis em 

que o estudo possa ser generalizado e extrapolado. Sugere-se dividir os perfis de risco em 3 variáveis 

dependentes, cada dummy correspondente a um perfil de risco (avesso, moderado e arrojado) e utilizar um 

modelo de regressão logística simples para identificar a influência das variáveis em cada diferente perfil 

de risco.  
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Apêndice 1 – Descrição das variáveis em estudo 

 
Quadro 2 Descrição das variáveis em estudo. 
Variáveis Medição Descrição  

Perfil_Simulador 

Perfil categorizado em 

escalas de 1 a 3 a partir da 

média de risco 

Classificação em três perfis de risco: Agente com aversão 

ao risco assume valor 1, caso o participante apresente 

média ponderada de risco com valor entre 0 e 2 pontos, 

agente com aceitação de risco moderado assume valor 2, 

caso a média ponderada final dos ativos em carteira esteja 

entre 2,1 e 4,0, e o perfil de propensão ao risco no qual o 

agente assume valor 3, em que o participante aceita alto 

nível de risco, com média ponderada entre 4,1 e 6,0. 

Perfil_CRT_Corretas 

Quantidade de respostas 

corretas em uma escala de  (0 

-3) 

Esta variável assume, para cada participante, a quantidade 

de respostas corretas que ele obteve no Teste de Reflexão 

Cognitiva.  

Perfil_CRT_Extremos dummy  

Variável que apenas considerada os extremos, ou seja, é 

composta apenas pelo participantes que erraram ou 

acertaram todas as alternativas. Assim, a variável assume 

valor 1 caso o participante tenhas respondido corretamente 

as 3 questões do CRT e, assume valor 0, caso tenha não 

tenha respondido nenhuma delas corretamente. Os 

participantes com número intermediário de respostas 

corretas foram excluídos.  

API_Mdia 
Média de risco a partir das 

respostas 

Corresponde à média ponderada de risco dos participantes, 

obtida através das respostas resultantes do questionário 

API e os respectivos pesos que cada resposta assume.  

Perfil_Prospecto_dummy dummy  

A variável dummy assume valor 1 quando o participante se 

comporta, predominantemente, de acordo com a teoria do 

prospecto, ou seja, se a maior parte das perguntas do 

questionário foram respondidas de acordo com a teoria. Se 

a variável assume valor 0 é porque o participante se 

comportou predominantemente de acordo com outro 

enfoque. 

Média_personalidade Perfil de personalidade médio 

Variável obtida através da média aritmética do resultado 

obtido pela pontuação de cada resposta de acordo com as 

questões do BFI-10. 

Máximo_personalidade 

Valor máximo em uma escala 

de 1 a 10 correspondente ao 

perfil de personalidade 

Corresponde ao valor máximo obtido em cada uma das 

cinco diferentes dimensões da personalidade. 

Extroversão_dummy 

Escala entre 1 a 3 

Perfis de personalidade que assumem valor 1, caso o 

indivíduo apresente baixo escore na respectiva dimensão, 

enquanto que, se apresentar escore moderado na 

dimensão, adquire peso 2, e escore alto assume peso 3. 

Afabilidade_dummy 

Consciência_dummy 

Neuroticismo_dummy 

Abertura à exp_dummy 

Fonte: Dados coletados com a pesquisa. 


