
 

 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

Gabriel Santos Alberto 

 

 

Evidências da Influência dos Tipos Psicológicos no Comportamento dos 

Tomadores de Decisões Financeiras 

 

 

 

 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

SÃO PAULO 

2014 



 

 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

Gabriel Santos Alberto 

 

Evidências da Influência dos Tipos Psicológicos no Comportamento dos 

Tomadores de Decisões Financeiras 

 

MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Dissertação apresentada à Banca 

Examinadora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, como exigência 

parcial para obtenção do título de 

MESTRE em Administração, sob a 

orientação do Prof. Dr. Fabio Gallo 

Garcia. 

 

SÃO PAULO 

2014  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________ 

   



 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

Dedico esta dissertação aos meus pais, Sandra e Carlos Alberto, que não mediram 

esforços pela minha educação. 

  



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

À todos que de alguma forma contribuíram com a construção deste trabalho e com a 

minha formação pessoal, em especial, aos meus pais e a minha família, que tiveram paciência 

e sempre colaboraram. 

À todos que participaram respondendo a pesquisa e, especialmente, àqueles que 

colaboraram com a divulgação dela. 

À Ana Maria que, sempre ao meu lado, se disponibilizou e me impulsionou, com 

carinho e apoio. 

À Lilian que contribuiu com suas mensagens de incentivo. 

Ao meu orientador o Prof. Fabio Gallo Garcia pela inspiração, orientação, atenção e 

paciência. 

Aos Professores Rubens Famá e Wesley Mendes-Da-Silva que contribuíram de forma 

significativa para o desenvolvimento. 

Aos colegas que durante todo o período do curso do mestrado que colaboraram com 

seus comentários, críticas e sugestões. 

 

 

  



 

 

 

 

RESUMO 

 

ALBERTO, G. S. Evidências da Influência dos Tipos Psicológicos no Comportamento 

dos Tomadores de Decisões Financeiras. 2014. 110 f. Dissertação (Mestrado em 

Administração), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, São Paulo, 2014. 

 

O objetivo do trabalho foi verificar a relação entre a teoria dos tipos psicológicos e as 

decisões dos indivíduos, sob a luz dos vieses comportamentais, ancoragem, excesso de 

confiança, representatividade, contabilidade mental e aversão a perdas. Foi elaborado um 

questionário e foram obtidas 319 respostas válidas. Utilizou-se de análises descritivas, teste 

paramétrico, não paramétrico e modelagem de equações estruturais, utilizando o IBM SPSS 

Statistics e o AMOS. Os resultados mostram que as tomadas de decisões são influenciadas 

pela dimensão extroversão-introversão, sensação-intuição, pensamento-sentimento, 

julgamento-percepção, gênero, escolaridade, renda e idade. A dimensão extroversão-

introversão influencia no viés ancoragem e aversão a perdas; a sensação-intuição no viés 

representatividade, o pensamento-sentimento no viés excesso de confiança, representatividade 

e aversão a perdas; o julgamento-percepção no viés excesso de confiança, representatividade, 

contabilidade mental e aversão a perdas; o gênero no viés ancoragem, excesso de confiança, 

representatividade, contabilidade mental e aversão a perdas; a escolaridade com o viés 

excesso de confiança, representatividade e aversão a perdas; a renda com o viés ancoragem, 

excesso de confiança, representatividade, contabilidade mental e aversão a perdas, e a idade 

com o viés ancoragem, excesso de confiança, representatividade e contabilidade mental. O 

presente trabalho contribui agregando novas evidências da influência dos tipos psicológicos 

no comportamento dos tomadores de decisão, que certos tipos psicológicos estão mais 

propensos a certos vieses comportamentais, e, assim sendo, há possibilidade de mitigar os 

vieses, seja na esfera corporativa ou governamental. 

 

Palavras-chave: Finanças Comportamentais; Tipos Psicológicos; Ancoragem; Excesso de 

Confiança; Representatividade; Contabilidade Mental; Aversão a Perdas; Modelagem de 

Equações Estruturais. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

ALBERTO, G. S. Evidence of the Influence of Psychological Types of Behavior Financial 

Decision Makers. 2014. 110 f. Dissertação (Mestrado em Administração), Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, São Paulo, 2014. 

 

The aim of this study was to investigate the relationship between the theory of psychological 

types and the decision-making, focusing on behavioral biases, anchoring, overconfidence, 

representativeness, mental accounting and loss aversion. A questionnaire was developed and 

319 valid responses were obtained. We used descriptive statistics, parametric and 

nonparametric tests, and structural equation modeling, using IBM SPSS Statistics and AMOS. 

The results show that decision-making is influenced by the dimension extraversion-

introversion, sensation-intuition, thinking-feeling, judgment-perception, gender, education, 

income and age. The extraversion-introversion dimension influence on the anchoring and loss 

aversion bias, sensation-intuition on the representativeness bias; thinking-feeling on the 

overconfidence, representativeness and loss aversion bias; judgment-perception on the 

overconfidence, representativeness, mental accounting and loss aversion bias; gender on the 

anchoring, overconfidence, representativeness, mental accounting and loss aversion bias; 

education on the overconfidence, representativeness and loss aversion bias; income on the 

anchoring, overconfidence, representativeness, mental accounting and loss aversion bias, and 

age on the anchoring, overconfidence, representativeness and mental accounting bias. This 

work contributes adding new evidence that behavior of decision makers is influenced by 

psychological types and therefore bias is possible to be mitigated. 

 

Key words: Behavioral Finance; Psychological Types; Anchoring; Overconfidence; 

Representativeness; Mental Accounting; Loss Aversion; Structural Equation Modeling. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

A base teórica das finanças modernas está bem consolidada e seu desenvolvimento teve 

início nos anos cinquenta, baseado em modelos puramente matemáticos, com o clássico artigo 

desenvolvido por Harry Markowitz (1952) intitulado de Portfolio Selection. Markowitz 

(1952) mostra que há redução de risco para cada ativo inserido em carteira. 

Com o objetivo de avançar na teoria do equilíbrio de mercado e assumindo que todos 

utilizam na prática o modelo de Markowitz (1952), Sharpe (1964) desenvolveu o “Modelo de 

Índice Único”, denominado Capital Asset Pricing Model ou simplesmente CAPM. O CAPM 

é um modelo com a função de precificar um ativo relacionando sua rentabilidade esperada ao 

seu risco não diversificável ou beta, com isso assume-se que o mercado esteja em equilíbrio. 

Uma das principais bases teóricas da teoria de finanças é a hipótese do mercado 

eficiente (HME) desenvolvida por Fama (1970). Esta base teórica diz que ganhos anormais 

inexistem, pois o mercado é composto por investidores racionais e, assim, os preços 

refletiriam todas as informações relevantes disponíveis. Adota-se como premissa que o 

mercado é perfeito, ou seja, não há custos de transação e toda informação está disponível a 

custo zero. 

As teorias de finanças modernas adotam como base a teoria da utilidade esperada. 

Espera-se que o investidor ao realizar um investimento que envolva risco pontue cada 

investimento ponderando seu retorno com seu risco e escolha o investimento de maior valor, 

utilidade ou prosperidade de acordo com seu grau de aversão ao risco. Em termos de 

utilidade, o investimento com maior retorno esperado recebe mais pontos e o investimento 

com maior risco recebe menos pontos (BODIE; KANE; MARCUS, 2010). 

Toda a base teórica das finanças modernas tem sido reavaliada devido a uma série de 

pesquisas com estudos empíricos identificando anomalias nos modelos matemáticos 

desenvolvidos. Essas anomalias começaram a questionar os pressupostos das teorias das 

finanças modernas, esses pressupostos afirmam que os agentes financeiros são racionais, 

maximizam a utilidade esperada e os preços dos ativos refletem todas as informações 
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importantes disponíveis entre outras. E, com isso, surgiu a abordagem das finanças 

comportamentais importando conceitos da psicologia para dentro da área das finanças, 

modificando a base das finanças tradicionais para introduzir o fato de que os seres humanos 

não são perfeitamente racionais (SHEFRIN, no prelo). 

A abordagem em finanças, conhecida como finanças comportamentais, nasceu com o 

artigo dos psicólogos Kahneman e Tversky (1979) que critica a teoria da utilidade esperada 

como um modelo descritivo na tomada de decisão sob risco e propõe um modelo alternativo 

chamado de teoria do prospecto ou teoria da perspectiva. As finanças comportamentais são 

chamadas pelos críticos inicialmente como o estudo de anomalias ou literatura de anomalias 

(SHILLER, 2003), mesmo que os modelos comportamentais expliquem bem algumas 

anomalias, a hipótese de mercado eficiente continua válida (FAMA, 1998). 

Shefrin (no prelo) ao avaliar o estado das finanças afirma que o momento atual é 

próspero para entender como a psicologia influencia na área das finanças, considerando as 

regras das estruturas do cérebro, controle hormonal e da genética aplicada à área de decisões 

financeiras. 

Pelo fato da área de finanças estar sendo influenciada pelos conceitos da psicologia 

(SHEFRIN, no prelo) e pelo fato da teoria dos tipos psicológicos de Jung (2012), que 

classifica a personalidade humana e que cada personalidade possui padrões na maneira que as 

pessoas se motivam e tomam decisões, ser, geralmente, a mais utilizada para avaliar o tipo 

psicológico (MCPEEK; BREINER, 2013) e, também, por haver relação entre a genética e os 

tipos psicológicos (BOUCHARD; HUR, 1998) surgiu a questão problema que é apresentada 

na seção seguinte. 

1.2 QUESTÃO PROBLEMA 

A questão problema desta pesquisa é: a partir da teoria do prospecto os tipos 

psicológicos, como traçado por Carl Gustav Jung, interferem na forma como as pessoas 

tomam decisões financeiras? 

Com base nessa primeira questão outras surgem: existe uma relação entre os tipos 

psicológicos de uma pessoa e as suas decisões de investimento? Um determinado tipo 

psicológico, como apresentado por Jung, determina sua disposição aos vieses 
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comportamentais (aversão a perdas, excesso de confiança, representatividade, ancoragem e 

contabilidade mental) quando as decisões a respeito de seus investimentos? 

1.3 OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é verificar se há relação entre a teoria dos tipos psicológicos, 

proposta por Carl Gustav Jung, e as decisões financeiras dos indivíduos, utilizando 

indicadores que mensuram vieses comportamentais, particularmente: ancoragem, excesso de 

confiança, representatividade, contabilidade mental e aversão a perdas. 

Os objetivos específicos são: mensurar e analisar a correlação entre as dimensões, 

definidas por Jung, extrovertido-introvertido, sensação-intuição, pensamento-sentimento e 

julgamento-percepção e os indicadores dos vieses comportamentais ancoragem, excesso de 

confiança, representatividade, contabilidade mental e aversão a perdas junto com variáveis 

que caracterizam o indivíduo como o gênero, escolaridade, renda e idade. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Os tomadores de decisões ou agentes financeiros são, em geral, seres humanos, mesmo 

quando a tomada de decisão é gerada por um programa de computador houve um ser humano 

que decidiu adotar tal programa. Embora os seres humanos sejam racionais em muitas 

decisões a irracionalidade prevalece. Conforme Jung (1987) a irracionalidade está tão 

presente que se pode dispensar a filosofia casual e a vida irracional tem o direito de ser vivida. 

Tendo esse pensamento como base, não podemos adotar que os agentes financeiros são 

totalmente racionais e que podem processar todas as informações disponíveis de maneira 

concreta. 

Jung (2012) criou a teoria dos tipos psicológicos estabelecendo uma classificação da 

personalidade humana. Cada personalidade possui padrões que se apresentam na maneira 

como as pessoas se motivam e tomam decisões. A teoria dos tipos psicológicos tem sido 

usada por consultores de investimento para aconselhar programas de investimento 

dependendo do tipo psicológico e gênero do cliente com objetivo de minimizar os vieses 

comportamentais (POMPIAN; LONGO, 2004). 
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O trabalho do Sadi et al. (2011) investigou as personalidades dos investidores, 

utilizando o teste de personalidade Big Five, com os vieses comportamentais e encontraram 

relação da personalidade do indivíduo com o viés de excesso de confiança. Os autores 

sugerem como trabalhos futuros a utilização dos tipos psicológicos de Jung e a utilização de 

outros vieses comportamentais. Sendo assim, a presente pesquisa se justifica, como sugestão 

de Sadi et al. (2011), ao utilizar a tipologia junguiana e abordar outros vieses 

comportamentais e, também, com o objetivo de auxiliar a compreensão e previsibilidade dos 

tomadores de decisão, utilizando de conceitos da psicologia, como sugestão de Saito, Savoia e 

Famá (2006). 

O setor financeiro se beneficia com a possibilidade de alertar os gestores, gerentes e 

clientes de seu viés comportamental, e com isso mostrar as oportunidades que possam perder 

e os riscos mal dimensionados que possam incorrer, resultando um maior sucesso e retorno 

para as empresas e pessoas em geral. Dessa maneira, o ambiente empresarial pode beneficiar-

se com esta pesquisa. 

Na perspectiva do governo ou de políticas públicas, também pode ser proveitosa na 

medida em que possibilita ações no âmbito da educação financeira e social em campanhas de 

esclarecimentos junto à população a respeito de suas possíveis inclinações de tomadas de 

decisões enviesadas. 

Partindo da premissa de que os tomadores de decisão e agentes financeiros não são 

totalmente racionais e que cada tipo psicológico possa ter padrões distintos na tomada de 

decisão, a teoria dos tipos psicológicos pode contribuir às finanças comportamentais 

enriquecendo sua base teórica e evidências empíricas. Com isso, a área científica se beneficia 

podendo desenvolver novas pesquisas e gerando mais contribuições à vida prática das pessoas 

e organizações. 

1.5 ESTRUTURA 

No capítulo 2 é apresentado o referencial teórico das finanças comportamentais e os 

tipos psicológicos de Jung. 

No capítulo 3 é descrita a metodologia empregada: justificativa da construção do 

questionário e das perguntas, amostra, informações a respeito da maneira utilizada para 
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coletar os dados, a maneira que tratou as variáveis, os softwares utilizados e métodos 

empregados à análise. 

No capítulo 4 é realizada a análise e discussão a respeito dos resultados obtidos, 

segregado pelo viés comportamental ancoragem, excesso de confiança, representatividade e 

contabilidade mental. 

No capítulo 5 são apresentadas as considerações finais, as limitações e as sugestões para 

trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A construção teórica das finanças tradicionais está embasada na teoria da utilidade 

esperada de Bernoulli (1954), que conforme Kahneman (2012) a versão original foi publicada 

no Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae em 1738. Bernoulli (1954) 

observou que as pessoas não tomam suas decisões utilizando a média ponderada e que as 

pessoas não apreciam o risco ou são avessas a ele. O autor argumenta que as decisões das 

pessoas são baseadas em seu “valor moral” ou utilidade e não em valores monetários. O valor 

monetário de um item depende apenas dele mesmo e é igual para todo mundo e, por outro 

lado, a utilidade depende de circunstâncias particulares da pessoa que realiza a estimativa. 

Com isso, conclui que o valor de uma decisão é baseado na média ponderada de sua utilidade. 

Von Neumann e Morgenstern (1944) elaboram os seguintes axiomas: axioma da ordem, 

axioma da continuidade e axioma da independência, agregando a teoria da utilidade esperada, 

no qual o indivíduo essencialmente racional seria capaz de processar todas as informações e 

não levariam em consideração os fatores emocionais. 

Saito, Savoia e Famá (2006) realizaram uma revisão bibliográfica da evolução da 

função financeira contextualizando com o momento histórico. Os autores abordam os 

trabalhos do Modigliani e Miller (1958), no qual discute a irrelevância da estrutura de capital, 

do Markowitz (1952), conhecido como teoria da carteira, que afirma que a cada ativo de risco 

que é adicionado à carteira seu risco diminui devido à correlação entre os ativos e, com isso, 

forma-se a fronteira eficiente que são as melhores relações risco-retorno, do Tobin (1958), 

que adiciona ao trabalho de Markowitz (1952), que os investidores combinem o ativo livre de 

risco com a carteira localizada na fronteira eficiente resultando no Teorema da Separação, e 

do Sharpe (1964), que elaborou o Capital Asset Pricing Model (CAPM), que dividiu o risco 

total do ativo no risco sistêmico e no risco não-sistêmico ou diversificável, introduziu o 

conceito que a carteira supereficiente é o próprio mercado e o conceito de beta que é o risco 

sistêmico de um ativo específico. 

Fama (1970) desenvolveu a Hipótese de Mercado Eficiente (HME) e definiu mercado 

eficiente como aquele cujos preços dos ativos refletem completamente e imediatamente todas 

as informações disponíveis, para isso é necessário que não haja custo de transações, todas as 
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informações estejam disponíveis sem custos a todos os agentes do mercado e todos os agentes 

concordem com as implicações das informações atuais para o preço atual e às distribuições 

dos preços futuros. O autor definiu três formas de eficiência de mercado, a eficiência fraca, a 

semi-forte e forte, e posteriormente Fama (1991) altera os nomes para previsibilidade de 

retornos, estudos de eventos e informações privadas, respectivamente, e passou a considerar 

que o preço do ativo reflete todas as informações relevantes disponíveis somente quando o 

lucro oriundo de uma nova informação for superior ao custo de transação.  

Ao assumir que a HME é válida Bodie, Kane e Marcus (2010) afirmam que (1) a análise 

técnica não teria mérito, pois o preço dos ativos já refletem todas as informações do histórico 

passado dos preços e dos volumes negociados e se descobrir algum padrão o mesmo será 

invalidado quando o mercado tentar explorá-la; (2) a análise fundamentalista também não 

teria mérito, pois o preço dos ativos já refletiriam todas as informações relevantes publicadas, 

sendo válida apenas para identificar ativos que são melhores ou piores que as estimativas do 

mercado, e (3) a melhor estratégia de investimento seria uma administração de carteira 

passiva (que consiste em comprar e manter um índice de mercado de base ampla), se todos 

escolhessem a administração passiva o mercado não seria eficiente, portanto a HME só é 

válida quando existe a busca de ativo não precificados corretamente. 

Segundo Saito, Savoia, Famá (2006) na década 1990 começaram a ganhar destaque 

discussões a respeito da validade do CAPM e da HME, com isso, surgiram sofisticações 

como: (1) o modelo de precificação de ativos de capital intertemporal (ICAPM) desenvolvido 

por Merton (1973) que incorpora as oportunidades dos investidores de consumir ou investir os 

payoff; (2) o modelo de três fatores (o fator mercado, o fator tamanho e o fator book-to-

market) de Fama e French (1993); (3) o CAPM condicional de Jagannathan e Wang (1996) 

que incorpora o retorno do capital humano e (4) Heaton e Lucas (2000) que adiciona ao 

CAPM a renda proprietária. 

Diante dos questionamentos às teorias de finanças tradicionais surgiram estudos que 

relacionam o comportamento humano com os conceitos econômicos (SAITO; SAVOIA; 

FAMÁ, 2006) fundando uma nova linha de pesquisa chamada de Finanças Comportamentais, 

que é apresentado na seção seguinte e na seção posterior é apresentado a teoria dos tipos 

psicológicos. 
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2.1 FINANÇAS COMPORTAMENTAIS 

As finanças comportamentais surgiram importando ideias da psicologia comportamental 

para dentro da área das finanças, substituindo o axioma da racionalidade por um mais realista 

(SHEFRIN, no prelo). Para Barberis e Thaler (2003), as finanças comportamentais 

representam uma nova abordagem teórica em resposta às limitações do paradigma tradicional 

e que alguns fenômenos financeiros podem ser melhores compreendidos utilizando modelos 

que adotam que os indivíduos não são completamente racionais. 

Bodie, Kane e Marcus (2010) afirmam que as finanças comportamentais partem da 

premissa de que “a teoria financeira convencional ignoraria como as pessoas, na vida real, 

tomam as decisões e que as pessoas fazem diferença” (p. 385) e que os economistas estão 

cada vez mais interpretando as anomalias como coerente com as irracionalidades. Shiller 

(2003) argumenta que os críticos chamam as finanças comportamentais como o estudo de 

anomalias e Fama (1998) afirma que os modelos comportamentais conseguem explicar 

algumas anomalias, no entanto, elas são analisadas após o evento ocorrido e, com isso, a 

hipótese do mercado eficiente continua válida. 

Segundo Shefrin (no prelo), as finanças comportamentais tiveram duas principais 

contribuições reconhecidas com o Prêmio Nobel. O primeiro ganhador foi o Kahneman 

(2002) com a teoria do prospecto, cuja teoria foi desenvolvida por Kahneman e Tversky 

(1979), e o segundo foi Shiller (2013) com seu trabalho de precificação de ativos. 

Kahneman (2012) relata, no livro que escreveu em memória a Tversky, que ambos 

passaram cinco anos “observando como as pessoas tomam decisões (...) sobre escolhas entre 

opções de risco” (p. 338) e evidenciaram vieses sistemáticos que estavam em contradição com 

a teoria da utilidade esperada. O autor confessa que alguns vieses eram novos e outros já 

haviam sido observados e documentados. Com o objetivo de explicar os vieses, foi construída 

a teoria do prospecto, publicado por Kahneman e Tversky (1979). 

As duas principais críticas à teoria da utilidade esperada são: (1) se faz necessário saber 

o estado de riqueza para determinar sua utilidade e (2) os indivíduos são apenas avessos ao 

risco (KAHNEMAN, 2012). A teoria do prospecto, diante destas críticas, acrescenta (1) o 

ponto de referência, (2) a utilidade é côncava para ganhos e convexa para perdas e (3) mais 
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íngreme para perdas do que para ganhos (KANHEMAN; TVERSKY, 1979), resultando na 

Figura 1. 

 

Figura 1 - Teoria do Prospecto. 

Fonte: Kahneman (2012, p. 352). 

A Figura 1 contém dois lados separados pelo eixo ponto de referência ou valor 

psicológico, formato de S com sensibilidade decrescente tanto para perdas (aversão a perdas) 

como para ganhos (aversão a risco) e a forma de S não é simétrica, sendo mais íngreme para 

perdas do que para ganhos. A teoria da utilidade esperada considera ao invés do ponto de 

referência, o estado de riqueza e apenas a aversão ao risco. 

Kahneman e Tversky (1979) justificam o ponto de referência ao dizer que as pessoas 

geralmente estão em busca de resultados em termos de ganhos e perdas ao invés de riqueza. 

Ganhos e perdas são definidos como relativo a um ponto de referência. Este ponto de 

referência corresponde à posição atual de ativos ou posse. 

A explicação que as pessoas são avessas ao risco e avessas a perdas foram dadas por 

Kahneman e Tversky (1979) e são embasadas por pesquisa empírica na forma de 
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questionário. Duas questões utilizadas foram: (1) você prefere obter um ganho de $4.000,00 

com 80% de probabilidade ou $3.000,00 com certeza, para testar a aversão ao risco, e (2) 

você prefere obter uma perda $4.000,00 com 80% de probabilidade ou uma perda de 

$3.000,00 com certeza, para testar a aversão a perdas. Pode-se observar que uma questão é o 

espelho da outra alterando somente a perspectiva de ganho para perda. O resultado dessa 

pesquisa é que as pessoas preferem obter um ganho de $3.000,00, que caracteriza a aversão ao 

risco, e as pessoas preferem ter uma perda de $4.000,00 com 80% de probabilidade, que 

caracteriza a aversão a perdas. Dessa forma é evidenciado que para ganho as pessoas são 

avessas ao risco e para perdas as pessoas estão à procura do risco para evitar uma possível 

perda, isto quando as probabilidades são significativas. 

Por outro lado, no mesmo trabalho, Kahneman e Tversky (1979) concluem que quando 

as probabilidades são pequenas a pessoa média procura o risco para ganhos e são avessas ao 

risco para perdas. 

A forma de S não simétrica, sendo mais íngreme para perdas do que para ganhos, é 

justificada por Kahneman (2012) ao assegurar que, em inúmeras observações, foi constatado 

que as perdas pesam mais do que os ganhos, pois as pessoas em geral, numa situação de 

aposta com risco, dão mais valor na perda de 100 dólares do que o ganho de 150 dólares. A 

razão de aversão a perdas na média fica na faixa de 1,5 a 2,5. Neste fato torna-se claro a 

aversão a perdas ser mais íngreme do que a aversão a risco. 

Baseado na teoria do prospecto foi desenvolvido a teoria SP/A por Lopes (1987), que é 

uma teoria psicológica da escolha em situações de incerteza, que introduz duas emoções o 

medo e a esperança no desejo da procura pelo o risco. E depois Shefrin e Statman (2000) 

desenvolveram a teoria do portfolio comportamental combinando a teoria SP/A com a 

estrutura da contabilidade mental da teoria do prospecto. 

Posteriormente, Tversky e Kahneman (1992) revisaram e avançaram na teoria do 

prospecto. Os autores introduziram a função acumulativa que fornece uma representação 

matemática conveniente de pesos de decisões. No entanto, é pouco provável que seja precisa 

em detalhes, pois os pesos de decisões podem ser sensíveis à formulação das perspectivas. As 

teorias das escolhas são, na melhor hipótese, aproximadas e incompletas, pois as escolhas são 

um processo construtivo e contingencial. A teoria do prospecto é uma teoria descritiva, mas 

não normativa. 
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Barberis e Thaler (2003) classificam os vieses sistémicos em dois grupos: crenças e 

preferências pessoais. Bodie, Kane e Marcus (2010) os classificam em duas categorias: o 

investidor não consegue processar todas as informações disponíveis corretamente e o 

investidor constantemente toma decisões subótimas. Na próxima seção foram sumarizados 

alguns vieses ou heurísticas documentadas principalmente por psicólogos cognitivos com 

interesse na área financeira. 

2.1.1 Excesso de confiança e otimismo 

Bodie, Kane e Marcus (2010) ao descrever excesso de confiança colocam que “as 

pessoas tendem a superestimar a precisão de suas crenças ou previsões e tendem a 

superestimar sua capacidade” (p. 386). Shiller (2000) refere que as pessoas pensam que sabem 

mais do que realmente sabem e afirma que encontra o excesso de confiança quando ele 

entrevista investidores, pois eles expressam fortes opiniões baseadas em julgamentos 

excessivamente sucintos. 

Barber e Oden (2001) evidenciaram que os homens tendem a ter mais excesso de 

confiança do que as mulheres, esta característica reflete no volume de negociações realizadas 

por eles, pois os homens negociam mais baseados em suas crenças superestimadas e, como 

resultado dos investimentos, as mulheres saíram melhores do que os homens na média. Os 

autores concluem que negociar é pior para o resultado de seus investimentos. 

Um exemplo relatado por Kahneman (2012) de excesso de confiança é a pesquisa de 

Svenson (1981) que 93% dos motoristas americanos respondem que sim ao serem 

perguntados se eles são motoristas mais habilidosos do que um motorista mediano. Kahneman 

(2012) chama esse fenômeno de efeito acima da média. Ferreira e Yu (2003) realizaram sua 

pesquisa no contexto brasileiro e concluíram que quanto maior a experiência, numa atividade, 

maior é o grau de excesso de confiança, sendo que não necessariamente aumenta a proporção 

de acertos. 

Barberis e Thaler (2003) classificam o efeito acima da média como viés otimismo e 

opinião desejada, citando a falácia sistêmica de planejamento. Esta falácia significa que as 

pessoas realizam previsões para executar determinada tarefa mais breves do que realmente 

levaria na perspectiva de tempo. Kahneman (2012) afirma que “os executivos caem muito 
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facilmente vítimas da falácia de planejamento (...) tomam decisões antes com base em um 

otimismo ilusório do que na ponderação racional” (p. 315). 

2.1.2 Representatividade 

Representatividade é uma heurística empregada para avaliar probabilidade e prever 

valores (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). Os autores definem que esta heurística é utilizada 

quando as pessoas respondem questões para mensurar a probabilidade de que o objeto A 

pertença à classe B. 

Segundo Barberis e Thaler (2003), a representatividade é uma heurística muito útil, no 

entanto, pode gerar alguns graves vieses: negligência da taxa base e negligência do tamanho 

amostral. 

A respeito da negligência da taxa base, Tversky e Kahneman (1974) concluíram que as 

pessoas estimam probabilidade por representatividade, portanto, as probabilidades da taxa 

base a priori são negligenciadas. Esta conclusão foi embasada em uma pesquisa onde foram 

apresentados aos pesquisados breves descrições de personalidades. As descrições de 

personalidades foram retiradas aleatoriamente de uma amostra de 30% de advogados e 70% 

de engenheiros. Em seguida foi solicitado aos pesquisados que avaliassem para cada descrição 

de personalidades se pertenceria à classe de advogados ou de engenheiros. O resultado foi que 

as avaliações eram embasadas no estereotipo de cada classe e não na taxa base. 

Em relação à negligência do tamanho amostral, Barberis e Thaler (2003) afirmam que 

as pessoas geralmente falham ao generalizar algum fenômeno com uma evidência embasada 

em uma amostra pequena como se fosse uma amostra grande o suficiente. Tversky e 

Kahneman (1971) exemplificam com uma pesquisa onde os participantes julgaram a 

probabilidade de um evento anormal acontecer como iguais para uma amostra pequena como 

grande e é evidente que a probabilidade de acontecer eventos anormais numa amostra 

pequena é muito maior do que numa amostra grande. Rabin (2002) chama este fenômeno de 

lei dos pequenos números. 

Um exemplo clássico deste fenômeno é o artigo do Gilovich, Vallone e Tversky (1985) 

onde descreve testes de aleatoriedade nos arremessos bem sucedidos e fracassados no 

basquete profissional e ambos são aceitos como eventos aleatórios. Este fato contraria a 



 

 

25 

 

percepção dos jogadores, treinadores e torcedores com respeito ao jargão utilizado no 

basquete como “mão quente”. Este jargão é utilizado de maneira enaltecedora quando o 

jogador realiza três ou quatro cestas consecutivas. O jargão “mão quente” pode ser encarado 

como ao acaso, sorte ou evento aleatório, pois com uma amostra pequena de três ou quatro 

arremessos consecutivos assertivos não se pode generalizar para uma amostra grande e, neste 

caso, como “mão quente”. Segundo Kahneman (2012), o trabalho do Gilovich, Vallone e 

Tversky (1985) pode ser utilizado como um exemplo de representatividade em diversas áreas, 

como: (1) entrou um novo presidente, em uma empresa da indústria cinematográfica, e já 

emplacou três excelentes filmes e mesmo assim não se pode inferir que foi de toda 

responsabilidade do novo presidente, pois não se sabe se este evento não se deve apenas ao 

acaso e (2) um gestor de um fundo de investimento foi acima da média nos dois últimos anos 

também não pode concluir que ele é um ótimo gestor de fundo, pois há a necessidade “de 

estimar a probabilidade de sua sequência de acertos ser um evento ao acaso” (KAHNEMAN, 

2012, p. 151). 

2.1.3 Ancoragem 

O fenômeno ancoragem é definido, por Tversky e Kahneman (1974), que o valor 

fornecido inicialmente conduz a estimativas que estão em direção aos valores do ponto de 

partida. Ou seja, quando as pessoas se deparam com um problema que precisam formar 

estimativas, em geral, elas iniciam com um valor de ponto de partida que possivelmente pode 

ser arbitrário ou induzido e depois ajustam esse valor como resposta para sua estimativa, no 

entanto, as pessoas ao formarem suas estimativas são ancoradas aos valores iniciais. 

Os autores concluem que, nos estudos de julgamentos e apostas de probabilidade, as 

pessoas em geral superestimam a probabilidade de eventos conjuntivos, que é como pegar 

uma bola vermelha sete vezes consecutivas onde contém 90% de bolas vermelhas e 10% de 

brancas em um saco, e subestimam eventos disjuntivos, que é como pegar uma bola vermelha 

uma vez em sete tentativas onde contém 10% de bolas vermelhas e 90% de brancas em um 

saco. 

No mercado financeiro, Shiller (2000) relata que uma possível âncora seriam os preços 

passados e a tendência dos ativos. Um ativo individual pode ser ancorado às mudanças de 
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preços de outros ativos e isto ajudaria a explicar o porquê dos preços dos ativos individuais se 

moverem juntos. 

 O exemplo clássico deste efeito é do Tversky e Kahneman (1974). Eles adulteraram 

uma roda da fortuna, que teria como resultado, a princípio, números de 0 a 100, para que 

saísse apenas os números 10 e 65. Os participantes da pesquisa giravam a roda e no valor que 

saísse 10 ou 65 eles perguntavam se a porcentagem de nações africanas entre membros da 

ONU é maior ou menor do que o número que você acabou de escrever e em seguida eles 

perguntavam qual seria a melhor estimativa sobre a porcentagem de nações africanas na 

ONU. O valor que sairia da roda da fortuna não teria nenhum valor, no entanto, em média, os 

participantes que viraram o número 10 na roda da fortuna estimaram em 25% e os que 

viraram o número 65 estimaram 45%. Kahneman (2012) afirma que a moral da ancoragem é 

que nós somos muito mais influenciados pelo ambiente do momento do que sabemos e 

queremos, seja em nossos pensamentos ou comportamentos. 

2.1.4 Disponibilidade 

A heurística da disponibilidade foi estudada inicialmente, por Tversky e Kahneman 

(1973), com o objetivo de verificar como as pessoas reagem quando aparece um problema de 

estimar a frequência de uma categoria. A heurística da disponibilidade é definida como o 

“processo de julgar a frequência segundo a facilidade com que as ocorrências vêm à mente” 

(KAHNEMAN, 2012, p. 165-166). 

Barberis e Thaler (2003) afirmam que quando as pessoas julgam a probabilidade de um 

evento acontecer elas geralmente buscam na memória por informação relevante  e que este 

procedimento é perfeitamente sensível e pode levar a vieses sistêmicos porque todas as nossas 

memórias não são igualmente disponíveis. Os eventos mais importantes e mais recentes terão 

um peso muito maior e isto distorcerá a estimativa da probabilidade (BAZERMAN, 2002). 

Tversky e Kahneman (1974) explicam que a heurística da disponibilidade acontece 

mesmo com os eventos que não estão na memória e que é preciso imaginar. Quando este é o 

caso, as pessoas, em geral, estimam as probabilidades pela facilidade que podem ser 

construídas na imaginação. Esta facilidade nem sempre demonstra sua frequência real. 
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Outro viés sistêmico que ocorre com a heurística da disponibilidade é a efetividade em 

buscar na memória as informações (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). Ao deparar com um 

problema de estimar, se é mais provável que uma palavra comece com a letra r do que a letra r 

aparecer na terceira letra de qualquer palavra os autores afirmam que é mais fácil a busca na 

memória por palavras que comecem com a letra r do que a busca por palavras que a terceira 

letra seja r. Isto acontece mesmo quando há uma probabilidade maior da terceira letra ser o r 

do que a primeira, este fato acontece na língua inglesa. 

2.1.5 Ilusão monetária 

O termo ilusão monetária refere-se à tendência das pessoas de pensar em termos 

nominais em vez de valores monetários reais porque isto é consideravelmente mais fácil e 

natural (SHARFIR; DIAMOND; TVERSKY, 1997). Segundo os autores, os tomadores de 

decisão decidem observando tanto o valor nominal quanto o valor real, no entanto, é na 

interação desses dois aspectos que surge a ilusão monetária. A ilusão monetária pode ser vista 

como a influência da inflação, ou o valor do dinheiro no tempo, afeta suas decisões em 

relação ao aumento do valor real e nominal. 

2.1.6 Efeito disjunção 

Shafir e Tversky (1992) desenvolveram experimentos com intuito de mostrar o efeito 

disjunção, também conhecido como violação do princípio da coisa certa de Savage de acordo 

com Croson (1999). Eles realizaram uma pesquisa perguntando se as pessoas aceitariam uma 

aposta de cara ou coroa, caso acertasse ganharia $200 e caso perdesse perderia $100. Esta 

pergunta teve duas vertentes, uma se as pessoas aceitariam uma segunda aposta, nos mesmos 

termos, conhecendo o resultado da primeira aposta e a outra se as pessoas aceitariam uma 

segunda aposta, nos mesmos termos, não conhecendo o resultado da primeira aposta. 

Shafir e Tversky (1992) concluíram que quando as pessoas sabem o resultado da 

primeira aposta tendem a aceitar a segunda aposta, pois se a primeira aposta foi positiva então 

não teria nada a perder e se a primeira aposta fosse negativa então tentaria recuperar a perda. 

Agora se o resultado da primeira aposta não é conhecido não teria motivos para acatar a 

segunda aposta. 
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Com isso, o efeito disjunção caracteriza a tendência dos indivíduos de tomar decisões 

apenas quando as informações são divulgadas. No mercado financeiro, este efeito pode 

explicar as mudanças na volatilidade do preço e no volume das negociações quando a 

informação é divulgada, antes da divulgação da informação uma volatilidade e volume 

pequeno e após a divulgação uma volatilidade e volume alto.  

2.1.7 Contabilidade mental e efeito momento 

Thaler (1980) apresentou a contabilidade mental dentro da perspectiva do 

comportamento do consumidor. Bodie, Kane e Marcus (2010) definem contabilidade mental 

como uma maneira que as pessoas segregam certas decisões, ou seja, um investidor pode ter 

duas contas, uma que é considerada arriscada (conta de investimento) e outra que é 

considerada bem conservadora (dedicada à educação dos filhos). Os autores afirmam que 

dentro da racionalidade o melhor seria “ver ambas as contas como parte da carteira geral do 

investidor com o perfil risco-retorno de cada uma integrado” (BODIE; KANE; MARCUS, 

2010, p. 387). Kahneman (2012) diz que com frequência colocamos dinheiro na poupança e 

devemos no cartão de crédito e que isto está contra com qualquer modelo de agente racional. 

Kahneman e Tversky (1984) evidenciaram o fenômeno da contabilidade mental com 

uma pergunta que a pessoa teria que imaginar que decidiu ir ao teatro para ver uma peça e 

pagou 10 dólares pelo ingresso, mas descobre ao entrar no teatro que havia perdido o ingresso 

e teria que decidir se pagaria ou não mais 10 dólares por outro ingresso. O resultado foi que 

46% responderam que sim e 54% que não. Após esta pergunta havia outra que a pessoa teria 

que imaginar que decidiu ir ao teatro para ver uma peça por 10 dólares, mas descobre ao 

entrar no teatro que havia perdido uma nota de 10 dólares e teria que decidir se pagaria 10 

dólares para ver a peça ou não. O resultado foi que 88% responderam que sim e 12% que não. 

Os autores explicam este fenômeno como contabilidade mental, pois se deve à organização 

tópica de contas mentais e salientam que o status normativo deste efeito é questionável. 

A contabilidade mental gera o efeito disposição (KAHNEMAN, 2012) ou efeito 

momento (BODIE; KANE; MARCUS, 2010). O efeito momento foi evidenciado 

empiricamente por Shefrin e Statman (1985) e utilizado como estratégia para formação de 

carteira por Jegadeesh e Titman (1993). O efeito momento é caracterizado quando o 
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investidor tem uma propensão a vender ativos que estão tendo lucros e uma propensão a 

manter na carteira os ativos que estão em prejuízo para não realizar perda (SHEFRIN; 

STATMAN, 1985) e isto está em desacordo com o modelo do agente racional. 

2.2 TIPOS PSICOLÓGICOS 

O tópico dos tipos psicológicos foi dividido em dois sub-tópicos: a tipologia junguiana 

desenvolvido por Jung (2012) em 1921 e a classificação tipológica de Myers-Briggs, ou 

simplesmente MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator®), desenvolvida por Myers (1962) e 

Briggs que avançou com a teoria da tipologia junguiana. 

2.2.1 Tipologia Junguiana 

A tipologia junguiana teve como marco o livro do Carl Gustav Jung lançado em 1921, 

intitulado como “Tipos Psicológicos”. Sua base teórica foi desenvolvida com base em 

pesquisas empíricas minuciosas a respeito da maneira de como as pessoas agem. O autor 

nasceu na Suíça em 1875, formou-se em Medicina em 1900, foi psicoterapeuta prático e é 

conhecido como fundador da psicologia analítica (JUNG, 2012). 

A tipologia de Jung (2012) é baseada em padrões de comportamentos e reações 

semelhantes que os indivíduos tomam. Esses comportamentos foram classificados em três 

dimensões, dicotomias, aspectos ou perspectivas, sendo que em cada dimensão há dois lados 

opostos entre si. 

A primeira dimensão Jung (2012) denomina como tipos gerais de atitudes o 

extrovertido (E) e o introvertido (I). As outras duas dimensões como tipos funcionais, sendo 

uma as funções racionais o pensamento (T) e o sentimento (F), por ter a finalidade de 

avaliação, e a outra as funções irracionais a sensação (S) e a intuição (N), por se referirem ao 

fato acontecido ou dado. Conforme Reynierse (2012) cada combinação produz um diferente 

tipo de personalidade que produz um diferente tipo de personalidade caracterizado por 

valores, necessidades, interesses e hábitos mentais. 

Como uma breve definição, Brownsword (1987) descreve que o indivíduo extrovertido 

tem sua energia e atenção focada no mundo externo a ele e o indivíduo introvertido tem sua 

energia e atenção focada no mundo interno a ele. Jung (2012) caracteriza o extrovertido por 



 

 

30 

 

sua constante doação e intromissão em tudo e o introvertido como a tendência de defender-se 

contra as solicitações externas. O tipo extrovertido conscientemente se orienta pelas 

informações exteriores a ele, atribui uma importância maior ao objeto do que sua própria 

opinião subjetiva, pois toda sua escolha e determinação vêm de fora. Dessa maneira há o 

perigo de ficar preso ao objeto e desorientar-se. O ponto fraco do tipo extrovertido é que, ao 

considerar de forma demasiada as informações exteriores, tem por efeito pouca consideração 

às suas próprias necessidades e precisões subjetivas (JUNG, 2012). Jung (2012) considera “a 

relação do inconsciente com a consciência como compensatória” (p. 351). Segundo o autor a 

compensação é que faz com que o sistema mantenha-se equilibrado e em harmonia. Isto 

significa que a pessoa do tipo extrovertido conscientemente é introvertida inconscientemente. 

Uma pessoa do tipo extrovertida conscientemente de grau elevado é mais infantil e arcaica 

inconscientemente, caracterizando esta atitude inconscientemente como um brutal egoísmo. 

Com o intuito de exemplificar, os quatros tipos funcionais são: 

 Sensação – é definida por Jung (2012) como a pretensão de abranger todas as 

percepções pelo meio dos órgãos sensórias utilizando os cinco sentidos; 

 Intuição – é a percepção de conteúdos inconscientes, conforme Jung (2012), e os 

indivíduos utilizam a percepção que ocorre fora dos sentidos, conforme 

Reynierse (2012); 

 Pensamento – é a função do conhecimento intelectual, conforme Jung (2012), e 

os indivíduos tomam decisões de forma impessoal, conforme Reynierse (2012), 

e 

 Sentimento – avalia as coisas subjetivamente, conforme Jung (2012), e os 

indivíduos tomam decisões de forma pessoal e valores subjetivos, conforme 

Reynierse (2012). 

Os dois tipos gerais de atitudes combinam com os quatros tipos funcionais resultando 

em um conjunto de oito tipos funcionais ou psicológicos, sendo eles: o pensamento 

extrovertido, o sentimento extrovertido, a sensação extrovertida, a intuição extrovertida, o 

pensamento introvertido, o sentimento introvertido, a sensação introvertida, a intuição 

introvertida. Cada tipo é caracterizado por suas forças e limitações (REYNIERSE, 2012). 

Jung (2012) afirma que os indivíduos tem certo tipo geral de atitude, ou seja, 

extrovertido ou introvertido, uma função principal ou dominante, sendo elas: pensamento, 
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sentimento, sensação ou intuição, e uma função auxiliar, inferior ou secundária que não pode 

ser a função oposta da função principal, ou seja, uma pessoa extrovertida com a função 

principal pensamento não pode ter como função secundária a função sentimento, pois a 

natureza de sua função está em oposição à natureza do sentimento. 

O indivíduo, em geral, é extrovertido ou introvertido, sendo praticamente impossível 

serem os dois tipos ao mesmo tempo, pois para isso o indivíduo deveria se desenvolver com a 

mesma intensidade em ambos os lados o que resultaria em um perfeito equilíbrio. Este 

perfeito equilíbrio é, em tese, impossível para um ser humano real. Isto, segundo Jung (2012), 

vale tanto para os tipos gerais de atitudes como para os tipos funcionais. Por outro lado, 

segundo Quenk (2002) o indivíduo que desenvolveu ou utiliza apenas um lado de uma 

dimensão tende a torna-se rígido e automático e, com isso, surge um ponto central na teoria de 

Jung que é o princípio da compensação. 

Para tipificar um indivíduo nos tipos gerais de atitude e nos tipos funcionais são 

consideradas as decisões tomadas de forma consciente e, como os indivíduos não conseguem 

desenvolver-se em pleno equilíbrio, Jung (2012) considera que o inconsciente trabalha de 

forma compensatória ao consciente. Esta compensação é que faz com que o indivíduo 

mantenha-se equilibrado e em harmonia com sua própria psique. Isto significa que uma 

pessoa do tipo extrovertido conscientemente é introvertida inconscientemente e o mesmo vale 

a qualquer tipo funcional. Segundo Quenk (2002), Jung utilizou o conceito da terceira lei de 

Newton, que para toda ação há sempre uma reação de força com magnitude igual e direção 

oposta, para explicar o princípio da compensação. 

No final de seu livro, Jung (2012) a fim de exemplificar a utilidade de sua teoria afirma 

que 

a tipologia psicológica não tem a finalidade, em si bastante inútil, de dividir 

as pessoas em categorias; significa, antes, uma psicologia crítica que 

possibilite a investigação e ordenação metódica dos materiais empíricos 

relacionados à psique. É, em primeiro lugar, instrumento crítico para o 

pesquisador em psicologia que precisa de certos pontos de vista e diretrizes 

para colocar ordem na profusão quase caótica das experiências individuais. 

[...] Em segundo lugar, a tipologia representa uma ajuda para a compreensão 

das variações individuais e uma orientação no que se refere às diferenças 

fundamentais das teorias psicológicas em voga. (JUNG, 2012, p. 557-558) 
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A seguir é apresentada a tipologia de Myers-Briggs que avança com a teoria dos tipos 

psicológicos de Jung.  

2.2.2 Tipologia de Myers-Briggs 

A tipologia Myers-Briggs, mais conhecida como Myers-Briggs Type Indicator®, ou 

simplesmente MBTI® (MYERS et al., 1998), foi desenvolvida por Isabel Myers e Katharine 

Briggs com o objetivo de desenvolver um indicador de tipologia humana (CHARON, 2003). 

MBTI® é um questionário psicométrico que identifica no indivíduo sua tipologia junguiana 

(MYERS; MYERS, 1980), seu trabalho chamou a atenção e foi publicado na Educational 

Testing Service (MYERS, 1962). 

A base conceitual do MBTI® é a teoria de Jung (2012) dos tipos psicológicos, que 

forneceu a estrutura de entendimento acerca das similaridades e diferenças entre os seres 

humanos. MBTI® adiciona uma nova dimensão, chamada atitude de percepção (P) e 

julgamento (J), sendo esta a sua principal contribuição teórica (JESSUP, 2002; MYERS; 

MYERS, 1980). 

A tipologia original de Jung (2012) detalha oito tipos psicológicos, sendo a combinação 

dos dois tipos gerais de atitudes o introvertido ou extrovertido com a função dominante 

sentimento, pensamento, sensação ou intuição. Com a nova dimensão inserida pelo MBTI®, é 

possível identificar os dois tipos gerais de atitudes, a função dominante e a função auxiliar, 

totalizando 16 tipos psicológicos (MYERS; MYERS, 1980). 

Esta nova dimensão avalia a preferência do indivíduo de lidar com o mundo externo, ou 

seja, a maioria dos indivíduos se identifica com uma função, chamada de função dominante, 

sendo ela a percepção (sensação ou intuição) ou o julgamento (pensamento ou sentimento), e 

a utiliza com maior frequência por sentir-se mais confortável e sem conflitos internos 

(MYERS; MYERS, 1980). Ao identificar se o indivíduo utiliza a percepção ou julgamento 

sabe-se qual é a função dominante, no entanto, depende se o indivíduo é introvertido ou 

extrovertido (MYERS; MCCAULLEY, 1985). 

Ao lidar com o mundo externo, o indivíduo extrovertido sente-se a vontade ao usar sua 

principal característica a extroversão e sua função dominante, pelo fato de ser orientada a 



 

 

33 

 

extroversão, ou seja, um indivíduo extrovertido perceptivo tem como função dominante a 

sensação ou a intuição e um indivíduo extrovertido julgativo tem como função dominante o 

pensamento ou sentimento. Por outro lado, o indivíduo introvertido não utiliza sua função 

dominante pelo fato de ser orientada à introversão e ao lidar com o mundo externo há a 

necessidade de utilizar a extroversão, sendo assim, o indivíduo introvertido utiliza sua função 

auxiliar, ou seja, um indivíduo introvertido perceptivo tem como função dominante o 

pensamento ou sentimento e um indivíduo julgativo tem como função dominante a sensação 

ou intuição (MYERS; MYERS, 1980; MYERS; MCCAULLEY, 1985). Com intenção de 

exemplificar, o Quadro 1 mostra os 16 tipos psicológicos com a sua interpretação simples, a 

função dominante e a função auxiliar. 

 

Quadro 1 - Os 16 tipos psicológicos, interpretação simples, função dominante e auxiliar. 

Tipo MBTI® Interpretação Simples Função Dominante Função Auxiliar 

ESTJ E + S + T + J Extrovertido Pensamento Introvertido Sensação 

ESTP E + S + T + P Extrovertido Sensação Introvertido Pensamento 

ESFJ E + S + F + J Extrovertido Sentimento Introvertido Sensação 

ESFP E + S + F + P Extrovertido Sensação Introvertido Sentimento 

ISTJ I + S + T + J Introvertido Sensação Extrovertido Pensamento 

ISTP I + S + T + P Introvertido Pensamento Extrovertido Sensação 

ISFJ I + S + F + J Introvertido Sensação Extrovertido Sentimento 

ISFP I + S + F + P Introvertido Sentimento Extrovertido Sensação 

ENTJ E + N + T + J Extrovertido Pensamento Introvertido Intuição 

ENTP E + N + T + P Extrovertido Intuição Introvertido Pensamento 

ENFJ E + N + F + J Extrovertido Sentimento Introvertido Intuição 

ENFP E + N + F + P Extrovertido Intuição Introvertido Sentimento 

INTJ I + N + T + J Introvertido Intuição Extrovertido Pensamento 

INTP I + N + T + P Introvertido Pensamento Extrovertido Intuição 

INFJ I + N + F + J Introvertido Intuição Extrovertido Sentimento 

INFP I + N + F + P Introvertido Sentimento Extrovertido Intuição 

Nota: E – Extrovertido, I – Introvertido, S – Sensação, N – Intuição, T – Pensamento, F – Sentimento, J – 

Julgamento e P – Percepção. 

Fonte: Adaptado de Reynierse (2012). 

 

Pode-se observar no Quadro 1 que os indivíduos introvertidos julgadores têm sua 

função dominante a percepção (sensação ou intuição) e os introvertidos perceptivos têm o 

julgamento (pensamento ou sentimento) e os indivíduos extrovertidos julgadores tem como 

função dominante ela mesma, ou seja, julgamento (pensamento ou sentimento) e os 

extrovertidos perceptivos a percepção (sensação ou intuição). 
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3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa é classificada como descritiva na medida em que identifica os tipos 

psicológicos e certos padrões de comportamentos e classificada como analítica quanto a sua 

investigação das relações entre os tipos psicológicos e os padrões de comportamentos. 

Com objetivo de verificar se há relação entre a teoria junguiana de tipos psicológicos e 

os vieses comportamentais nas decisões financeiras dos indivíduos serão realizados testes com 

base em um questionário cujas respostas serão avaliadas por um conjunto de testes 

estatísticos. 

Para verificar a influência entre as dimensões psicológicas, conforme definidas por Jung 

(2012), e os vieses comportamentais será empregado o teste T de Student e o teste U de 

Mann-Whitney. De maneira objetiva, conforme Quadro 2, será avaliada a influência de o 

indivíduo ser extrovertido ou introvertido, sensação ou intuição, pensamento ou sentimento, 

julgamento ou percepção e gênero feminino ou masculino nos seguintes vieses: 

 Ancoragem; 

 Excesso de Confiança; 

 Representatividade; 

 Contabilidade Mental, e 

 Aversão a Perdas. 

 

Quadro 2 - Verificação da presença da influência entre as dimensões dos tipos psicológicos e 

os vieses comportamentais. 

 EI SN TF JP Gênero 

Ancoragem 

Para médias diferentes há o viés 

Excesso de Confiança 

Representatividade 

Contabilidade Mental 

Aversão a Perdas 
Nota: EI – Dimensão Extrovertido-Introvertido, SN – Dimensão Sensação-Intuição, TF – Dimensão 

Pensamento-Sentimento e JP – Dimensão Julgamento-Percepção. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para verificar se a teoria dos tipos psicológicos pode ser a causa dos vieses 

comportamentais será empregada a técnica de modelagem de equações estruturais (SEM – 

structural equations modeling). 

A metodologia é apresentada em três seções distintas: questionário, testes estatísticos e 

amostra. 

3.1 QUESTIONÁRIO 

Para verificação dos tipos psicológicos e dos vieses comportamentais será realizada a 

pesquisa por meio de um questionário (Anexo A), na forma eletrônica e de 

autopreenchimento. O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, 

campus Monte Alegre da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – CEP-PUC/SP, e o 

mesmo recebeu parecer favorável, de acordo com a Resolução CNS/MS nº 466/12. 

Os participantes deverão ser voluntários, autônomos e aceitar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme o projeto foi submetido ao CEP-PUC/SP. Será 

garantido sigilo e confidencialidade a todos os participantes desta pesquisa e será solicitado o 

e-mail do pesquisado, para que o resultado seja enviado, caso seja do interesse. 

O questionário será acessado pelos participantes através da internet pelo endereço 

http://www.gabrielalberto.com.br. Será adotada esta estratégia para que os pesquisados 

sintam-se à vontade, sem pressão e com tempo disponível para responder, além disso, não 

haverá necessidade da presença do entrevistador. Com isso, as principais vantagens serão a 

eliminação da presença dos vieses do entrevistador, havendo apenas o viés da construção do 

questionário, menor probabilidade de erro das transcrições das informações, maior 

flexibilidade no manuseio das informações cadastradas e um custo baixo. E o inconveniente 

será que o pesquisado necessitará de acesso à internet para poder respondê-lo. 

Foi realizado um pré-teste com 20 indivíduos e foram detectados problemas técnicos e 

de interpretação. Após sanados os problemas a pesquisa prosseguiu. 

O questionário será estruturado em três blocos: 

1. No primeiro bloco: as questões serão referentes às informações pessoais que 

caracterizam o pesquisado, como: nível de escolaridade, data de nascimento, 

gênero e cidade e estado de residência; 

http://www.gabrielalberto.com.br/
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2. No segundo bloco: as perguntas serão referentes ao tipo psicológico do 

pesquisado. Elas serão retiradas do teste inspiira.org, que são baseadas no teste 

psicométrico do MBTI®. Sendo assim, é considerado um teste MBTI 

simplificado. A opção pelo teste MBTI simplificado se justifica por ser mais 

enxuto, havendo 39 questões  e pelo fato de Pompian e Longo (2004) utilizarem. 

Dessa forma haverá maior probabilidade de obter uma maior quantidade de 

respostas. 

3. No terceiro bloco: as perguntas serão referentes aos vieses comportamentais. Os 

vieses comportamentais testados serão: ancoragem, excesso de confiança, 

representatividade, contabilidade mental e aversão a perdas. 

3.1.1 1º Bloco - características do indivíduo 

O primeiro bloco do questionário buscará identificar as características do pesquisado, de 

acordo com: 

 Idade – calculada a partir da data de nascimento, será utilizada variável 

quantitativa contínua; 

 Duração – é o tempo utilizado para realizar a pesquisa, que é calculado 

automaticamente, será utilizada variável quantitativa contínua; 

 Gênero – codificado com 0 para sexo feminino e codificado com 1 para sexo 

masculino, será utilizada variável qualitativa nominal; 

 Localidade da Residência – cidade e estado, será utilizada variável qualitativa 

nominal; 

 Grau de escolaridade – codificado com 1 o Fundamental Incompleto, 2 o 

Fundamental Completo, 3 o Ensino Médio Incompleto, 4 o Ensino Médio 

Completo, 5 o Superior Incompleto, 6 o Superior Completo, 7 o Pós-graduação, 

8 o Mestrado, 9 o Doutorado e 10 o Pós-doutorado, será utilizada variável 

qualitativa ordinal, e 

 Renda familiar – foi mensurada segundo a classificação do Centro de Políticas 

Sociais da Fundação Getulio Vargas – CPS/FGV, sendo classe E uma família 

que tem uma renda familiar de até R$1.085,00 codificado com 5, classe D de 
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R$1.085,01 a R$1.734,00 codificado com 4, classe C de R$1.734,01 a 

R$7.475,00 codificado com 3, classe B de R$7.475,01 a R$9.745,00 codificado 

com 2, e a classe A acima de R$9.745,00 codificado com 1, será utilizada 

variável qualitativa ordinal. 

 

3.1.2 2º Bloco – características dos tipos psicológicos 

As questões serão apresentadas de maneira aleatória com o objetivo de diminuir o viés 

da construção do questionário e com o intuito de evitar que a ordem das perguntas induza a 

alguma resposta, conforme sugestão de Kahneman (2012). 

Serão questões retiradas do teste do inspiira.org, baseadas no teste MBTI®, que 

avaliarão as quatro dimensões das pessoas, sendo elas: 

 EI (extrovertido-introvertido) – com nove questões; 

 TF (pensamento-sentimento) – com 11 questões; 

 SN (sensação-intuição) – com nove questões, e 

 JP (julgamento-percepção) – com 10 questões. 

 

Cada dimensão será representada por uma variável latente, que será a soma dos valores 

das respostas, representado por EI_soma, TF_soma, SN_soma e JP_soma, e por uma variável 

bipolar, que será codificado por 1 caso a soma seja maior do que zero e caso contrário por 0, 

representado por EI, TF, SN e JP. 

Nas questões, do teste do inspiira.org, o indivíduo deve selecionar um bloco de opção 

em detrimento a outro para cada dimensão e, assim, o pesquisado fornece como informação a 

sua tipologia, esta metodologia foi utilizada nos trabalhos de Pimenta et al. (2010) e de 

Brzozowski e Sanches (2012). Os blocos de opções serão desmembrados, tornando cada 

pergunta uma resposta válida e não mais o bloco de opções como uma única resposta. Este 

desmembramento será realizado com objetivo de introduzir intensidade ou magnitude para 

cada tipologia e, com isso, será utilizada a escala diferencial semântica, de extremos 

bipolares, de seis pontos, mensurada de -3 a 3 sem considerar o 0. Esta escala será utilizada 

para que possa haver a predominância de uma tipologia em detrimento a outra, conforme 
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sustentação teórica de Jung (2012). Com o intuito de exemplificar, a Figura 2 mostra uma 

pergunta referente à dimensão EI. 

 

 
-3 -2 -1 1 2 3 

 Falo mais do que ouço             Ouço mais do que falo 

Figura 2 - Exemplo de uma questão com escala diferencial semântica de seis pontos, 

desconsiderando o zero. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.1.3 3º Bloco – características dos vieses comportamentais 

No terceiro bloco do questionário será possível identificar os vieses comportamentais, 

sendo eles: 

 Ancoragem – serão aplicadas quatro questões, denominadas AN_Temp, 

AN_Leon, AN_Albe e AN_Maha, de conhecimentos gerais retiradas do trabalho 

de Mussweiler, Englich e Strack (2004). As perguntas serão construídas 

fornecendo uma âncora, ou seja, um valor como referência. Os valores de 

âncoras fornecidos serão alterados para que hajam dois grupos, denominados de 

grupo 0 e 1, sendo o grupo 0 com duas questões de âncoras baixas e duas de 

âncoras altas e o grupo 1 de âncoras invertidas. Os valores à serem fornecidos 

como âncoras aos entrevistados do grupo 1 estão entre parênteses. As questões 

serão: 

o AN_Temp – A temperatura média da Antártica é maior ou menor do que 

-17 ºC (-43ºC)? Qual é a sua estimativa? 

o AN_Leon – Leonardo da Vinci nasceu antes ou depois de 1391 (1698)? 

Qual é a sua estimativa? 

o AN_Albe – A primeira visita de Albert Einstein aos Estados Unidos da 

América foi antes ou depois de 1939 (1905)? Qual é a sua estimativa? 

o AN_Maha – Mahatma Gandhi era mais velho ou mais jovem do que 64 

(79) anos quando ele morreu? Qual é a sua estimativa? 
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O entrevistado responderá se a afirmativa correta é maior ou menor do que o 

valor fornecido e depois informará o valor que acredita ser o correto. O 

fenômeno é caracterizado se a média para cada pergunta for diferente entre os 

grupos; 

 

 Excesso de Confiança – serão aplicadas sete questões. As duas primeiras, 

denominadas EC_Conhe e EC_Motor, simularão uma situação geral e será 

adotada uma escala Likert de 3 pontos onde o próprio participante poderá avaliar 

como se considera em relação ao seu próprio conhecimento e sua habilidade 

como motorista em “melhor que o mediano”, “aproximadamente o mediano” ou 

“pior que o mediano”, sendo codificado com valor 1, 0 e -1, respectivamente. 

Este tipo de método foi utilizado por Zuckerman e Jost (2001), Williams e 

Gilovich (2008) e Svenson (1981). As questões serão: 

o EC_Conhe – Você pertence a um grupo de pessoas onde seus 

conhecimentos são similares. Geralmente, como você se sente ao se 

comparar a eles em relação ao seu conhecimento: 

(   ) Melhor que o mediano 

(   ) Aproximadamente o mediano 

(   ) Pior que o mediano 

o EC_Motor – Você se considera um motorista: 

 (   ) Melhor que o mediano 

  (   ) Aproximadamente o mediano 

  (   ) Pior que o mediano 

As últimas cinco questões serão a respeito de conhecimentos gerais, proposta 

por Lichtenstein, Fischhoff e Phillips (1982) e adaptado por Pimenta, Borsato e 

Ribeiro (2012), e terá uma resposta correta. As questões serão: 

o EC_Indic1 – O continente Africano é constituído por 54 países? 

(   ) Sim  (   ) Não 

Nível de Confiança:   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

o EC_Indic2 – Portugal foi o primeiro país europeu a estabelecer contato 

com a Índia? 
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  (   ) Sim  (   ) Não 

  Nível de Confiança:   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

o EC_Indic3 – A população da Espanha está estimada em 40 milhões de 

habitantes? 

  (   ) Sim  (   ) Não 

  Nível de Confiança:   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

o EC_Indic4 – A Itália possui uma extensão territorial de 50.000km2? 

  (   ) Sim  (   ) Não 

  Nível de Confiança:   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

o EC_Indic5 – Auckland é a capital da Nova Zelândia? 

  (   ) Sim  (   ) Não 

  Nível de Confiança:   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

Os pesquisados responderão as questões como sim ou não e informarão seu 

nível de certeza com uma escala de meia-extensão, sendo 50%, 60%, 70%, 80%, 

90% e 100%. Estas cinco questões fornecerão um valor para a variável, 

denominada EC_Indic. O valor da variável EC_Indic será mensurado pela 

diferença entre a proporção de sucesso que o entrevistado espera como correto, 

que são todos os níveis de certeza multiplicados entre si, e a proporção de 

sucesso real elevado a quantidade de perguntas, que é a porcentagem de 

respostas corretas elevado a cinco que é quantidade de perguntas. O fenômeno é 

caracterizado se a média de cada variável for maior que zero; 

 

 Representatividade – serão utilizadas quatro questões. As questões tratam de 

assuntos gerais, sendo duas a respeito da negligência da taxa base, denominada 

REP_Linda e REP_Jorna, e duas da negligência do tamanho amostral, 

denominada REP_Hospi e REP_Dados. As questões referentes à negligência da 

taxa base foram retiradas na pesquisa de Tversky e Kahneman (1974), de acordo 

com a proposta de Kahneman (2012). As questões serão: 

o REP_Linda – Linda tem 31 anos, solteira, ativa, bem falante e muito 

inteligente. Ela se formou em Filosofia e, como estudante, se preocupava 

bastante com questões ligadas a discriminação e justiça social, além de 
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participar de passeatas e movimentos por direitos políticos e civis. Qual 

descrição é mais provável de estar correta em relação à Linda? 

(   ) Linda é caixa de um Banco 

(   ) Linda é caixa de um Banco e participa ativamente do movimento 

feminista 

o REP_Jorna – Ao ver uma pessoa lendo o jornal Folha de São Paulo numa 

estação de metrô em São Paulo. Qual alternativa abaixo você considera 

como mais provável a respeito da pessoa que lê? 

 (   ) Ela tem um doutorado 

 (   ) Ela não tem diploma universitário 

As variáveis REP_Linda e REP_Jorna serão codificadas com valor 1 caso o 

pesquisado responda que a “Linda é caixa de um Banco e participa ativamente 

do movimento feminista” ou  que “Ela tem um doutorado”, por serem as 

respostas menos prováveis, e caso contrário será codificado com valor 0. As 

questões referentes ao tamanho amostral foram retiradas do trabalho de Tversky 

e Kahneman (1983) e do Lehrer (2009). As questões serão: 

o REP_Hospi – Uma determinada cidade é atendida por dois hospitais. No 

hospital maior, cerca de 45 bebês nascem todo dia, e no hospital menor 

nascem cerca de 15 bebês por dia. Como você sabe, cerca de 50% dos 

bebês são meninos. Entretanto, a porcentagem exata varia no dia a dia. 

Às vezes, pode ser mais elevada do que 50%, às vezes, menos. Pelo 

período de um ano, os dois hospitais registraram os dias em que mais de 

60% dos bebês eram meninos. Qual hospital você acha que registrou 

mais dias desses? 

 (   ) Hospital maior 

 (   ) Hospital menor 

 (   ) Mais ou menos iguais (ou seja, dentro de 5% um do outro) 

o REP_Dados – Suponha que uma moeda justa seja lançada nove vezes e, 

em cada vez, a moeda caia em “cara”. Se você tivesse que apostar no 

resultado do próximo lançamento, sua aposta seria? 

 (   ) Cara 
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 (   ) Coroa 

 (   ) Sem preferência 

As variáveis REP_Hospi e REP_Dados serão codificadas com o valor 0 caso o 

pesquisado responda “Hospital menor” ou “Sem preferência”, e caso contrário 

com o valor 1. O valor 1 significa que existe o viés da representatividade. O 

fenômeno é caracterizado se a média das variáveis, REP_Linda, REP_Jorna, 

REP_Hospi e REP_Dados, forem maior do que zero; 

 

 Contabilidade Mental – serão aplicadas cinco questões simulando um cenário 

hipotético. As duas primeiras questões foram adaptadas do trabalho de 

Kahneman e Tversky (1984), denominada CM_Teatr1 e CM_Teatr2. As 

questões serão: 

o CM_Teatr1 – Imagine que você decidiu ver uma peça de teatro e pagou 

R$50 pelo ingresso. Quando vai entrar no teatro, você descobre que 

perdeu o ingresso. O lugar não era marcado e o ingresso não tem como 

ser recuperado. Você pagaria R$50 por outro ingresso? 

 (   ) Sim  (   ) Não 

o CM_Teatr2 – Imagine que você decidiu ver uma peça de teatro em que o 

ingresso custa R$50. Quando vai entrar no teatro, você descobre que 

perdeu uma nota de R$50. Você ainda pagaria R$50 por um ingresso 

para ver a peça. 

(   ) Sim   (   ) Não 

As variáveis CM_Teatr1 e CM_Teatr2 serão mensuradas com escala bipolar sim 

ou não, o fenômeno é caracterizado caso o participante responda as duas 

questões de maneira diferente, ou seja, sim na primeira e não na segunda ou 

vice-versa. Para isso será criada a variável CM_Teatr, codificado com 1 caso a 

resposta da questão CM_1Teatr seja diferente da questão CM_2Teatr e 

codificado com 0 caso sejam iguais. As outras três questões serão adaptadas de 

Thaler (1985) e Heath, Chatterjee e France (1995) e utilizadas no contexto 

brasileiro por Santos e Botelho (2011) e Ávila e Figueiredo (2009), denominada 

CM_1Loja, CM_2Loja e CM_3Loja. As questões serão: 
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o CM_1Loja – O Sr. X foi a uma loja comprar um computador e uma 

impressora. Ao chegar à loja, entretanto, o Sr. X verificou que, em 

relação aos preços originais, o total a ser pago pelos dois produtos juntos 

teve uma redução de 50 reais. O Sr. Y foi a uma loja comprar um 

computador e uma impressora. Ao chegar à loja, entretanto, o Sr. Y 

verificou que, em relação aos preços originais, o preço do computador 

teve um aumento de 50 reais e o da impressora uma redução de 100 

reais. Você considera que: 

(   ) O Sr. X teve grande vantagem 

(   ) O Sr. X teve pouca vantagem 

(   ) Nem o Sr. X e nem Sr. Y teve vantagem 

(   ) O Sr. Y teve pouca vantagem 

(   ) O Sr. Y teve grande vantagem 

o CM_2Loja –  O Sr. X foi a uma loja comprar um computador e uma 

impressora. O preço original dos dois produtos juntos era 1.800 reais. Ao 

chegar à loja, entretanto, o Sr. X verificou que o total a ser pago pelos 

dois produtos juntos havia reduzido para 1.750 reais.vO Sr. Y foi a uma 

loja comprar um computador e uma impressora. O preço original do 

computador era 1.450 reais e da impressora 350 reais. Ao chegar à loja, 

entretanto, o Sr. Y verificou que o preço do computador havia 

aumentado para 1.500 reais e o da impressora havia reduzido para 250 

reais. Você considera que: 

(   ) O Sr. X teve grande vantagem 

(   ) O Sr. X teve pouca vantagem 

(   ) Nem o Sr. X e nem Sr. Y teve vantagem 

(   ) O Sr. Y teve pouca vantagem 

(   ) O Sr. Y teve grande vantagem 

o CM_3Loja – O Sr. X foi a uma loja comprar um computador e uma 

impressora. O preço original dos dois produtos juntos era 1.800 reais. Ao 

chegar à loja, entretanto, o Sr. X verificou que o total a ser pago pelos 

dois produtos juntos havia reduzido em 2,8%. O Sr. Y foi a uma loja 
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comprar um computador e uma impressora. O preço original do 

computador era 1.450 reais e da impressora 350 reais. Ao chegar à loja, 

entretanto, o Sr. Y verificou que o preço do computador havia 

aumentado em 3,4% e o da impressora havia reduzido em 28,5%. Você 

considera que: 

(   ) O Sr. X teve grande vantagem 

(   ) O Sr. X teve pouca vantagem 

(   ) Nem o Sr. X e nem Sr. Y teve vantagem 

(   ) O Sr. Y teve pouca vantagem 

(   ) O Sr. Y teve grande vantagem 

As variáveis CM_1Loja, CM_2Loja e CM_3Loja serão mensuradas utilizando 

uma escala Likert de 5 pontos onde o participante indicará qual dos 

consumidores obterá maior vantagem. O ponto central será o 3, sendo que 

representa indiferença, o ponto 1 representa que o Sr. X obterá maior vantagem 

em relação ao Sr. Y e o ponto 5 o oposto. O fenômeno é caracterizado caso as 

variáveis CM_Tetr1 e CM_Teatr2 sejam estatisticamente diferentes e caso a 

média da variável CM_Teatr seja estatisticamente maior que zero, considerando 

também o caso da média das variáveis CM_1Loja, CM_2Loja e CM_3Loja 

serem estatisticamente diferente de três, e 

 Aversão a Perdas – serão realizadas seis questões que simulam uma situação 

onde o indivíduo terá a opção de aceitar, codificado com 1, ou não, codificado 

com 0, uma aposta onde haverá 50% de chance de ganhar e 50% de chance de 

perder. Os valores de perda para cada aposta serão R$5,00, R$10,00, R$20,00, 

R$30,00, R$50,00 e R$100,00 com ganho de R$5,00, R$12,00, R$36,00, 

R$65,00, R$140,00 e R$330,00, respectivamente, e serão denominadas  

AV_1Moed, AV_2Moed, AV_3Moed, AV_4Moed, AV_5Moed e AV_6Moed. 

Ao indivíduo aceitar a aposta significa que aceita a relação ganho por perdas. As 

questões serão: 

o AV_1Moed – Você a aceitaria se, caso perdesse, perderia R$5,00 e se, 

caso ganhasse, ganharia R$5,00: (   ) Sim  (   ) Não 
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o AV_2Moed – Você a aceitaria se, caso perdesse, perderia R$10,00 e se, 

caso ganhasse, ganharia R$12,00:  (   ) Sim  (   ) Não 

o AV_3Moed – Você a aceitaria se, caso perdesse, perderia R$20,00 e se, 

caso ganhasse, ganharia R$36,00:  (   ) Sim  (   ) Não 

o AV_4Moed – Você a aceitaria se, caso perdesse, perderia R$30,00 e se, 

caso ganhasse, ganharia R$65,00:  (   ) Sim  (   ) Não 

o AV_5Moed – Você a aceitaria se, caso perdesse, perderia R$50,00 e se, 

caso ganhasse, ganharia R$140,00:  (   ) Sim  (   ) Não 

o AV_6Moed – Você a aceitaria se, caso perdesse, perderia R$100,00 e se, 

caso ganhasse, ganharia R$330,00:  (   ) Sim  (   ) Não 

Este tipo de experimento foi utilizado por Novemsky e Kahneman (2005) e 

Sokol-Hessner et al. (2009). O fenômeno é caracterizado quando o indivíduo 

exige uma relação maior entre ganho e perda com o aumento da magnitude da 

perda. 

3.2 TESTES ESTATÍSTICOS 

3.2.1 Teste de presença do viés comportamental  

Com objetivo de verificar se a amostra obtida apresenta os vieses comportamentais, 

serão realizados testes paramétricos e testes não paramétricos, independentemente da 

normalidade dos dados. O teste paramétrico utilizado será o teste t de Student e os testes não 

paramétricos utilizados serão o teste U de Mann-Whitney para amostras independentes, o 

teste de postos sinalizados de Wilcoxon de uma amostra e o teste de postos sinalizados 

Wilcoxon para pares combinados. 

 

Serão aplicados os testes de acordo com cada viés: 

a) Ancoragem: para verificar se o valor da média entre o grupo 0 e o grupo 1 é 

diferente será utilizado o teste t de Student e para verificar o valor da média 

entre o grupo 0 e o grupo 1 é diferente será utilizado o teste U de Mann-Whitney 

para amostras independentes; 
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b) Excesso de Confiança: será realizado o teste t de Student e o teste dos postos 

sinalizados de Wilcoxon de uma amostra, utilizando o valor 0 como o esperado 

de média e mediana, respectivamente; 

c) Representatividade: será realizado o teste t de Student e o teste dos postos 

sinalizados de Wilcoxon de uma amostra, utilizando o valor 0 como o esperado 

de média e mediana, respectivamente;  

d) Contabilidade Mental: será realizado o teste t de Student e o teste dos postos 

sinalizados de Wilcoxon de uma amostra, utilizando o valor 0 como esperado 

para a variável CM_Teatr e valor 3 para as variáveis CM_1Loja, CM_2Loja e 

CM_3Loja de média e mediana, respectivamente; 

e) Aversão a perdas: será realizado o teste t de Student e o teste dos postos 

sinalizados de Wilcoxon para pares combinados, que será comparado se a média 

e a mediana, respectivamente, da variável AV_6Moed será maior do que 

AV_5Moed, se a AV_5Moed será maior do que AV_4Moed, se a AV_4Moed 

será maior do que AV_3Moed, se a AV_3Moed será maior do que AV_2Moed e 

se a AV_2Moed será maior do que AV_1Moed. 

 

Segundo McCabe e Moore (2002), os testes paramétricos são exatos desde que a 

distribuição seja normal e aproximadamente correta para amostras grandes. Segundo Triola 

(2013), os testes paramétricos são suficientes para amostras maiores de 30 observações em 

condições de não normalidade. 

De acordo com Triola (2013), os testes não paramétricos não exigem que as amostras 

tenham a distribuição normal, se aplicam a uma maior gama de situações e podem ser 

aplicados a variáveis categóricas e, por outro lado, os dados numéricos exatos são reduzidos a 

dados qualitativos e, em geral, necessitam de uma amostra maior para rejeitar a hipótese nula. 

Os testes não paramétricos utilizados foram o teste U de Mann-Whitney para amostras 

independentes, o teste de postos sinalizados de Wilcoxon de uma amostra e o teste de postos 

com sinais de Wilcoxon para pares combinados. 
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3.2.2 Correlação dos tipos psicológicos com os vieses comportamentais 

O trabalho de Zaidi e Tauni (2012), Bashir et al. (2013) e Sadi et al. (2011) 

evidenciaram  correlações entre os traços de personalidade, escolaridade e renda com o viés 

de excesso de confiança, e com auxílio do trabalho Mccrae e Costa (1989) e do Furnham 

(1996) tornou-se possível converter à tipologia do MBTI®, e Barber e Oden (2001) 

evidenciaram correlação entre o gênero e o excesso de confiança. Estes trabalhos encontraram 

evidências de correlação da dimensão EI, TF e JP, gênero, escolaridade, renda e idade com o 

viés de excesso de confiança, conforme Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Correlações encontradas em estudos anteriores entre os tipos psicológicos e o viés 

do excesso de confiança. 

Viés Variáveis Correlação Encontrada 

E
x

ce
ss

o
 d

e 
C

o
n

fi
an

ça
 

EI Negativa 

SN - 

TF Positiva 

JP Negativa 

Gênero Positiva 

Escolaridade Positiva 

Renda Positiva 

Idade Positiva 

Nota: Quadro elaborado utilizando os resultados encontrados de Zaidi e Tauni (2012), Bashir et al. (2013), e 

Sadi et al. (2011), Mccrae e Costa (1989), Furnham (1996) e Barber e Oden (2001). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Com base na correlação aqui mencionada é admissível que possa ser verificada 

correlação com outros vieses. Assim, verificará a correlação das dimensões extrovertido-

introvertido, sensação-intuição, pensamento-sentimento, julgamento-pensamento, gênero, 

escolaridade, renda e idade com os indicadores dos vieses ancoragem, excesso de confiança, 

representatividade, contabilidade mental e aversão a perdas. 

Segundo Triola (2013), há correlação entre duas variáveis quando uma delas está 

relacionada com a outra de alguma maneira. Para mensurar a intensidade da relação entre os 

tipos psicológicos e os vieses comportamentais utilizou-se o coeficiente de correlação de 

Pearson, que exige uma distribuição normal e que os pares tenham uma distribuição normal 

bivariada, o coeficiente de Spearman, que não exige a distribuição normal e detecta padrão 
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não linear. Havendo significância estatística no coeficiente de correlação pode-se afirmar que 

há evidência estatística que as duas variáveis tendem a andar juntas num determinado sentido 

e intensidade. 

3.2.3 Teste para verificar a influencia dos tipos psicológicos nos vieses 

comportamentais 

Com objetivo de verificar se a média das variáveis dos vieses comportamentais são 

diferentes agrupados por um fator, realizará o teste t de Student para amostras independentes, 

e para verificar se a mediana das variáveis dos vieses são diferentes agrupados por um fator, 

realizará o teste U de Mann-Whitney para amostras independentes. 

Para a realização destes testes, o fator será as variáveis: EI, SN, TF, JP e gênero, sendo 

todos de escala bipolar 0 ou 1. 

Caso a média e a mediana sejam diferentes com significância estatística, pode-se 

concluir que o fator influencia nos vieses comportamentais. 

3.2.4 Modelagem de equações estruturais 

Com objetivo de verificar se a teoria dos tipos psicológicos pode ser a causa dos vieses 

comportamentais e não apenas uma causa direta, mas também de uma influência indireta, será 

empregada a técnica de modelagem de equações estruturais (SEM – structural equations 

modeling). Segundo Klem (1995), a SEM pode ser considerada como uma extensão da 

regressão múltipla, pois a SEM permite haver mais de uma variável dependente, e segundo 

Gosling e Gonçalves (2003) a SEM é uma técnica avançada de análise estatística. Hair et al. 

(2009) afirmam que a SEM contém um conjunto de técnicas estatísticas que têm como 

objetivo explicar as relações entre os construtos e pode ser considerada uma técnica de 

dependência ou interdependência. Hair et al. (2009) definem construto como inobserváveis ou 

fatores latentes, que é um conceito teorizado podendo ser representando por um conjunto de 

variáveis observáveis ou mensuráveis. 

Com a SEM pode-se obter dois resultados possíveis. Um deles é a magnitude dos 

efeitos causais entre as variáveis, que está condicionado ao valor do modelo, e o outro é a 

possibilidade de testar se o modelo é consistente (KLEM, 1995; MARUYAMA, 1998).  
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Em função dessas características, optou-se neste trabalho pela utilização da técnica 

SEM, cujo modelo adotado é o recursivo. 

Para prosseguir com a análise SEM, será preciso validar a consistência interna da escala 

de mensuração dos tipos psicológicos e dos vieses comportamentais. A validação será dada 

pelo coeficiente alfa de Cronbach, cujo valor espera-se ser superior a 0,7, pelas correlações 

entre itens e total e entre item e item, cujo valor espera-se seja superior a 0,5 ou 0,3, e análise 

fatorial exploratória para verificar de forma preliminar o número de fatores e o padrão de 

cargas, conforme sugestão de Hair et al. (2009). 

Após a validação da consistência interna será construído o modelo de mensuração na 

forma de diagrama de caminhos, pois por definição da técnica não há razão para pensar que os 

construtos são independentes e, portanto, todos os construtos serão considerados como 

correlacionados entre si. Será adicionada para cada variável teórica outra variável não 

observada chamada de erro, esta necessidade é devido à natureza do objeto estudado, 

conforme Maruyama (1998).  

Será realizada a estimativa do modelo pelo algoritmo chamado de assintoticamente livre 

de distribuição (ADF). Optou-se pela estimativa ADF devido sua insensibilidade a não-

normalidade dos dados (HAIR et al., 2009), devido as variáveis dos vieses comportamentais 

não serem normais, de acordo com o teste Kolmogorov-Smirnov, com um intervalo de 

confiança de 95%. Segundo Kline (2011), a estimação ADF requer um tamanho amostral de 

200 a 500 observações e este trabalho se enquadra por haver 319. 

Para verificar se o modelo de mensuração é válido será necessário verificar a qualidade 

de ajuste do (GOF) modelo e a validade do construto. Uma medida de GOF é o qui-quadrado 

(  ), que mensura a diferença nas matrizes de covariância e tem como teste estatístico esta 

diferença resultante, dessa forma, será utiliza como hipótese nula que a matriz de covariância 

observada na amostra e a estimada por SEM são iguais. Logo, o valor p deverá ser maior que 

0,05 para o modelo se confirmar como satisfatório. Ao utilizar esta medida há dois problemas 

fundamentais, sendo eles: (1) quanto maior o tamanho amostral, pior é o    e (2) quanto 

maior o número de variáveis observadas, pior é o    (HAIR et al., 2009). 

Com o objetivo de minimizar o problema do    será utilizado o índice de qualidade de 

ajuste (GFI), que espera um valor maior do que 0,90, e a raiz do erro quadrático médio de 

aproximação (RMSEA), que espera um valor menor do que 0,10, sendo medidas de ajuste 
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absoluto e o índice de ajuste comparativo (CFI), espera-se um valor maior do que 0,90, que é 

um índice de ajuste incremental (HAIR et al., 2009). 

Para avaliar a validade do construto, será realizada a validade convergente, 

discriminante e nomológica. Para avaliar a validade convergente sugere-se que cargas 

padronizadas e as medidas de variância sejam maiores de 0,5, preferencialmente 0,7, sendo 

assim, o construto é considerado confiável. A validade discriminante compara as estimativas 

de variância extraída para cada fator com as correlações quadradas entre construtos associadas 

com aquele fator, sendo que a variância extraída deve ser maior do que as correlações 

quadrada entre os construtos. A validade nomológica baseia-se na correlação entre os 

construtos, pois se espera que eles se relacionem entre si e que façam sentido teórico (KLINE, 

2011). 

Considerando o modelo de mensuração como satisfatório e válido, ou seja, há 

confiabilidade que o questionário mensura de maneira adequada os construtos fundamentais. 

Sendo assim, pode-se prosseguir com a especificação do modelo estrutural, modelo teorizado 

ou modelo casual. Os valores obtidos de cargas fatoriais e os termos de variância de erro do 

modelo de mensuração serão fixados no modelo estrutural. Hair et al. (2009) argumentam que 

esta técnica tem a vantagem de poder comparar o modelo de mensuração original com o 

modelo estrutural. 

Para testar a validade do modelo estrutural e suas relações teóricas presumidas, será 

necessário realizar o teste de ajuste conforme utilizado no modelo de mensuração. O teste de 

ajuste do modelo estrutural fornecerá o    maior do que o modelo de mensuração pelo fato de 

haver menos relações entre os construtos. Quanto mais próximo o    do modelo estrutural for 

do modelo de mensuração, melhor é o ajuste do modelo. O modelo estrutural deve ser 

aceitável perante os índices de ajuste e, também, deve passar por todas as análises realizadas 

no modelo de mensuração. Além disso, será necessário que as estimativas de parâmetros 

sejam estatisticamente significantes e na direção prevista conforme as hipóteses teorizadas 

(HAIR et al., 2009). 

Os softwares utilizados nesta pesquisa foram o IBM SPSS Statistics, versão 19, para as 

análises estatísticas e o IBM SPSS Amos, versão 21, para a modelagem de equações 

estruturais. 
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3.3 AMOSTRA 

A amostra dos dados foi obtida, durante o mês de junho e julho de 2014, de maneira 

aleatória, cuja participação foi voluntária e autônoma, e foi garantido o sigilo. Caso o 

pesquisado tivesse interesse no resultado da pesquisa, foi solicitado seu e-mail para 

possibilitar o envio futuro. 

Foi enviada uma carta convite por meio de listas de e-mails, explicando a pesquisa e 

junto o link para acesso dos interessados. A lista de e-mails foi obtida com a colaboração de 

empresas do setor escolar, têxtil e automobilístico e por psicólogos dos estados de São Paulo, 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná. 

O perfil alvo dos pesquisados foram pessoas com as seguintes características: 

 Ter 20 anos ou mais, cuja residência seja no Brasil. O interesse em ter a idade 

mínima de 20 anos é pelo fato da sua formação psicológica, geralmente, já estar 

desenvolvida, e 

 Não foi obrigatório estar cursando, ou ter cursado, nenhuma faculdade ou curso. 

Com a intenção de não predominar nenhum tipo psicológico ou estereótipo de 

alguma área. 

  

Foram recebidos 328 respostas da pesquisa, sendo 319 respostas válidas. Foram 

excluídos nove respondentes pelas seguintes razões: os indivíduos que responderam mais de 

uma vez, não residentes no Brasil e menores que 20 anos, respostas com ano de nascimento 

inconsistente e tempo de respostas menores do que sete minutos. 

A amostra obtida, 319 respostas válidas, contém as seguintes características: 

1. Identificação: houveram 277 (86,83%) respostas com identificação de nome ou 

e-mail e sem identificação 42 (13,17%) respostas; 

2. Gênero: feminino 203 (63,64%) respostas e masculino 116 (36,36%); 

3. Cidade: São Paulo 147 (46,08%), Florianópolis 59 (18,50%), Porto Alegre 34 

(10,66%), São Bernardo do Campo 10 (3,13%), Rio de Janeiro 8 (2,51%), 

Diadema 8 (2,51%), Curitiba 7 (2,19%), São José 4 (1,25%) e outros 42 

(13,17%); 
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4. Estado: São Paulo 185 (57,99%), Santa Catarina 71 (22,26%), Rio Grande do 

Sul 41 (12,85%), Rio de Janeiro 8 (2,51%), Paraná 8 (2,51%) e outros 6 

(1,88%), conforme Quadro 4; 

5. Grau de Escolaridade: Fundamental Incompleto 6 (1,88%), Fundamental 

Completo 2 (0,63%), Ensino Médio Incompleto 6 (1,88%), Ensino Médio 

Completo 21 (6,58%), Ensino Superior Incompleto 52 (16,30%), Ensino 

Superior Completo 127 (39,81%), Pós-graduação 71 (22,26%), Mestrado 23 

(7,21%), Doutorado 8 (2,51%) e Pós-doutorado 3 (0,94%), conforme Quadro 5; 

6. Renda: classe E de até R$1.085,00 46 (14,42%), classe D de R$1.085,01 a 

R$1.734,00 50 (15,67%), classe C de R$1.734,01 a R$7.475,00 154 (48,28%), 

classe B de R$7.475,01 a R$9.745,00 27 (8,46%) e a classe A acima de 

R$9.745,00 42 (13,17%), conforme Quadro 6; 

7. Idade: os pesquisados têm entre 20 e 79 anos (média = 35,94, mediana = 31,49, 

desvio padrão = 13,29), e 

8. Duração: o tempo de resposta ficou entre 7 e 210 minutos (média = 29,46, 

mediana = 23, desvio padrão = 25,64). 

 

Quadro 4 - Estatística descritiva da variável estado da amostra obtida. 

Estado Quant. de Respostas % 

São Paulo 185 57,99% 

Santa Catarina 71 22,26% 

Rio Grande do Sul 41 12,85% 

Rio de Janeiro 8 2,51% 

Paraná 8 2,51% 

Outros 6 1,88% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Quadro 5 - Estatística descritiva da variável grau de escolaridade da amostra obtida. 

Grau de Escolaridade Quant. de Respostas % 

Fundamental Incompleto 6 1,88% 

Fundamental Completo 2 0,63% 

Ensino Médio Incompleto 6 1,88% 

Ensino Médio Completo 21 6,58% 

Superior Incompleto 52 16,30% 

Superior Completo 127 39,81% 

Pós-graduação 71 22,26% 

Mestrado 23 7,21% 

Doutorado 8 2,51% 

Pós-doutorado 3 0,94% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 6 - Estatística descritiva da variável renda da amostra obtida. 

Classe* Faixa de Renda Quant. de Respostas % 

A Acima de R$9.745,00 42 13,17% 

B De R$7.475,01 a R$9.745,00 27 8,46% 

C De R$1.734,01 a R$7.475,00 154 48,28% 

D De R$ 1.085,01 a R$1.734,00 50 15,67% 

E Até R$1.085,00 46 14,42% 

Nota: Utilizada classificação do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas – CPS/FGV. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na amostra, os estados com a maior quantidade de respondentes foram: São Paulo, 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná. A pesquisa focou-se nestes 

estados por estarem entre os maiores Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM), IDHM Renda, IDHM Longevidade e IDHM Educação do país, segundo o Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), conforme Quadro 7, que contém dados 

referentes a 2010. Os cinco estados se encontram entre a segunda e a sexta posição, em 

relação aos outros estados e o Distrito Federal do Brasil, nos indicadores IDHM, IDHM 

Renda, IDHM Longevidade e IDHM Educação, exceto o Paraná que se encontra em nono no 

IDHM Longevidade e o Rio Grande do Sul em oitavo no IDHM Educação. 

 

Quadro 7 - IDHM, IDHM Renda, IDHM Longevidade e IDHM Educação dos Estados 

presente na amostra e a posição em relação aos estados e Distrito Federal do Brasil. 

Estados 
IDHM IDHM Renda IDHM Longevidade IDHM Educação 

Valor Posição Valor Posição Valor Posição Valor Posição 

São Paulo 0,783 2 0,789 2 0,845 3 0,719 2 
Santa Catarina 0,774 3 0,773 4 0,860 2 0,697 3 
Rio Grande do Sul 0,746 6 0,769 5 0,840 4 0,642 8 
Rio de Janeiro 0,761 4 0,782 3 0,835 6 0,675 4 
Paraná 0,749 5 0,757 6 0,830 9 0,668 5 

Nota: IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Comparando a proporção de indivíduos, por intervalos de idade, considerando apenas 

indivíduos entre 20 e 79 anos da população brasileira, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística o IBGE (2013), com a proporção da amostra, conforme Figura 3, 

pode-se observar que há uma proporção maior da amostra para o intervalo de 25 a 29 anos de 
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14,83% e em todos os outros intervalos a diferença não passa de 5 pontos percentuais, sendo 

que a maior é de 4,15% para o intervalo de 45 a 49 anos. 

  

 

Figura 3 - Comparação da Idade da População brasileira X Amostra. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Na amostra constatou-se a participação dos 16 tipos psicológicos. O Quadro 8 exibe a 

distribuição dos tipos psicológicos, a combinação de preferência, temperamento e os tipos 

dominantes. Pode-se observar que os tipos psicológicos que obtiveram a proporção maior do 

que 10% foram o ISTJ com 15,05% e o ESTP com 18,18% e que obtiveram menos do que 10 

observações foram o INTJ com 2,51%, ISTP com 2,19%, ISFP com 2,82%, INTP com 

1,25%, ESTJ com 2,19%, ESFJ com 2,82% e ENTJ com 1,57%. 
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Quadro 8 - Os 16 tipos psicólogicos da amostra obtida. 

Os 16 Tipos Completos Preferência por Dimensão 

ISTJ 

n = 48 

15,05% 

ISFJ 

n = 27 

8,46% 

INFJ 

n = 15 

4,70% 

INTJ 

n = 8 

2,51% 

E 171 53,61% 

I 148 46,39% 

   S 196 61,44% 

N 123 38,56% 

   T 154 48,28% 

F 165 51,72% 

   J 223 69,91% 

ISTP 

n = 7 

2,19% 

ISFP 

n = 9 

2,82% 

INFP 

n = 30 

9,40% 

INTP 

n = 4 

1,25% 

P 96 30,09% 

Pares e Temperamentos 

IJ 98 30,72% 

IP 50 15,67% 

EP 46 14,42% 

EJ 125 39,18% 

   ST 120 37,62% 

SF 76 23,82% 

NF 89 27,90% 

NT 34 10,66% 

ESTP 

n = 58 

18,18% 

ESFP 

n = 31 

9,72% 

ENFP 

n = 19 

5,96% 

ENTP 

n = 17 

5,33% 

   SJ 164 51,41% 

SP 32 10,03% 

NP 64 20,06% 

NJ 59 18,50% 

   TJ 131 41,07% 

TP 23 7,21% 

FP 73 22,88% 

FJ 92 28,84% 

ESTJ 

n = 7 

2,19% 

ESFJ 

n = 9 

2,82% 

ENFJ 

n = 25 

7,84% 

ENTJ 

n = 5 

1,57% 

   IN 57 17,87% 

EN 66 20,69% 

IS 91 28,53% 

ES 105 32,92% 

   ET 87 27,27% 

EF 84 26,33% 

IF 81 25,39% 

IT 67 21,00% 

Tipos Junguiano (E) Tipos Junguiano (I) Tipos Dominantes 

 
n % 

  
n % 

  
n % 

E-TJ 75 23,51% 
 

I-TP 11 3,45% 
 

Dt. T 86 26,96% 

E-FJ 50 15,67% 
 

I-FP 39 12,23% 
 

Dt. F 89 27,90% 

ES-P 16 5,02% 
 

IS-J 75 23,51% 
 

Dt. S 91 28,53% 

EN-P 30 9,40% 
 

IN-J 23 7,21% 
 

Dt. N 53 16,61% 

Nota: E – Extrovertido, I – Introvertido, S – Sensação, N – Intuição, T – Pensamento, F – Sentimento, J – 

Julgamento e P – Percepção. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Com o intuito de justificar que a proporção dos tipos psicológicos obtidos é de alguma 

maneira representativa, comparou-se com o trabalho de Schaubhut e Thompson (2011), que 

realizaram um trabalho com 661 respondentes para identificar os tipos psicológicos no Brasil, 

e de Myers et al. (1998), que realizaram um trabalho com 3.009 respondentes para identificar 

os tipos psicológicos nacional dos Estados Unidos da América (EUA), conforme o Quadro 9. 

Pode-se observar que há uma variação de 4,3 pontos percentuais da amostra dos EUA em 

relação à amostra obtida na dimensão EI, 11,9 pontos percentuais na dimensão SN, 8,1 pontos 

percentuais na dimensão TF e 15,8 pontos percentuais na dimensão JP.  

 

Quadro 9 - Comparação dos tipos psicológicos da amostra obtida com a do Brasil e a dos 

EUA para a preferência por dimensão. 

Preferência 

Amostra Obtida 

(N = 319) 

Amostra Brasil* 

(N = 661) 

Amostra EUA** 

(N = 3.009) 

n % n % n % 

Extroversão (E) 171 53,6 306 46,3 1.483 49,3 

Introversão (I) 148 46,4 355 53,7 1.526 50,7 

Sensação (S) 196 61,4 478 72,3 2.206 73,3 

Intuição (N) 123 38,6 183 27,7 803 26,7 

Pensamento (T) 154 48,3 478 72,3 1.210 40,2 

Sentimento (F) 165 51,7 183 27,7 1.799 59,8 

Julgamento (J) 223 69,9 372 56,3 1.629 54,1 

Percepção (P) 96 30,1 289 43,7 1.380 45,9 

Nota: * Trabalho de Schaubhut e Thompson (2011). ** Trabalho de Myers et al. (1998). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pelo fato do tamanho da amostra ser sempre um tema delicado, amplamente discutido e 

controverso apresenta-se uma breve exposição a respeito do tamanho amostral necessário, 

podendo assim justificar que o tamanho da amostra é adequado. 

3.3.1 Justificativa do Tamanho Amostral 

Hair et al. (2009) descrevem diversos problemas que há tanto para amostras pequenas 

como para grandes. As amostras pequenas sofrem devido à sofisticação e complexidade das 

diversas técnicas multivariadas, resultando baixo poder estatístico ou um resultado 

extremamente bom por se encaixar perfeitamente na amostra e, com isso, sofre com o poder 
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de generalização. Para amostras muito grandes, superiores a 400 observações, os testes 

estatísticos podem se tornar muito sensíveis. 

Para análise fatorial, Grace (2006) recomenda 200 observações como tamanho 

satisfatório e mínimo de 100 observações, por outro lado, Hair et al. (2009) afirmam que o 

tamanho da amostra não pode ser menor que 50 observações e recomendam que tenha pelo 

menos 100 observações. 

Para análise fatorial confirmatória, Harrington (2009) afirma que os pesquisadores 

concordam que é necessária uma amostra grande, mas a grande dificuldade é o quão grande é 

suficiente, e que não existe maneira fácil para determinar o tamanho amostral necessário. 

Kline (2011) define amostra grande como acima de 200 observações, pois é aceitável para a 

maioria dos modelos. 

Anderson, Sweeney e Willians (2011) sugerem que o tamanho amostral necessário para 

utilização de testes estatísticos seja calculado segundo a Fórmula 1. Para utilização desta 

fórmula é necessário ter o conhecimento do tamanho da população e, para isso, foi realizado 

um levantamento da população brasileira de idade entre 20 e 79 anos no IBGE (2013) que 

resultou em 124.892.213 habitantes. 

 

  
(    )

 
  (    )

  
 (1) 

onde 

  = erro amostral tolerável; 

    = variável normal padronizada associada ao nível de confiança, neste caso 1,96; 

   = valor 0,50 devido ao não conhecimento prévio da proporção populacional; 

n = tamanho da amostra aleatória simples. 

 

O tamanho mínimo necessário da amostra foi calculado, segundo a Fórmula 1, 

utilizando como erro amostral tolerável o valor de 5,5% e o nível de confiança de 95%, e 

resultou num tamanho amostral de 317,48 observações. Pelo fato do tamanho da população 

ser grande não há necessidade da correção do tamanho amostral para população finita 

(MCCLAVE; BENSON; SINCICH, 2009). Devido à impossibilidade de haver uma 
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observação fracionada, o tamanho amostral mínimo foi arredondado para cima, resultando 

num total de 318 observações. 

O tamanho amostral obtido foi de 319 observações, sendo superior a 318 observações 

que é o tamanho amostral mínimo e superior a 200 observações, conforme sugestão de Kline 

(2011), Grace (2006) e Hair et al. (2009). Portanto, pode-se considerar que o tamanho 

amostral obtido é aceitável para a elaboração deste trabalho. 

 

  



 

 

59 

 

4 ANÁLISES DOS RESULTADOS 

Inicialmente verificou-se a existência de correlação entre as variáveis independentes 

estudadas, conforme o Quadro 10. As nove variáveis independentes estudadas apresentam 

correlações significativas tanto no coeficiente Pearson quanto no coeficiente Spearman.  

Conforme Quadro 10, os coeficientes obtidos de Pearson mostram que: 

1. Os indivíduos mais introvertidos tendem a ser mais sentimento, do gênero 

masculino e menor grau de escolaridade ou os indivíduos mais extrovertidos 

tendem a ser mais pensamento, do gênero feminino e maior grau de 

escolaridade; 

2. Os indivíduos mais intuição tendem a ser mais sentimento e percepção ou os 

indivíduos mais sensação tendem a ser mais pensamento e julgamento; 

3. Os indivíduos mais sentimento tendem a ser mais introvertidos, intuição, 

percepção e do gênero feminino ou os indivíduos mais pensamento tendem a ser 

mais extrovertidos, sensação, julgamento e do gênero masculino; 

4. Os indivíduos mais percepção tendem a ser mais intuição, sentimento, menor 

grau de escolaridade e utilizar mais tempo para responder o questionário ou os 

indivíduos mais julgamento tendem a ser mais sensação, pensamento, maior 

grau de escolaridade e utiliza menor tempo para responder o questionário;  

5. Os indivíduos do gênero masculino tendem a ser mais introvertidos, 

pensamento, maior renda e utiliza maior tempo para responder o questionário ou 

os indivíduos do gênero feminino tendem a ser mais extrovertidos, sentimento, 

menor renda e utiliza menor tempo para responder o questionário;  

6. Os indivíduos de maior escolaridade tendem a ser mais extrovertidos, 

julgamento, ter maior renda ou os indivíduos de menor escolaridade tendem a 

ser mais introvertidos, percepção e ter menor renda; 

7. Os indivíduos de maior renda tendem a ser mais do gênero masculino, ter maior 

grau de escolaridade e ser mais velho ou os indivíduos de menor renda tendem a 

ser mais do gênero feminino, ter menor grau de escolaridade e ser mais jovem;  

8. Os indivíduos que utilizam mais tempo para responder o questionário tendem a 

ser mais percepção, ser do gênero masculino e ser mais velho ou os indivíduos 
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que utilizam menos tempo para responder o questionário tendem a ser mais 

julgamento, ser do gênero feminino e ser mais jovem, e 

9. Os indivíduos mais velhos tendem a ter maior renda e utilizam mais tempo para 

responder o questionário ou os indivíduos mais jovens tendem a ter menor renda 

e utilizam menos tempo para responder o questionário. 

 

Quadro 10 - Matriz de correlação entre as variáveis independentes estudadas. 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 

P
ea

rs
o

n
 

1 - EI - 
       

2 - SN 0,026 - 
      

3 - TF 0,111** 0,509*** - 
     

4 - JP 0,084 0,665*** 0,530*** - 
    

5 - Gênero 0,097* -0,065 -0,294*** -0,014 - 
   

6 - Escolaridade -0,107* 0,057 0,002 -0,098* -0,041 - 
  

7 - Renda 0,045 0,040 0,083 0,088 -0,216*** -0,476*** - 
 

8 - Duração 0,089 0,023 0,013 0,092* 0,131** -0,053 -0,077 - 

9 - Idade 0,082 -0,059 0,013 0,049 0,028 -0,003 -0,398*** 0,156*** 

S
p

ea
rm

a
n

 

1 - EI - 
       

2 - SN -0,012 - 
      

3 - TF 0,098* 0,463*** - 
     

4 - JP 0,025 0,617*** 0,479*** - 
    

5 - Gênero 0,086 -0,052 -0,300*** -0,026 - 
   

6 - Escolaridade -0,070 0,049 0,015 -0,081 -0,039 - 
  

7 - Renda 0,042 0,049 0,075 0,106* -0,203*** -0,498*** - 
 

8 - Duração 0,086 -0,045 -0,032 0,045 0,111** -0,084 -0,044 - 

9 - Idade 0,063 -0,126** -0,005 -0,009 0,004 0,138** -0,432*** 0,142** 

Nota: * Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os tipos psicológicos, representando pelas variáveis EI_soma, SN_soma, TF_soma e 

JP_soma, apresenta o alpha de Cronbach de 0,667, no entanto, ao remover a variável EI_soma 

o coeficiente sobe para 0,792. A correlação entre itens e a correlação entre item e total foram 

superiores a 0,5, exceto para a variável EI_soma. Hair et al. (2009) afirma que o valor mínimo 

do alpha de Cronbach deve ser 0,70, a correlação entre itens e a correlação entre item e total 

deve ser de 0,5. Portanto, os tipos psicológicos apresentaram confiabilidade para análise 

fatorial e modelagem de equações estruturais. 
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A seguir são apresentadas as análises segregadas para cada viés, a ancoragem, o excesso 

de confiança, a representatividade, a contabilidade mental e a aversão a perdas, e um resumo 

dos resultados encontrados. 

4.1 ANCORAGEM 

A cada participante da pesquisa foi gerado um número aleatório que seria 0 ou 1, 

segregando a amostra em dois grupos. No grupo 0 houveram 157 respostas e no grupo 1 

houveram 162 respostas. Para cada grupo, o valor da âncora fornecido era alterado. A média e 

a mediana das respostas para cada âncora e grupo foram diferentes, conforme o Quadro 11.  

 

Quadro 11 - Valor da âncora fornecido, tipo de âncora, média, mediana e o desvio padrão de 

cada âncora por variáveis. 

 Grupo AN_Temp AN_Leon AN_Albe AN_Maha 

Valor da Âncora 
0 -17 1391 1939 64 

1 -43 1698 1905 79 

Tipo de Âncora 
0 Alta Baixa Alta Baixa 

1 Baixa Alta Baixa Alta 

Média 
0 -25,01 1529,36 1915,07 69,55 

1 -37,15 1606,48 1906,62 75,11 

Mediana 
0 -25 1470 1925 70 

1 -31 1620 1915 77 

Desvio Padrão 
0 14,15 173,68 55,54 11,41 

1 19,16 167,59 35,74 12,96 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Quadro 11 mostra que o valor de âncora fornecido para o grupo 0 foi maior para as 

variáveis AN_Temp e AN_Albe e menor para AN_Leon e AN_Maha e, ao comparar com o 

grupo 1, as médias de cada grupo seguiram a mesma lógica das âncoras fornecidas, ou seja, a 

média do grupo 0 para as variáveis AN_Temp e AN_Leon foram maiores e para as variáveis 

AN_Leon e AN_Maha foram menores. 

Para verificar a existência do efeito ancoragem foi realizado o teste t de Student para 

amostra independente, para comparar o valor da média entre o grupo 0 e o grupo 1, e o teste U 

de Mann-Whitney para amostra independente, para comparar o valor da mediana entre o 

grupo 0 e o grupo 1, conforme o Quadro 12. 

O teste t de Student, conforme Quadro 12, constatou-se que a média da: 
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1. Variável AN_Temp, âncora alta, para o grupo 0 (-25,01 ± 14,15ºC) foi 

estatisticamente significante maior ao comparar com o grupo 1 (-37,15 ± 

19,16ºC), t(317)=6,427, p=0,000, âncora baixa; 

2. Variável AN_Leon, âncora baixa, para o grupo 0 (1529,36 ± 173,68 anos) foi 

estatisticamente significante menor ao comparar com o grupo 1 (1606,48 ± 

167,59 anos), t(317)=-4,036, p=0,000, âncora alta; 

3. Variável AN_Albe, âncora alta, para o grupo 0 (1915,07 ± 55,54 anos) não foi 

estatisticamente significante maior ao comparar com o grupo 1 (1906,62 ± 

35,74 anos), t(317)=1,621, p=0,106, âncora baixa, e 

4. Variável AN_Maha, âncora baixa, para o grupo 0 (69,55 ± 11,41 anos de idade) 

foi estatisticamente significante menor ao comparar com o grupo 1 (75,11 ± 

12,96 anos de idade), t(317)=-4,064, p=0,000, âncora alta. 

 

O teste U de Mann-Whitney, conforme Quadro 12, constatou-se que a mediana da: 

1. Variável AN_Temp para o grupo 0 foi estatisticamente significante maior do 

que a do grupo 1, (U=7635, p=0,000); 

2.  Variável  AN_Leon para o grupo 0 foi estatisticamente significante menor do 

que a do grupo 1 (U=9202,5,  p=0,000); 

3. Variável AN_Albe para o grupo 0 foi estatisticamente significante maior do que 

a do grupo 1 (U=8849,5, p=0,106), e 

4. Variável AN_Maha para o grupo 0 foi estatisticamente significante menor ao 

comparar com o grupo 1 (U=9267, p=0,000). 

 

Quadro 12 - Testes para verificar a existência do efeito ancoragem. 

 t de Student U de Mann-Whitney 

AN_Temp 0,000*** 0,000*** 

AN_Leon 0,000*** 0,000*** 

AN_Albe 0,106 0,000*** 

AN_Maha 0,000*** 0,000*** 

Nota: * Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para testar se há correlação entre as variável EI, SN, TF, JP, gênero, escolaridade, 

renda, duração e idade e as variáveis do viés da ancoragem, foram realizados os testes de 

correlação de Pearson e de Spearman, para o grupo 0 e para o grupo 1. 

O resultado dos testes estatísticos de correlação para o grupo 0 é exibido no Quadro 13 

e para o grupo 1 é exibido no Quadro 14. 

Para o grupo 0, conforme o Quadro 13, as variáveis que apresentaram significância 

estatística, pelo menos, ao nível de 5% foram: 

1. A variável EI com a variável AN_Leon, no coeficiente de Spearman com -0,169. 

Isto quer dizer que quanto mais extrovertido maior o valor apresentado na 

variável AN_Leon, e 

2. A variável escolaridade com a variável AN_Albe, no coeficiente de Pearson  de 

0,274. Isto quer dizer que quanto maior o grau de escolaridade maior o valor 

apresentado na variável AN_Albe, e 

3. A variável duração com a variável AN_Maha, no coeficientes de Spearman com 

0,165. Isto significa que quanto mais tempo o indivíduo levou para responder a 

pesquisa maior o valor apresentado na variável AN_Maha. 

As quatros variáveis que mensuram o viés de ancoragem, para o grupo 0, apresentaram 

alguma correlação significativa ao nível de 10%, as variáveis AN_Leon e AN_Maha 

apresentaram correlação significativa ao nível de 5% e a AN_Albe ao nível de 1%. 
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Quadro 13 - Correlação entre os tipos psicológicos e o viés da ancoragem para o grupo 0. 

 
AN_Temp AN_Leon AN_Albe AN_Maha 

Pearson 

EI -0,055 -0,146* -0,060 -0,044 

SN 0,106 -0,092 -0,082 -0,040 

TF 0,015 0,088 -0,020 0,016 

JP 0,127 -0,011 -0,112 -0,084 

Gênero -0,067 0,023 0,049 -0,022 

Escolaridade 0,020 -0,050 0,274*** -0,108 

Renda 0,064 -0,122 -0,079 0,012 

Duração 0,087 0,011 -0,027 0,133* 

Idade 0,037 0,154* -0,125 0,040 

Spearman 

EI -0,072 -0,169** 0,116 -0,029 

SN 0,041 -0,061 -0,056 -0,012 

TF 0,020 0,095 0,002 0,000 

JP 0,146* 0,000 -0,019 -0,091 

Gênero -0,113 0,025 0,100 -0,033 

Escolaridade 0,043 0,005 -0,011 -0,075 

Renda 0,047 -0,131 -0,035 0,014 

Duração 0,048 0,058 -0,031 0,165** 

Idade 0,084 0,111 0,023 0,113 

Nota: * Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para o grupo 1, conforme Quadro 14, as variáveis que apresentaram significância 

estatística, pelo menos, ao nível de 5%, foram: 

1. A variável idade com a variável AN_Maha,  no  coeficiente  de   Spearman   de  

-0,170. Isto significa que quanto mais jovem o indivíduo for maior o valor 

apresentado na variável AN_Maha, e 

2. A variável gênero com a variável AN_Albe, no coeficiente de Spearman de 

0,154. Isto significa que o gênero masculino tendem apresentar maior valor na 

variável AN_Albe. 

 

As quatros variáveis que mensuram o viés de ancoragem, para o grupo 0, apresentaram 

alguma correlação significativa ao nível de 10%, as variáveis AN_Albe e AN_Maha 

apresentaram correlação significativa ao nível de 5% e nenhuma variável apresentaram ao 

nível de 1%. 
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Quadro 14 - Correlação entre os tipos psicológicos e o viés da ancoragem para o grupo 1. 

 
AN_Temp AN_Leon AN_Albe AN_Maha 

Pearson 

EI 0,078 -0,061 -0,133* 0,057 

SN -0,040 -0,052 0,058 0,042 

TF -0,076 -0,007 -0,074 0,009 

JP -0,053 -0,136* 0,048 0,061 

Gênero 0,151* -0,046 0,150* 0,076 

Escolaridade 0,011 -0,074 0,066 -0,086 

Renda -0,015 0,041 0,003 0,017 

Duração 0,023 -0,063 0,030 -0,045 

Idade 0,141* -0,061 0,009 -0,105 

Spearman 

EI 0,060 -0,072 -0,081 0,027 

SN -0,064 -0,043 0,069 0,031 

TF -0,097 -0,015 -0,076 0,022 

JP -0,046 -0,149* 0,115 0,035 

Gênero 0,141* -0,059 0,154** 0,053 

Escolaridade 0,079 -0,070 0,039 -0,079 

Renda -0,004 0,009 0,001 0,039 

Duração -0,082 -0,065 -0,006 0,054 

Idade 0,109 -0,091 0,057 -0,170** 

Nota: * Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Ao comparar o Quadro 13 e o Quadro 14, não houve nenhuma correlação significante 

entre duas variáveis nos grupos 0 e 1. Na variável EI houve duas correlações de Pearson 

fracas, negativas e significantes (p<0,10), no grupo 0 com a variável AN_Leon (âncora baixa) 

e no grupo 1 com a variável AN_Albe (âncora baixa), e no grupo 0 houve correlações fracas, 

negativas e significantes (p<0,05) com a variável AN_Leon (âncora baixa). Com isso, há 

evidência estatística de correlação negativa entre a variável EI e as variáveis do viés 

ancoragem quando a âncora fornecida é baixa, ou seja, quanto mais o indivíduo for 

extrovertido maior a probabilidade de não ser enviesado na ancoragem ou quanto mais o 

indivíduo for introvertido maior a probabilidade de ser enviesado. 

A variável JP apresentou correlação de Spearman positiva significativa (p<0,10) no 

grupo 0 com a variável AN_Temp (âncora alta) e apresentou correlação de Pearson e 

Spearman negativa significativa, no grupo 1, com a variável AN_Leon (âncora alta). Pelo fato 
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das correlações serem significativas apenas nas âncoras altas, não há evidência estatística de 

correlação para concluir que a dimensão JP influencia nas variáveis do viés da ancoragem. 

A variável idade apresenta correlação de Pearson fraca, positiva e significativa (p<0,10) 

para o grupo 0 com a variável AN_Leon (âncora baixa) e para o grupo 1 com a variável 

AN_Temp (âncora baixa). E, também, para o grupo 1, apresenta correlação de Spearman 

fraca, negativa e significativa (p<0,05) com a variável AN_Maha (âncora alta), ou seja, 

quanto maior a idade maior a probabilidade de não ser enviesado na ancoragem ou quanto 

menor a idade maior a probabilidade de ser enviesado. 

Há correlação fraca, positiva e significativa do gênero do indivíduo apenas no grupo 1 

nas variáveis AN_Temp (âncora baixa) e na AN_Albe (âncora baixa). Isto significa que se o 

indivíduo for do gênero masculino maior a probabilidade de ser menos enviesado na 

ancoragem ou se o indivíduo for do sexo feminino maior a probabilidade de ser mais 

enviesado. 

Em relação à variável escolaridade, houve correlação positiva e significativa (p<0,01), 

no grupo 0, com a variável AN_Albe (âncora alta). Por outro lado, houve um número pequeno 

de observações com baixo grau de escolaridade, sendo seis observações tanto para o 

fundamental incompleto como para o ensino médio incompleto e duas para o fundamental 

completo, conforme Quadro 5. Com isso, não é possível obter uma conclusão de correlação 

entre a escolaridade e o viés da ancoragem. 

Para verificar se a média das variáveis AN_Temp, AN_Leon, AN_Albe e AN_Maha 

são diferentes agrupados por um fator, sendo eles: EI, SN, TF, JP e gênero, foi realizado o 

teste t de Student, e para verificar se a mediana das variáveis são diferentes, utilizou-se o teste 

de U de Mann-Whitney. O resultado é exibido no Quadro 15. 
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Quadro 15 - Significância da diferença da média e mediana do viés ancoragem por fator. 

 
AN_Temp AN_Leon AN_Albe AN_Maha 

G
ru

p
o

 0
 T
 d

e 
S

tu
d

e
n

t 

EI 0,800 0,368 0,822 0,494 

SN 0,549 0,740 0,999 0,294 

TF 0,540 0,535 0,412 0,625 

JP 0,317 0,772 0,353 0,147 

Gênero 0,407 0,773 0,543 0,787 
U

 d
e 

M
a

n
n

-

W
h

it
n

ey
 

EI 0,432 0,322 0,052* 0,563 

SN 0,927 0,578 0,999 0,234 

TF 0,517 0,453 0,891 0,798 

JP 0,473 0,801 0,929 0,193 

Gênero 0,159 0,754 0,210 0,679 

G
ru

p
o

 1
 T
 d

e 
S

tu
d

e
n

t 

EI 0,633 0,381 0,284 0,893 

SN 0,871 0,934 0,465 0,693 

TF 0,735 0,609 0,271 0,507 

JP 0,760 0,290 0,627 0,836 

Gênero 0,055* 0,562 0,029** 0,294 

U
 d

e 
M

a
n

n
-

W
h

it
n

ey
  

EI 0,801 0,245 0,474 0,879 

SN 0,824 0,751 0,240 0,710 

TF 0,597 0,854 0,281 0,501 

JP 0,744 0,140 0,259 0,996 

Gênero 0,074* 0,455 0,050* 0,499 

Nota: * Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pode-se verificar que há diferença significativa da média e mediana para o grupo 1 no 

fator gênero com as variáveis AN_Temp e AN_Albe, sendo ambas âncoras baixas e que 

foram detectados nos coeficientes de correlação, ou seja, as respostas dos indivíduos do 

gênero feminino tem a média e a mediana estatisticamente significante inferior aos indivíduos 

do gênero masculino e, portanto, tornando-se mais enviesado na ancoragem. 

No teste de U de Mann-Whitney, constatou-se que a mediana entre o fator EI e a 

variável AN_Albe (âncora alta), no grupo 0, é estatisticamente diferente e significativa 

(p<0,10), apesar de não haver correlação significativa. A Figura 4 nos auxilia visualizar o 
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impacto sofrido pelos indivíduos introvertidos ao fornecer uma âncora. Com isso, pode-se 

afirmar que há maior probabilidade do indivíduo introvertido ser enviesado na ancoragem. 

 

 
Figura 4 - Relação do fator EI com a variável AN_Leon, segregado pelo grupo. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para prosseguir com a análise fatorial e, em seguida, com a modelagem de equações 

estruturais, foi realizado o teste de confiabilidade, o alpha de Cronbach, para o grupo 0, e 

apresentou o valor de -0,090 e, para o grupo 1, apresentou o valor de -0,061 e ao remover uma 

das variáveis o valor não passa de -0,008 para o grupo 0 e de 0,016 para o grupo 1. O valor 

esperado mínimo é 0,70, conforme Hair et al. (2009). Por esta razão não prosseguiu com a 

análise fatorial e modelagem de equações estruturais. 

4.2 EXCESSO DE CONFIANÇA 

O excesso de confiança foi mensurado pelas variáveis EC_Conhe, que mensura a 

percepção do indivíduo em relação ao seu conhecimento, a EC_Motor, que mensura a 

percepção do indivíduo em relação a sua habilidade como motorista, e a EC_Indic, que foi 

construído a partir das cinco questões, EC_Indic1, EC_Indic2, EC_Indic3, EC_Indic4 e 

EC_Indic5, e seu nível de confiança, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% e 100%. 
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As variáveis EC_Conhe e EC_Motor foram mensuradas utilizando uma escala de 3 

pontos, sendo -1 (pior que o mediano), 0 (aproximadamente o mediano) e 1 (melhor que o 

mediano). Uma pessoa específica poder ser mais inteligente do que a média e/ou ter melhores 

habilidades como motorista do que a média, no entanto, a média dessas variáveis devem ser 0, 

pois se há pessoas com mais habilidades melhor do que a média, também, há pessoas com 

habilidade pior que a média e, isto, resultaria numa média de 0. A variável EC_Indic varia 

entre -1 (sem excesso de confiança) e 1 (extremo de excesso de confiança). 

A estatística descritiva, conforme Quadro 16, a variável: 

1. EC_Conhe – obteve 13 (4,08%) respostas como pior que a média, 186 (58,31%) 

como aproximadamente o mediano e 120 (37,62%) como melhor que o 

mediano, resultando numa média de 0,34, mediana de 0 e desvio padrão de 

0,553; 

2. EC_Motor obteve 56 (17,55%) respostas como pior que a média, 120 (37,62%) 

como aproximadamente o mediano e 143 (44,83%) como melhor que o 

mediano, resultando numa média de 0,27, mediana de 0 e desvio padrão de 

0,742, e 

3. EC_Indic obteve uma média de 0,04, mediana de 0,27 e desvio padrão de 0,268, 

sendo 102 (31,97%) respostas abaixo de zero, ou sem excesso de confiança, e 

217 (68,03%) acima de zero, ou com excesso de confiança. As cinco questões, 

que compõem o EC_Indic, obtiveram uma média de 51,03% de acertos e o nível 

de confiança nas respostas foram de 67,58%. 

Quadro 16 - Estatística descritiva das variáveis do viés excesso de confiança. 

 EC_Conhe EC_Motor EC_Indic 

Média 0,34 0,27 0,04 

Mediana 0 0 0,27 

Desvio Padrão 0,553 0,742 0,268 

Pior que a média 
13 

(4,08%) 

56 

(17,55%) 
- 

Aproximadamente a média 
186 

(58,31%) 

120 

(37,62%) 
- 

Melhor que a média 
120 

(37,62%) 

143 

(44,83%) 
- 

Abaixo de zero - - 
102 

(31,97%) 

Acima de zero - - 
217 

(68,03%) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para verificar a existência do excesso de confiança foi realizado o teste t de Student e o 

teste dos postos sinalizados de Wilcoxon, sendo que a média e a mediana esperada da 

população foi 0. 

Ao realizar o teste t de Student, conforme Quadro 17, constatou-se que a média da 

amostra obtida foi estatisticamente significante acima de 0 para a variável EC_Conhe (0,34 ± 

0,553) (t(318)=10,841, p=0,000) com distância de 0,335, EC_Motor (0,27 ± 0,742) 

(t(318)=6,561, p=0,000) com distância de 0,273 e EC_Indic (0,04 ± 0,268) (t(318)=2,711, 

p=0,007) com distância de 0,041. 

Ao realizar o teste dos postos sinalizados de Wilcoxon, conforme Quadro 17, constatou-

se que a mediana da amostra obtida é estatisticamente significante acima de 0 para a variável 

EC_Conhe (Z=-8,050, p=0,000), EC_Motor (Z=-5,348, p=0,000) e EC_Indic (Z=-5,330, 

p=0,000). 

 

Quadro 17 - Testes para verificar a existência do excesso de confiança. 

 t de Student Postos sinalizados de Wilcoxon 

EC_Conhe 0,000*** 0,000*** 

EC_Motor 0,000*** 0,000*** 

EC_Indic 0,007*** 0,000*** 

Nota: * Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para testar se há correlação entre as variáveis EI, SN, TF, JP, gênero, escolaridade, 

renda, duração e idade e as variáveis do viés excesso de confiança, sendo elas: EC_Conhe, 

EC_Motor e EC_Indic, foi realizado o teste de correlação de Pearson e de Spearman. 

Conforme o Quadro 17, as variáveis que apresentaram significância estatística, pelo 

menos, ao nível de 5% foram: 

1. A variável TF com as variáveis EC_Conhe, nos coeficientes de Pearson com -

0,132 e de Spearman com -0,131, e EC_Motor, nos coeficientes de Pearson com 

-0,120 e de Spearman com -0,144. Isto significa que quanto mais pensamento o 

indivíduo for maior o excesso de confiança ou quanto mais sentimento o 

indivíduo for menor o excesso de confiança; 

2. A variável gênero com as variáveis EC_Conhe, nos coeficientes de Pearson com 

0,214 e de Spearman com 0,223, EC_Motor, nos coeficientes de Pearson com 
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0,126 e de Spearman com 0,134, e EC_Indic, nos coeficientes de Pearson com 

0,298 e de Spearman com 0,336. Isto significa que o indivíduo do gênero 

masculino tem maior probabilidade de ser enviesado ao excesso de confiança; 

3. A variável renda com as variáveis EC_Conhe, nos coeficientes de Pearson  com 

-0,164 e de Spearman com -0,174, EC_Motor, nos coeficientes de Pearson  com 

-0,225 e de Spearman com -0,237, e EC_Indic, nos coeficientes de Pearson com 

-0,159 e de Spearman com -0,174. Isto significa que o indivíduo de maior renda 

tem maior probabilidade de ter excesso de confiança; 

4. A variável duração com a variável EC_Conhe, no coeficiente de Spearman com 

-0,111. Por outro lado, a variável duração com a variável EC_Motor não 

apresentou correlação significativa no coeficiente de Pearson. Isto significa que 

o indivíduo que levou mais tempo para responder o questionário tem menor 

probabilidade de ter excesso de confiança, de acordo com o coeficiente de 

Spearman, e 

5. A variável idade com a variável EC_Motor, no coeficiente de Spearman com 

0,128. A variável idade apresentou-se também coeficiente de Pearson 

significativo ao nível de 10% com as variáveis EC_Motor e EC_Indic. Isto 

significa que quanto mais velho o indivíduo for maior a probabilidade de ter 

excesso de confiança. 
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Quadro 18 - Correlação entre os tipos psicológicos e o viés excesso de confiança. 

 
EC_Conhe EC_Motor EC_Indic 

Pearson 

EI -0,010 -0,012 0,071 

SN -0,021 -0,043 0,020 

TF -0,132** -0,120** -0,081 

JP -0,083 -0,105* -0,024 

Gênero 0,214*** 0,126** 0,298*** 

Escolaridade 0,087 0,071 0,044 

Renda -0,164*** -0,225*** -0,159*** 

Duração -0,081 0,108* 0,014 

Idade 0,042 0,109* 0,093* 

Spearman's rho 

EI -0,002 -0,024 0,070 

SN -0,012 -0,028 0,052 

TF -0,131** -0,144** -0,078 

JP -0,088 -0,097* -0,029 

Gênero 0,223*** 0,134** 0,336*** 

Escolaridade 0,094* 0,093* 0,088 

Renda -0,174*** -0,237*** -0,174*** 

Duração -0,111** 0,080 -0,030 

Idade 0,013 0,128** 0,029 

Nota: * Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para verificar se a média das variáveis EC_Conhe, EC_Motor e EC_Indic são diferentes 

agrupadas por um fator, sendo eles EI, SN, TF, JP e gênero, foi realizado o teste t de Student, 

e para verificar se a mediana das variáveis são diferentes utilizou-se o teste de U de Mann-

Whitney, conforme o Quadro 19. 
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Quadro 19 - Significância da diferença da média e mediana do viés do excesso de confiança 

por fator. 

 
EC_Conhe EC_Motor EC_Indic 

T
 d

e 
S

tu
d

e
n

t 

EI 0,896 0,510 0,215 

SN 0,957 0,822 0,508 

TF 0,200 0,131 0,544 

JP 0,251 0,094* 0,540 

Gênero 0,000*** 0,024** 0,000*** 

U
 d

e 
M

a
n

n
-

W
h

it
n

ey
 

EI 0,948 0,384 0,248 

SN 0,923 0,823 0,523 

TF 0,156 0,119 0,508 

JP 0,226 0,110 0,224 

Gênero 0,000*** 0,017** 0,000*** 

Nota: * Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pode-se verificar que há diferença significativa ao nível de 10% entre a média da 

variável EC_Motor no fator JP, no entanto, não há para o teste U de Mann-Whitney. Isto 

significa que o indivíduo julgador tem mais excesso de confiança do que o indivíduo 

percepção, pelo teste t de Student e pela variável EC_Motor. 

A média e a mediana de todas as variáveis de excesso de confiança são estatisticamente 

diferentes em relação ao gênero ao nível de 1% nas variáveis EC_Conhe e EC_Indic e ao 

nível de 5% na EC_Motor. Isto significa que os indivíduos do gênero masculino têm um 

excesso de confiança maior do que do gênero feminino. 

Para prosseguir com a análise fatorial e, em seguida, com a modelagem de equações 

estruturais, foi realizado o teste de confiabilidade, o alpha de Cronbach, e apresentou o valor 

de 0,246 e ao remover uma das variáveis o valor não passa de 0,310. O valor esperado 

mínimo é 0,70, conforme Hair et al. (2009). Por esta razão não prosseguiu com a análise 

fatorial e modelagem de equações estruturais. 
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4.3 REPRESENTATIVIDADE 

O viés da representatividade foi mensurado por quatro variáveis, sendo a REP_Linda, a 

REP_Jorna, a REP_Hospi e a REP_Dados. As variáveis que apresentaram o viés foram 

codificadas com o valor 1 e as que não apresentaram o viés foram codificadas com valor 0. 

A REP_Linda obteve 217 (68,03%) respostas apresentando o viés e 102 (31,97%) não 

apresentando, a REP_Jorna obteve 138 (43,26%) respostas apresentando o viés e 181 

(56,74%) não apresentando, a REP_Hospi obteve 255 (79,94%) respostas apresentado o viés 

e 64 (20,06%) não apresentando e a REP_Dados obteve 187 (58,62%) respostas apresentado o 

viés e 132 (41,38%) não apresentando, conforme Quadro 20. 

 

Quadro 20 - Estatística descritiva das variáveis do viés da representatividade. 

 REP_Linda REP_Jorna REP_Hospi REP_Dados 

Média 0,68 0,43 0,80 0,590 

Mediana 1 0 1 1 

Desvio Padrão 0,467 0,496 0,401 0,493 

Respostas com viés 
217 

(68,03%) 

138 

(43,26%) 

255 

(79,94%) 

187 

(58,62%) 

Respostas sem viés 
102 

(31,97%) 

181 

(56,74%) 

64 

(20,06%) 

132 

(41,38%) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para verificar a existência da representatividade foi realizado o teste t de Student, para 

comparar a média da amostra com a média esperada da população, e o teste dos postos 

sinalizados de Wilcoxon, para comparar a mediana da amostra com a mediana esperada da 

população, sendo que a média e a mediana esperada da população foi 0. 

Ao realizar o teste t de Student, conforme Quadro 21, constatou-se que a média amostra 

obtida é estatisticamente significante acima de 0 para a REP_Linda (0,68 ± 0,467) 

(t(318)=26,010, p=0,000) com distância de 0,680, para a REP_Jorna (0,43 ± 0,496) 

(t(318)=15,571, p=0,000) com distância de 0,433, para a REP_Hospi (0,80 ± 0,401) 

(t(318)=35,595, p=0,000) com distância de 0,799 e a REP_Dados (0,59 ± 0,493) 

(t(318)=21,225, p=0,000) com distância de 0,586. 

Ao realizar o teste dos postos sinalizados de Wilcoxon, conforme Quadro 21, constatou-

se que a mediana da amostra obtida é estatisticamente significante e acima de 0 para a 



 

 

75 

 

REP_Linda (Z=-12,772, p=0,000), para a REP_Jorna (Z=-10,192, p=0,000), para a 

REP_Hospi (Z=-13,843, p=0,000) e a REP_Dados (Z=-11,859, p=0,000). 

 

Quadro 21 - Testes para verificar a existência do viés representatividade. 

 t de Student Postos sinalizados de Wilcoxon 

REP_Linda 0,000*** 0,000*** 

REP_Jorna 0,000*** 0,000*** 

REP_Hospi 0,000*** 0,000*** 

REP_Dados 0,000*** 0,000*** 

Nota: * Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para testar se há relação entre as variáveis EI, SN, TF, JP, gênero, escolaridade, renda, 

duração e idade com as variáveis REP_Lina, REP_Jorna, REP_Hospi e REP_dados foi 

realizado o teste de correlação de Pearson e de Spearman. 

Conforme Quadro 22, a variável REP_Jorna, EI e Duração não apresentaram nenhuma 

correlação significativa. As variáveis que apresentaram significância estatística pelo menos ao 

nível de 5% foram: 

1. A variável SN com a REP_Linda, nos coeficientes de Pearson com 0,124 e de 

Spearman com 0,123. Isto significa que o indivíduo mais intuição tem maior 

probabilidade de ter o viés representatividade mensurado pela variável 

REP_Linda; 

2. A variável TF com a REP_Linda, nos coeficientes de Pearson com 0,129 e de 

Spearman com 0,119. Isto significa que o indivíduo mais sentimento tem maior 

probabilidade de ter o viés representatividade mensurado pela variável 

REP_Linda; 

3. A variável JP com a REP_Linda, no coeficiente de Spearman com 0,116, e com 

a REP_Dados, no coeficiente de Pearson com 0,111. A variável JP com a 

REP_Linda e REP_Dados apresentaram o coeficiente de Pearson e Spearman 

significativos ao nível de 10%. Isto significa que o indivíduo mais percepção 

tem maior probabilidade de ter o viés representatividade; 



 

 

76 

 

4. A variável escolaridade com a REP_Linda, nos  coeficientes de Pearson  com  -

0,117 e de Spearman com -0,113. Isto significa que o indivíduo com maior grau 

de escolaridade tem menor probabilidade de ter o viés representatividade; 

5. A variável renda com a REP_Linda, nos coeficientes de Pearson com 0,110 e de 

Spearman com 0,119. Isto significa que o indivíduo com maior renda tem menor 

probabilidade de ter o viés representatividade, mensurado pela variável 

REP_Linda, e 

6. A variável idade com a REP_Hospi, nos coeficientes de Pearson com 0,114 e de 

Spearman com 0,121. Isto significa que o indivíduo mais velho tem maior 

probabilidade de ter o viés representatividade, mensurado pela variável 

REP_Hospi. 

 

Quadro 22 - Correlação entre os tipos psicológicos e o viés representatividade. 

 
REP_Linda REP_Jorna REP_Hospi REP_Dados 

Pearson 

EI -0,025 0,012 -0,004 -0,016 

SN 0,124** 0,048 0,039 0,029 

TF 0,129** 0,082 0,087 0,031 

JP 0,108* -0,003 0,080 0,111** 

Gênero -0,097* -0,081 -0,077 0,000 

Escolaridade -0,117** -0,010 -0,046 -0,074 

Renda 0,110** -0,030 -0,005 0,021 

Duração 0,058 0,007 0,023 -0,023 

Idade -0,028 0,079 0,114** -0,032 

Spearman's rho 

EI -0,021 0,013 0,000 -0,012 

SN 0,123** 0,027 0,023 0,033 

TF 0,119** 0,082 0,084 0,022 

JP 0,116** 0,004 0,073 0,106* 

Gênero -0,097* -0,081 -0,077 0,000 

Escolaridade -0,113** -0,008 -0,017 -0,073 

Renda 0,119** -0,025 -0,004 0,024 

Duração 0,014 0,034 0,010 -0,031 

Idade -0,055 0,077 0,121** -0,005 

Nota: * Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



 

 

77 

 

Para verificar se a média das variáveis EC_Conhe, EC_Motor e EC_Indic são diferentes 

agrupados por um fator, sendo eles EI, SN, TF, JP e gênero, foi realizado o teste t de Student, 

e para verificar se a mediana das variáveis são diferentes utilizou-se o teste de U de Mann-

Whitney conforme Quadro 23. 

 

Quadro 23 - Significância da diferença da média e mediana do viés da representatividade por 

fator. 

 
REP_Linda REP_Jorna REP_Hospi REP_Dados 

T
 d

e 
S

tu
d

e
n

t 

EI 0,688 0,817 0,519 0,956 

SN 0,036** 0,780 0,705 0,659 

TF 0,168 0,298 0,156 0,950 

JP 0,326 0,897 0,304 0,014** 

Gênero 0,092* 0,145 0,185 1,000 

U
 d

e 
M

a
n

n
-

W
h

it
n

ey
 

EI 0,687 0,817 0,518 0,956 

SN 0,040** 0,779 0,704 0,658 

TF 0,167 0,297 0,154 0,950 

JP 0,334 0,896 0,321 0,016** 

Gênero 0,085* 0,147 0,170 1,000 

Nota: * Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pode-se verificar que há diferença significativa (p<0,05) de média e mediana para o 

fator SN com a variável REP_Linda, ou seja, se o indivíduo for intuição a média e a mediana 

são superiores a do indivíduo sensação. Esta relação foi constatada nos testes de correlação, 

conforme Quadro 22. 

O fator JP apresenta diferença significativa (p<0,05) de média e mediana para a variável 

REP_Dados, ou seja, se o indivíduo for percepção a média e a mediana são superiores a do 

indivíduo julgamento e, com isso, maior probabilidade ao viés representatividade. Esta 

relação foi constatada nos testes de correlação, conforme Quadro 22. 

A média e mediana apresenta diferença significativa (p<0,10) com a variável 

REP_Linda pelo fator gênero, sendo o gênero feminino com a maior média, e por este fato os 

indivíduos do gênero feminino têm maior probabilidade ao viés representatividade. Esta 
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relação foi constatada nos testes de correlação com significância ao nível de 10%, conforme 

Quadro 22. 

Para prosseguir com a análise fatorial e, em seguida, com a modelagem de equações 

estruturais, foi realizado o teste de confiabilidade, o alpha de Cronbach, que apresenta valor 

de 0,203 e ao remover uma das variáveis o valor não passa de 0,324. O valor esperado 

mínimo é 0,70, conforme Hair et al. (2009). Por esta razão não prosseguiu com a análise 

fatorial e modelagem de equações estruturais. 

4.4 CONTABILIDADE MENTAL 

O viés da contabilidade mental foi mensurado, incialmente, por cinco variáveis, sendo o 

CM_1Teatr, CM_2Teatr, CM_1Loja, CM2_loja e CM3_Loja.  O CM_1Teatr e CM_2Teatr 

foram codificados com 0 caso a resposta fosse não e 1 caso fosse sim e para CM_1Loja, 

CM_2Loja e CM_Loja3 foram codificados com a escala Likert de 5 pontos, de 1 (preferência 

ao Sr. X) a 5 (preferência ao Sr. Y), e foi criada uma variável chamada de CM_Teatr que foi 

codificado como 1 caso a resposta de CM_1Teatr fosse diferente de CM_2Teatr, sendo assim 

o valor 1 representa o viés. 

A estatística descritiva é apresentada no Quadro 24, onde o CM_1Teatr obteve 194 

respostas como sim e CM_2Teatr 218 e o CM_1Loja obteve média de 2,99, CM_2Loja de 

3,09 e CM_3Loja de 3,31. 
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Quadro 24 - Estatística descritiva das variáveis do viés da contabilidade mental. 

 CM_1Teatr CM_2Teatr CM_Teatr CM_1Loja CM_2Loja CM_3Loja 

Média 0,61 0,68 0,31 2,99 3,09 3,31 

Mediana 1 1 0 3 3 3 

Desvio Padrão 0,489 0,466 0,465 0,733 0,887 0,966 

Respostas 0 
125 

(39,18%) 

101 

(31,66%) 

219 

(68,65%) 
- - - 

Respostas 1 
194 

(60,82%) 

218 

(68,34%) 

100 

(31,35%) 

14 

(4,39%) 

17 

(5,33%) 

13 

(4,08%) 

Respostas 2 - - - 
25 

(7,84%) 

29 

(9,09%) 

26 

(8,15%) 

Respostas 3 - - - 
250 

(78,37%) 

213 

(66,77%) 

177 

(55,49%) 

Respostas 4 - - - 
10 

(3,13%) 

28 

(8,78%) 

54 

(16,93%) 

Respostas 5 - - - 
20 

(6,27%) 

32 

(10,03%) 

49 

(15,36%) 

Nota: - significa que não se aplica, pois não é possível haver respostas com esta codificação. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para verificar a existência do viés contabilidade mental, nas variáveis CM_1Teatr e 

CM_2Teatr, foi realizado o teste t de Student, para comparar se a média das duas eram iguais, 

e o teste dos postos sinais de Wilcoxon, para comparar se a mediana das duas eram iguais. 

Ao realizar o teste t de Student pareadas constatou-se que a média do CM_2Teatr  (0,68 

± 0,466) é estatisticamente significante e superior em relação à média do CM_1Teatr (0,61 ± 

0,489) (t(318)=-2,418, p=0,016). Ao realizar o teste dos postos sinais de Wilcoxon, constatou-

se que a mediana do CM_2Teatr é estatisticamente significante e superior em relação a 

mediana do CM_1Teatr (Z=-2,400, p=0,016). Dessa forma, pode-se concluir que há o viés 

contabilidade mental para as variáveis CM_1Teatr e CM_2Teatr, conforme Quadro 25. 

 

Quadro 25 - Diferença estatística entre as variáveis CM_1Teatr e CM_2Teatr. 

 t de Student Postos sinalizados de Wilcoxon 

CM_1Teatr – CM_2Teatr 0,016** 0,016** 

Nota: * Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para verificar a existência do viés contabilidade mental, nas variáveis CM_Teatr, 

CM_1Loja, CM_2Loja e CM_3Loja, foi realizado o teste t de Student e o teste dos postos 

sinalizados de Wilcoxon. Espera-se para a variável CM_Teatr média e mediana de valor 0 e 
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para as CM_1Loja, CM_2Loja e CM_3Loja espera-se de valor 3, pelo fato desses valores não 

apresentarem o viés da representatividade. 

Ao realizar o teste t de Student, conforme Quadro 26, constatou-se que a média da 

amostra obtida é estatisticamente significante acima de 3 para a CM_3Loja (3,31 ± 0,966) 

(t(318)=5,797, p=0,000) com distância de 0,313, e não é estatisticamente significante para o 

CM_1Loja (2,99 ± 0,733) (t(318)=-0,229, p=0,819) com distância de -0,009 e para o 

CM_2Loja (3,09 ± 0,887) (t(318)=1,830, p=0,068) com distância de 0,091. Para a CM_Teatr 

(0,31 ± 0,465), a média é estatisticamente significante e acima de 0 (t(318)=12,050, p=0,000). 

Ao realizar o teste dos postos sinalizados de Wilcoxon constatou-se que a mediana da 

amostra obtida é estatisticamente significante acima de 3 para o CM_3Loja (Z=-5,242, 

p=0,000), e não é estatisticamente significante para o CM_1Loja (Z=-0,135, p=0,893) e para o 

o CM_2Loja (Z=-1,893, p=0,058). Para o CM_Teatr, a mediana é estatisticamente 

significante e acima de 0 (Z=-8,682, p=0,000). 

Portanto, tanto o teste t de Student como para o teste dos postos sinalizados de 

Wilcoxon, há o viés da contabilidade mental para as variáveis CM_Teatr e CM_3Loja e, por 

isso, não prosseguiu com as análises para as variáveis CM_1Loja e CM_2Loja. 

 

Quadro 26 - Testes para verificar a existência do viés contabilidade mental. 

 t de Student Postos sinalizados de Wilcoxon 

CM_Teatr 0,000*** 0,000*** 

CM_1Loja 0,819 0,893 

CM_2Loja 0,068 0,058 

CM_3Loja 0,000*** 0,000*** 

Nota: * Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para testar se há relação entre as variáveis EI, SN, TF, JP, gênero, escolaridade, renda, 

duração e idade com as variáveis CM_Teatr e CM_3Loja foi realizado o teste de correlação 

de Pearson e o teste de correlação de Spearman. 

Conforme Quadro 27, as variáveis EI, SN, TF e escolaridade não apresentaram 

nenhuma correlação significativa. As variáveis que apresentaram significância estatística pelo 

menos ao nível de 5% foram: 
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1. A  variável  JP  com  a  CM_Teatr,  no  coeficiente  de  Pearson  com  valor  de  

-0,124. E no coeficiente de Spearman com valor de -0,109 significativo ao nível 

de 10%. Isto significa que quanto mais julgamento for o indivíduo maior é a 

probabilidade de apresentar o viés representatividade, mensurado pela variável 

CM_Teatr; 

2. A variável gênero com a CM_3Loja, nos coeficientes de Pearson com -0,131 e 

de Spearman com -0,131. Isto significa que se o indivíduo for do gênero 

feminino há maior probabilidade de apresentar o viés representatividade; 

3. A variável renda com a CM_Teatr, nos coeficientes de Pearson com 0,133 e de 

Spearman com 0,120. Isto significa que quanto menor a renda do indivíduo 

maior é a probabilidade de apresentar o viés representatividade, mensurado pela 

variável CM_Teatr, e 

4. A variável idade com a CM_Teatr, nos coeficientes de Pearson com -0,181 e de 

Spearman com -0,188. Isto significa que quanto mais jovem for o indivíduo 

maior é a probabilidade de apresentar o viés representatividade, mensurado pela 

variável CM_Teatr. 

 

Quadro 27 - Correlação entre os tipos psicológicos e o viés contabilidade mental. 

 
CM_Teatr CM_3Loja 

Pearson 

EI 0,019 -0,006 

SN -0,032 0,067 

TF -0,045 0,055 

JP -0,124** 0,061 

Gênero 0,023 -0,131** 

Escolaridade -0,052 -0,002 

Renda 0,133** -0,027 

Duração 0,018 0,098* 

Idade -0,181*** 0,004 

Spearman's rho 

EI 0,013 -0,031 

SN -0,037 0,057 

TF -0,037 0,046 

JP -0,109* 0,055 

Gênero 0,023 -0,131** 

Escolaridade -0,074 -0,006 

Renda 0,120** -0,026 

Duração -0,034 0,102* 

Idade -0,188*** 0,000 

Nota: * Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Para verificar se a média das variáveis CM_Teatr e CM_3Loja são diferentes agrupados 

por um fator, sendo eles EI, SN, TF, JP e gênero, foi realizado o teste t de Student, e para 

verificar se a mediana das variáveis são diferentes utilizou-se o teste de U de Mann-Whitney, 

conforme Quadro 28. 

 

Quadro 28 - Significância da diferença da média e mediana do viés contabilidade mental por 

fator. 

 
CM_Teatr CM_3Loja 

T
 d

e 
S

tu
d

e
n

t 

EI 0,884 0,531 

SN 0,890 0,864 

TF 0,947 0,541 

JP 0,052* 0,909 

Gênero 0,683 0,012** 

U
 d

e 
M

a
n

n
-

W
h

it
n

ey
 

EI 0,884 0,363 

SN 0,890 0,943 

TF 0,947 0,684 

JP 0,062* 0,946 

Gênero 0,682 0,019** 

Nota: * Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pode-se verificar que há diferença significativa (p<0,10) de média e mediana para o 

fator JP com a variável CM_Teatr, ou seja, se o indivíduo for julgamento a média e a mediana 

são superiores ao do indivíduo percepção. Esta relação foi constatada nos testes de correlação, 

conforme Quadro 27. 

O fator gênero apresenta diferença significativa (p<0,05) entre média e mediana com a 

variável CM_3Loja, ou seja, os indivíduos do gênero feminino têm a média e a mediana 

superior ao gênero masculino. Esta relação foi constatada nos testes de correlação, conforme 

Quadro 27. 

Para prosseguir com a análise fatorial e, em seguida, com a modelagem de equações 

estruturais, é necessário realizar o teste de confiabilidade, o alpha de Cronbach, e apresentar 

um valor mínimo de 0,70, conforme Hair et al. (2009). No entanto, o construto do viés da 
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contabilidade mental apresenta o alpha de Cronbach de 0,435 e ao remover uma das variáveis 

o valor não passa de 0,512. Por esta razão não prosseguiu com a análise fatorial e modelagem 

de equações estruturais. 

4.5 AVERSÃO A PERDAS 

O viés de aversão a perdas foi mensurado por seis variáveis, sendo a AV_1Moed, 

AV_2Moed, AV_3Moed, AV_4Moed, AV_5Moed e AV_6Moed, representando um grau de 

aversão a perdas de 1, 1,20, 1,80, 2,17, 2,80 e 3,30 dado uma quantia de perda de R$5, R$10, 

R$20, R$30, R$50 e R$100, respectivamente, conforme Quadro 29. 

A estatística descritiva é apresentada no Quadro 29, onde o AV_1Moed obteve 205 

respostas como sim, o AV_2Moed 182, o AV_3Moed 180, o AV_4Moed 189, o AV_5Moed 

171 e o AV_6Moed 154. Pode-se observar que, ao aumentar o valor da perda, o aumento do 

grau de aversão não foi suficiente para manter a média das pessoas que aceitaram a aposta, 

pois a proporção das pessoas que aceitaram a aposta AV_1Moed diminui uma a uma até o 

AV_6Moed, exceto para o AV_4Moed que aumenta em relação à AV_2Moed e à 

AV_3Moed.  

 

Quadro 29 - Estatística descritiva dos indicadores da aversão a perdas. 

 AV_1Moed AV_2Moed AV_3Moed AV_4Moed AV_5Moed AV_6Moed 

Valor da Perda R$5 R$10 R$20 R$30 R$50 R$100 

Valor de Ganho R$5 R$12 R$36 R$65 R$140 R$330 

Grau de Aversão 

a Perdas 
1 1,2 1,8 2,17 2,8 3,3 

Aceitaram 
205 

(64,26%) 

182 

(57,05%) 

180 

(56,43%) 

189 

(59,25%) 

171 

(53,61%) 

154 

(48,28%) 

Rejeitaram 
114 

(35,74%) 

137 

(42,95%) 

139 

(43,57%) 

130 

(40,75%) 

148 

(46,39%) 

165 

(51,72%) 

Média 0,64 0,57 0,56 0,59 0,54 0,48 

Mediana 1 1 1 1 1 0 

Desvio Padrão 0,480 0,496 0,497 0,492 0,499 0,500 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pelo fato do valor de perda e de ganho se alterarem para cada pergunta, elas não são 

totalmente comparáveis. Mas, mesmo assim, para verificar a existência do viés aversão a 

perdas e que, mesmo aumentando o grau de aversão a perdas, a média diminui ao aumentar o 
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valor da possível perda, foi realizado o teste t de Student e o teste dos postos sinais de 

Wilcoxon. Foi comparado se a média, para o teste t de Student, e a mediana, para o teste dos 

postos sinais de Wilcoxon, do AV_6Moed é maior do que AV_5Moed, AV_5Moed é maior 

do que AV_4Moed, AV_4Moed é maior do que AV_3Moed, AV_3Moed é maior do que 

AV_2Moed e AV_2Moed é maior do que AV_1Moed, conforme Quadro 30. 

Constatou-se que a média e a mediana do AV_2Moed é menor do que AV_1Moed, 

AV_5Moed é menor do que AV_4Moed e AV_6Moed é menor do que AV_5Moed, todos 

estatisticamente significativa. Portanto, evidencia-se que há o viés de aversão a perdas. 

 

Quadro 30 - Teste estatístico para verificar a existência do viés da aversão a perdas. 

 

t de Student Postos Sinais de Wilcoxon 

t Sig. (2-tailed) Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

AV_1Moed - AV_2Moed 2,798 ,005*** -2,769 0,006*** 

AV_2Moed - AV_3Moed ,277 ,782 -,277 0,782 

AV_3Moed - AV_4Moed -1,026 ,306 -1,026 0,305 

AV_4Moed - AV_5Moed 3,038 ,003*** -3,000 0,003*** 

AV_5Moed - AV_6Moed 2,616 ,009*** -2,592 0,010*** 

Nota: * Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para testar se há relação entre as variáveis EI, SN, TF, JP, gênero, escolaridade, renda, 

duração e idade com as variáveis AV_1Moed, AV_2Moed, AV_3Moed, AV_4Moed, 

AV_5Moed e AV_6Moed foi realizado o teste de correlação de Pearson e o teste de 

correlação de Spearman. 

Conforme Quadro 31, as variáveis EI, SN, JP, idade, AV_1Moed e AV_4Moed não 

apresentaram nenhuma correlação significativa. As variáveis que apresentaram significância 

estatística pelo menos ao nível de 5% foram: 

1. A variável gênero com a AV_5Moed, nos coeficientes de Pearson e de 

Spearman com 0,167, e com a AV_6Moed, nos coeficientes de Pearson e de 

Spearman com 0,274. Isto significa que se o indivíduo for do gênero masculino 

maior a probabilidade de aceitar a aposta das variáveis AV_5Moed e 

AV_6Moed; 

2. A variável escolaridade com a AV_3Moed, nos coeficientes de Pearson com 

0,125 e de Spearman com 0,121. Isto significa que quanto maior o grau de 
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escolaridade do indivíduo maior a probabilidade de aceitar a aposta da variável 

AV_3Moed, e 

3. A variável renda com a AV_5Moed, nos coeficientes de Pearson com -0,112 e 

de Spearman com -0,121, e  a  AV_6Moed,  nos  coeficientes  de  Pearson  com  

-0,190 e de Spearman com -0,194. Isto significa que quanto maior a renda do 

indivíduo maior a probabilidade de aceitar a aposta das variáveis AV_5Moed e 

AV_6Moed. 

 

Quadro 31 - Correlação entre os tipos psicológicos e o viés aversão a perdas. 

 
AV_1Moed AV_2Moed AV_3Moed AV_4Moed AV_5Moed AV_6Moed 

P
ea

rs
o

n
 

EI -0,081 -0,076 -0,076 -0,024 0,013 -0,004 

SN 0,039 -0,002 0,048 -0,033 0,049 0,005 

TF 0,082 -0,039 -0,014 -0,028 -0,075 -0,096* 

JP 0,000 -0,078 0,012 -0,013 0,000 0,005 

Gênero -0,075 0,024 0,047 0,070 0,167*** 0,274*** 

Escolaridade -0,036 0,103* 0,125** 0,046 0,063 0,029 

Renda 0,068 -0,075 -0,052 -0,057 -0,112** -0,190*** 

Duração -0,014 -0,043 -0,041 -0,021 0,059 0,095* 

Idade -0,020 -0,013 -0,005 -0,073 -0,051 0,083 

S
p

ea
rm

a
n

's
 r

h
o

 

EI -0,079 -0,078 -0,087 -0,027 0,014 -0,005 

SN 0,032 -0,015 0,043 -0,044 0,045 -0,011 

TF 0,087 -0,040 -0,007 -0,030 -0,078 -0,106* 

JP 0,007 -0,087 0,005 -0,015 0,000 -0,006 

Gênero -0,075 0,024 0,047 0,070 0,167*** 0,274*** 

Escolaridade -0,075 0,085 0,121** 0,065 0,077 0,042 

Renda 0,066 -0,078 -0,067 -0,065 -0,121** -0,194*** 

Duração -0,040 -0,081 -0,063 -0,023 0,034 0,092 

Idade -0,025 -0,016 0,003 -0,074 -0,059 0,065 

Nota: * Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para verificar se a média das variáveis AV_1Moed, AV_2Moed, AV_3Moed, 

AV_4Moed, AV_5Moed e AV_6Moed é diferente agrupados por um fator, sendo eles EI, SN, 

TF, JP e gênero, foi realizado o teste t de Student, e para verificar se a mediana das variáveis é 

diferente utilizou-se o teste de U de Mann-Whitney, conforme Quadro 32. 
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Quadro 32 - Significância da diferença existente na média e mediana do viés aversão a 

perdas por fator. 

 
AV_1Moed AV_2Moed AV_3Moed AV_4Moed AV_5Moed AV_6Moed 

T
 d

e 
S

tu
d

e
n

t 

EI 0,155 0,033** 0,018** 0,196 0,600 0,746 

SN 0,992 0,673 0,286 0,793 0,103 0,887 

TF 0,490 0,246 0,636 0,531 0,222 0,087* 

JP 0,169 0,955 0,090* 0,440 0,267 0,257 

Gênero 0,185 0,670 0,407 0,210 0,002*** 0,000*** 

U
 d

e 
M

a
n

n
-

W
h

it
n

ey
 

EI 0,153 0,033** 0,017** 0,195 0,600 0,745 

SN 0,992 0,672 0,287 0,793 0,104 0,887 

TF 0,489 0,246 0,635 0,530 0,222 0,087* 

JP 0,177 0,955 0,093* 0,439 0,267 0,256 

Gênero 0,179 0,669 0,406 0,212 0,003*** 0,000*** 

Nota: * Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pode-se verificar que há diferença significativa (p<0,05) de média e mediana para o 

fator EI com a variável AV_2Moed e AV_3Moed, ou seja, a média e a mediana dos 

indivíduos extrovertidos, que aceitam as apostas AV_2Moed e AV_3Moed, são superiores a 

dos introvertidos. No entanto, não houve correlação estatisticamente significante, conforme 

Quadro 31. 

O fator TF com a variável AV_6Moed apresentaram diferença significativa (p<0,10) de 

média e mediana, ou seja, a média e a mediana dos indivíduos pensamento, que aceitam a 

aposta AV_6Moed, são superiores aos indivíduos sentimento. Esta relação foi constatada nos 

testes de correlação, conforme Quadro 31. 

O fator JP com a variável AV_3Moed apresentou diferença significativa (p<0,10) de 

média, ou seja, a média dos indivíduos percepção, que aceitam a aposta AV_3Moed, é 

superior aos indivíduos julgamento. Por outro lado, a mediana não apresentou diferença 

significativa e, também, não foi constatada no teste de correlação, conforme Quadro 31. 

O fator gênero com a variável AV_5Moed e AV_6Moed apresentaram diferença 

significativa (p<0,01) de média e mediana, ou seja, a média dos indivíduos do gênero 

masculino, que aceitam a aposta AV_5Moed eAV_6Moed, são superiores aos indivíduos do 
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gênero feminino. Esta relação foi também constatada no teste de correlação, conforme Quadro 

31. 

Ao realizar o teste de confiabilidade, alpha de Cronbach, das variáveis AV_1Moed, 

AV_2Moed, AV_3Moed, AV_4Moed, AV_5Moed e AV_6Moed obteve o valor de 0,788, a 

correlação entre item e total foram superiores a 0,5, exceto para o AV_1Moed, e a correlação 

entre itens foram superiores a 0,3, exceto para o AV_1Moed e AV_2Moed. Conforme Hair et 

al. (2009), há confiabilidade para prosseguir com a análise fatorial e modelagem de equações 

estruturais. 

Foi realizada a análise fatorial exploratória utilizando o método maximum likehood com 

rotação Promax, de dois fatores, para verificar se as variáveis dos tipos psicológicos e do viés 

de aversão a perdas estão adequadamente correlacionadas. O teste Kaiser-Meyer-Olkin foi 

superior a 0,7 e o teste de Bartlett apresentou significância ao nível de 1%, as variáveis que 

apresentaram comunalidade inferior a 0,200 foram retiradas (AV_1Moed, AV_2Moed e a 

EI_soma), resultando numa comunalidade suficientemente alta (todos acima de 0,200 e a 

maioria acima de 0,700). 

As variáveis JP_soma, SN_soma e TF_soma dos tipos psicológicos e as AV_3Moed, 

AV_4Moed, AV_5Moed e AV_6Moed do viés da aversão a perdas foram adequadamente 

correlacionadas ao fator de análise. Ao remover a variável EI_soma, AV_1Moed e 

AV_2Moed que apresentaram comunalidade inferior a 0,200, as variáveis JP_soma, SN_soma 

e TF_soma apresentaram o alpha de Cronbach de 0,833 e as variáveis AV_3Moed, 

AV_4Moed, AV_5Moed e AV_6Moed apresentaram o alpha de Cronbach de 0,792. 

Segundo Hair et al. (2009) e Kline (2011), os fatores apresentaram validade convergente 

suficiente, pois as cargas fatoriais foram superiores a 0,450 (a maioria acima de 0,800), e 

validade discriminante, pois a correlação dos fatores não foi superior a 0,700 e não existe 

problema de cargas cruzadas, conforme Quadro 33. O modelo de dois fatores tem 58% da 

variância explicada e o eigenvalues acima de 1,0, chamaremos o fator 1 de AV, por se referir 

ao viés aversão a persas, e o fator 2 de TP, por se referir aos tipos psicológicos. 
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Quadro 33 - Matrix de Cargas por Fator 

Variáveis 

Fator 

1 2 

AV_5Moed 0,937  

AV_4Moed 0,832  

AV_6Moed 0,772  

AV_3Moed 0,459  

JP_soma  0,826 

SN_soma  0,807 

TF_soma  0,637 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Foi construído o modelo de mensuração na forma de diagrama de caminho, conforme a 

Figura 5. Empregou-se o método de estimação assintoticamente livre de distribuição. Para 

verificar se o modelo de mensuração é válido, verificou-se as métricas de qualidade de ajuste 

com os valores críticos considerando o tamanho da amostra e a quantidade de variáveis, 

segundo Hair et al. (2009), conforme o Quadro 34. O    apresentou um valor de 20,096 

(p=0,065),  o que resultou num modelo aceitável, pois o p-value deverá ser superior a 0,05 e 

os índices CFI, GFI e RMSEA foram considerados adequados. 
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Figura 5 - Modelo de mensuração do viés de aversão a perdas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 34 - Métrica de qualidade de ajuste do modelo do víes de aversão a perdas. 

Índice Valor Valor Desejado* 

    20,096 Menor possível 

p-value 0,065 >0,05 

CFI 0,994 >0,97 

GFI 1,000 >0,95 

RMSEA 0,046 <0,07 

Nota: * Valor desejado segundo Hair et al. (2009) considerando o tamanho da amostra e a quantidade de 

vairáveis. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Conforme a Figura 5 e o Quadro 35, o modelo apresentou: 

1. Confiabilidade - ao terem a confiabilidade composta acima de 0,7; 

2. Validade convergente - ao terem cargas fatoriais acima de 0,5, exceto de 

AV_3Moed para AV que apresentou valor de 0,452, confiabilidade composta 

maior que a média da variância extraída e a média da variância extraída ser 

maior do que 0,5, e 

3. Validade discriminante - ao apresentar variância extraída maior do que as 

correlações quadradas entre os fatores (HAIR et al., 2009; KLINE, 2011). 

 

Quadro 35 - Validade convergente e discrimanete do modelo de euqações estruturais entre os 

tipos psicológicos e a aversão a perdas. 

 CR AVE AV TP 

AV 0,861 0,622 0,000 - 

TP 0,816 0,600 0,000 0,775 

Nota: AV – fator de aversão a perdas, TP – fator dos tipos psicológicos, AVE – média da variância extraída e CR 

– confiabilidade composta. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A validade nomológica ficou comprometida, pois a carga fatorial entre os fatores AV e 

o TP foi de -0,01 (p=0,928), conforme a Figura 5. Portanto, com a modelagem de equações 

estruturais constatou que não há relação entre os tipos psicológicos e a aversão a perdas. 

4.6 RESUMO DOS RESULTADOS ENCONTRADOS 

O Quadro 36 sintetiza os resultados obtidos das análises de correlação das variáveis EI, 

SN, TF, JP, gênero, escolaridade, renda e idade com os vieses comportamentais, ancoragem, 

excesso de confiança, representatividade, contabilidade mental e aversão a perdas. Verifica-se 

que: 

1. Há correlação significativa entre variável gênero e renda com todos os vieses 

estudados neste trabalho; 

2. O viés ancoragem apresenta correlação com a dimensão EI dos tipos 

psicológicos, negativa com o gênero, renda e idade; 
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3. O viés excesso de confiança apresenta correlação negativa com as dimensões TF 

e JP dos tipos psicológicos e correlação positiva com gênero, escolaridade, renda 

e idade; 

4. O viés representatividade apresenta correlação positiva com as dimensões SN, 

TF e JP dos tipos psicológicos e correlação negativa com gênero, escolaridade, 

renda e idade; 

5. O viés contabilidade mental apresenta correlação negativa com a dimensão JP 

dos tipos psicológicos e com gênero, escolaridade, renda e idade, e 

6. O viés aversão a perdas apresenta correlação negativa com a dimensão TF dos 

tipos psicológicos e correlação positiva com gênero, escolaridade e renda. 

 

Quadro 36 - Síntese dos resultados encontrados dos testes de correlação. 

Variável Ancoragem 
Excesso de 

Confiança 
Representatividade 

Contabilidade 

Mental 

Aversão a 

Perdas 

 EI Positiva - - - - 

 SN - - Positiva - - 

 TF - Negativa Positiva - Negativa 

 JP - Negativa Positiva Negativa - 

 Gênero Negativa Positiva Negativa Negativa Positiva 

 Escolaridade - Positiva Negativa - Positiva 

 Renda Negativa Positiva Negativa Negativa Positiva 

 Idade Negativa Positiva Positiva Negativa - 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em relação ao viés excesso de confiança, os resultados obtidos estão de acordo com: 

1. O trabalho de Zaidi e Tauni (2012) ao encontrar correlação negativa com a 

dimensão JP, positiva com o gênero, escolaridade, renda e idade e não encontrar 

correlação com a dimensão SN, e  

2. O trabalho de Sadi et al. (2011) ao não encontrar correlação com dimensão EI. 

 

Por outro lado, o trabalho de Zaidi e Tauni (2012), encontrou correlação oposta com a 

dimensão TF e não encontrou correlação negativa com a dimensão EI, e o trabalho de Sadi et 

al. (2011) encontrou correlação positiva com a dimensão SN. 
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O Quadro 37 sintetiza os resultados obtidos através da comparação dos tipos 

psicológicos agrupada pelos fatores EI, SN, TJ, JP e gênero nos vieses comportamentais. 

Pode-se verificar que o fator gênero tem relação significativa com os todos os vieses 

estudados, sendo correlação negativa com o viés ancoragem, representatividade e 

contabilidade mental, correlação positiva com o viés excesso de confiança e aversão a perdas. 

A dimensão dos tipos psicológicos: 

1. EI – apresenta correlação positiva com o viés ancoragem e negativa com o viés 

aversão a perdas; 

2. SN – apresenta correlação positiva com o viés representatividade; 

3. TF – apresenta correlação negativa com o viés aversão a perdas, e 

4. JP – apresenta correlação negativa com o viés excesso de confiança e 

contabilidade mental, correlação positiva com o viés representatividade e 

aversão a perdas. 

 

Quadro 37 - Resultado encontrado de acordo com as hipóteses de igualdade entre médias e 

medianas. 

Variável Ancoragem 
Excesso de 

Confiança 
Representatividade 

Contabilidade 

Mental 

Aversão a 

Perdas 

 EI Positiva - - - Negativa 

 SN - - Positiva - - 

 TF - - - - Negativa 

 JP - Negativa Positiva Negativa Positiva 

 Gênero Negativa Positiva Negativa Negativa Positiva 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A análise estatística de modelagem de equações estruturais não foi possível realizar nos 

vieses ancoragem, excesso de confiança, representatividade e contabilidade mental por não 

apresentarem o alpha de Cronbach aceitável e no viés aversão a perdas não apresentou 

validade nomológica aceitável. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste presente trabalho foi verificar a relação entre a teoria dos tipos 

psicológicos, proposta por Carl Gustav Jung, e as decisões dos indivíduos, sob a luz dos 

vieses comportamentais, ancoragem, excesso de confiança, representatividade, contabilidade 

mental e aversão a perdas. Para isso, foi desenvolvido um questionário na forma eletrônica 

para que o pesquisado respondesse de forma autônoma, sem a necessidade do entrevistador, e 

que os vieses do entrevistador fossem eliminados, havendo apenas o viés de sua construção. O 

questionário foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa, campus Monte Alegre da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – CEP-PUC/SP, de acordo com a Resolução 

CNS/MS nº 466/12, e recebeu parecer favorável. Foram obtidas 319 respostas válidas 

oriundas, principalmente, do estado de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de 

Janeiro e Paraná e abrangendo os 16 tipos psicológicos. 

Para identificar se há influência dos tipos psicológicos no comportamento dos 

tomadores de decisões financeiras, utilizou-se análises descritivas, teste paramétrico e não 

paramétrico e modelagem de equações estruturais para verificar se os tipos psicológicos 

podem ser os causadores dos vieses comportamentais. 

Estudados os vieses ancoragem, excesso de confiança, representatividade, contabilidade 

mental e aversão a perdas foi encontrada correlação significativa entre a renda e o gênero dos 

indivíduos. O viés ancoragem apresentou correlação significativa positiva com a dimensão 

extroversão-introversão e negativa com gênero, renda e idade. O viés do excesso de confiança 

apresentou correlação significativa positiva com o gênero, escolaridade, renda e idade e 

negativa com a dimensão pensamento-sentimento e julgamento-percepção. O viés 

representatividade apresentou correlação significativa positiva com a dimensão sensação-

intuição, pensamento-sentimento e julgamento-percepção e negativa com gênero, 

escolaridade e renda. O viés contabilidade mental apresentou correlação significativa negativa 

com a dimensão julgamento-percepção, gênero, renda e idade. O viés aversão a perdas 

apresentou correlação significativa negativa com a dimensão pensamento-sentimento e 

positiva com gênero, escolaridade e renda. 
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Os vieses ancoragem, excesso de confiança, representatividade, contabilidade mental e 

aversão a perdas apresentaram significativa diferença entre o gênero masculino e feminino. 

Os indivíduos julgamento e os indivíduos percepção apresentaram significativa diferença nos 

vieses excesso de confiança, representatividade, contabilidade mental e aversão a perdas. Os 

indivíduos pensamento e os indivíduos sentimento apresentaram significativa diferença no 

viés aversão a perdas. Os indivíduos sensação e os indivíduos intuição apresentaram 

significativa diferença nos vieses representatividade e aversão a perdas e, por fim, os 

indivíduos extrovertidos e os indivíduos introvertidos apresentaram significativa diferença 

nos vieses ancoragem e aversão a perdas. 

O presente trabalho contribui para o avanço da ciência à medida que agrega novas 

evidências da influência dos tipos psicológicos no comportamento dos tomadores de decisão, 

e, assim sendo, há possibilidade de mitigar os vieses, seja na esfera corporativa ou 

governamental. 

Este trabalho teve como limitação o tamanho amostral para analisar os 16 tipos 

psicológicos de maneira individual e os vieses comportamentais não apresentaram o alpha de 

Cronbach adequado para análise fatorial, exceto no viés de aversão a perdas. 

Como sugestão para próximas pesquisas, sugere-se utilizar outras bases de dados, 

diferentes vieses comportamentais, outros métodos estatísticos como regressão múltipla e 

análise fatorial, novas variáveis para mensurar os vieses comportamentais e um tamanho 

amostral maior, de aproximadamente 1.000 respostas, para que possa haver uma quantidade 

de respostas significativas em todos os 16 tipos psicológicos como é indicado por Pompian e 

Longo (2004). 
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ANEXO A - QUESTIONÁRIO 

SEÇÃO 1 

Nome: 

     E-mail: 

     RG: 

  

CPF: 

  Idade - Data Nascimento: 

  

Gênero: (  ) Feminino      (   ) Masculino 

  Cidade Residência:     

Escolaridade 

  

Estado: 

 (   ) Fundamental Incompleto 

(   ) Fundamental Completo 

(   ) Ensino Médio Incompleto 

(   ) Ensino Médio Completo 

(   ) Superior Incompleto 

(   ) Superior Completo 

(   ) Pós-graduado 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

(   ) Pós-doutorado 

    

  Renda Pessoal 

(   ) de R$0,00 a R$1.085,00; 

(   ) de R$1.085,01 a R$1.734,00; 

(   ) de R$1.734,01 a R$7.475,00; 

(   ) de R$ 7.475,01 a R$9.745,00, ou 

(   ) Acima de R$9.745,01 

      

 SEÇÃO 2 

 
Marque com X a opção que melhor combina com você, sendo 1 e -1 pouco, 2 e -2 moderado e 3 e -

3 muito. Ao preencher você deve analisar as opções que estão de acordo com o que você é e não 

com o que você gostaria de ser. 

 

 

-3 -2 -1 1 2 3 

 EI1 Tolero som alto e multidões             Evito multidões e busco quietude 

EI2 Falo mais do que ouço             Ouço mais do que falo 

EI3 Falo com entusiasmo             
Guardo meu entusiasmo para mim 

mesmo 

EI4 Faço amizades com facilidade             
Procedo com cautela ao conhecer 

pessoas novas 

EI5 Participo de muitas atividades diferentes             Participo de atividades seletas 

EI6 Falo coisas sem pensar             Penso cuidadosamente antes de falar 

EI7 
Tempo passado com amigos recarrega 

minha bateria 
            

Tempo passado sozinho recarrega 

minha bateria 
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EI8 
Gosto de trabalhar e de conversar em 

grupo 
            

Prefiro interagir com pequenos grupos 

ou fazer o serviço sozinho(a) 

EI9 Gosto de ser o centro das atenções             
Não gosto de chamar atenção para 

mim mesmo 

SN1 
Aprendo coisas novas através de 

imitação e observação 
            

Aprendo coisas novas através de 

conceitos gerais 

SN2 
Valorizo métodos sólidos, reconhecidos, 

que ensinem o passo-a-passo 
            

Valorizo métodos diferentes ou pouco 

comuns, que ensinem via inspiração 

SN3 Foco na própria experiência             Foco nas possibilidades 

SN4 
Tendência a ser específico e literal; 

ofereço descrições detalhadas 
            

Tendência a ser geral e figurativo; uso 

metáforas e analogias 

SN5 Comporto-me de maneira prática             Comporto-me de maneira imaginativa 

SN6 Confio em experiências vividas             Confio na intuição 

SN7 Gosto de relacionamentos previsíveis             Valorizo mudança em relacionamentos 

SN8 
Gosto de maneiras tradicionais de 

resolver problemas 
            

Utilizo maneiras novas e diferentes de 

resolver problemas e ensinar soluções 

SN9 Valorizo realismo e bom senso             Valorizo imaginação e inovação 

TF1 Tenho a verdade como objetivo             Tenho a harmonia como objetivo 

TF2 Decido mais com minha cabeça             Decido mais com meu coração 

TF3 
Questiono as conclusões das pessoas, 

pois elas podem estar erradas 
            

Não discordo das conclusões das 

pessoas, pois cada um tem a sua 

opinião 

TF4 Noto raciocínios incorretos             
Noto quando as pessoas precisam de 

apoio 

TF5 
Ser verdadeiro é mais importante do que 

ter tato no lidar 
            

Ter tato no lidar é mais importante do 

que ser verdadeiro 

TF6 
Lido com as pessoas com firmeza, 

conforme necessário 
            Lido com as pessoas com compaixão 

TF7 
Pressuponho que o mundo funcione a 

partir de princípios lógicos 
            

Pressuponho que o mundo reconheça 

as diferenças individuais 

TF8 Noto os prós e contras de cada opção             
Noto como cada opção tem valor e 

afeta as pessoas 

TF9 
Enxergo os defeitos das outras 

pessoas...Crítico 
            

Gosto de agradar pessoas; demonstro 

minha apreciação por elas 
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TF10 
Sentimentos são válidos se fizerem 

sentido lógico 
            Qualquer sentimento é válido 

TF11 Tolero perguntas sobre como estou             
Gosto que as pessoas perguntem como 

estou 

JP1 

Prefiro uma vida decidida e 

determinada, impondo minha vontade 

sobre ela 

            

Busco adaptar minha vida e 

experiência ao que aparece pelo 

caminho 

JP2 Prefiro saber no que estou me metendo             Gosto de me adaptar a situações novas 

JP3 Sinto alívio após tomar decisão             
Prefiro deixar minhas opções em 

aberto 

JP4 Gosto de terminar as coisas             Gosto de começar as coisas 

JP5 
Trabalho para ter uma vida assentada, 

com meu planejamento em ordem 
            

Vivo a vida mais flexível possível para 

que eu não perca nenhuma 

oportunidade 

JP6 
Não gosto de surpresas e gosto de ser 

avisado com antecedência 
            

Gosto de surpresas e de me adaptar a 

mudanças de última hora 

JP7 
Encaro o tempo como um recurso finito, 

e prazos de forma rígida 
            

Encaro o tempo como um recurso 

renovável, e prazos com elasticidade 

JP8 Gosto de riscar itens da lista de afazeres             
Prefiro fazer as coisas conforme 

aparecem 

JP9 
Sinto-me melhor com as coisas 

planejadas 
            Satisfeito em assistir 

JP10 Assentado(a); organizado(a)       Experimental; flexível; espontâneo(a) 

 

SEÇÃO 3 

Nas questões a seguir assinalar a alternativa que acredita estar correta e, em seguida, preencher sua estimativa 

do valor que acredita estar correto. Por favor, NÃO BUSCAR INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A 

QUESTÃO. 

AN_Temp – (1) A temperatura média da Antártica é maior ou menor do que -17 ºC (-43ºC)? 

 

(   ) maior 

  

(   ) menor 

  Qual é a sua estimativa? ______ 

     

        AN_Leon – (2) Leonardo da Vinci nasceu antes ou depois de 1391 (1698)? 

  

 

(   ) antes 

  

(   ) depois 

  Qual é a sua estimativa? ______ 

     

        
AN_Albe – (3) A primeira visita de Albert Einstein aos Estados Unidos da América foi antes ou depois de 

1939 (1905)? 

 

(   ) antes 

  

(   ) depois 

  Qual é a sua estimativa? ______ 
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AN_Maha – (4) Mahatma Gandhi era mais velho ou mais jovem do que 64 (79) anos quando ele morreu? 

 

(   ) mais velho 

 

(   ) mais jovem 

  Qual é a sua estimativa? ______ 

      

 

Escolher a alternativa na qual você considera que melhor se enquadra. 

   

CM_Teatr1 – (5) Imagine que você decidiu ver uma peça de teatro e pagou R$50 pelo ingresso. Quando vai 

entrar no teatro, você descobre que perdeu o ingresso. O lugar não era marcado e o ingresso não tem como 

ser recuperado.Você pagaria R$50 por outro ingresso? 

 

(   ) Sim 

  

(   ) Não 

   

        CM_Teatr2 – (6) Imagine que você decidiu ver uma peça de teatro em que o ingresso custa R$50. Quando 

vai entrar no teatro, você descobre que perdeu uma nota de R$50. 

Você ainda pagaria R$50 por um ingresso para ver a peça. 

 

(   ) Sim 

  

(   ) Não 

   

        CM_1Loja – (7) O Sr. X foi a uma loja comprar um computador e uma impressora. Ao chegar à loja, 

entretanto, o Sr. X verificou que, em relação aos preços originais, o total a ser pago pelos dois produtos juntos 

teve uma redução de 50 reais. 

O Sr. Y foi a uma loja comprar um computador e uma impressora. Ao chegar à loja, entretanto, o Sr. Y 

verificou que, em relação aos preços originais, o preço do computador teve um aumento de 50 reais e o da 

impressora uma redução de 100 reais. 

 

Você considera que: 

(   ) O Sr. X teve grande vantagem 

    (   ) O Sr. X teve pouca vantagem 

    (   ) Nem o Sr. X e nem Sr. Y teve vantagem 

   (   ) O Sr. Y teve pouca vantagem 

    (   ) O Sr. Y teve grande vantagem 

    

        
CM_2Loja – (8) O Sr. X foi a uma loja comprar um computador e uma impressora. O preço original dos dois 

produtos juntos era 1.800 reais. Ao chegar à loja, entretanto, o Sr. X verificou que o total a ser pago pelos 

dois produtos juntos havia reduzido para 1.750 reais. 

O Sr. Y foi a uma loja comprar um computador e uma impressora. O preço original do computador era 1.450 

reais e da impressora 350 reais. Ao chegar à loja, entretanto, o Sr. Y verificou que o preço do computador 

havia aumentado para 1.500 reais e o da impressora havia reduzido para 250 reais. 

 

Você considera que: 

(   ) O Sr. X teve grande vantagem 

    (   ) O Sr. X teve pouca vantagem 

    (   ) Nem o Sr. X e nem Sr. Y teve vantagem 

   (   ) O Sr. Y teve pouca vantagem 

    (   ) O Sr. Y teve grande vantagem 
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CM_3Loja – (9) O Sr. X foi a uma loja comprar um computador e uma impressora. O preço original dos dois 

produtos juntos era 1.800 reais. Ao chegar à loja, entretanto, o Sr. X verificou que o total a ser pago pelos 

dois produtos juntos havia reduzido em 2,8%. 

O Sr. Y foi a uma loja comprar um computador e uma impressora. O preço original do computador era 1.450 

reais e da impressora 350 reais. Ao chegar à loja, entretanto, o Sr. Y verificou que o preço do computador 

havia aumentado em 3,4% e o da impressora havia reduzido em 28,5%. 

 

Você considera que: 

(   ) O Sr. X teve grande vantagem 

    (   ) O Sr. X teve pouca vantagem 

    (   ) Nem o Sr. X e nem Sr. Y teve vantagem 

   (   ) O Sr. Y teve pouca vantagem 

    (   ) O Sr. Y teve grande vantagem 

     

 

Favor responder a alternativa que você considera estar mais correta ou ser mais provável.    

REP_Linda – (10) Linda tem 31 anos, solteira, ativa, bem falante e muito inteligente. Ela se formou em 

Filosofia e, como estudante, se preocupava bastante com questões ligadas a discriminação e justiça social, 

além de participar de passeatas e movimentos por direitos políticos e civis. 

Qual descrição é mais provável de estar correta em relação à Linda? 

(   ) Linda é caixa de um Banco 

(   ) Linda é caixa de um Banco e participa ativamente do movimento feminista 

  REP_Jorna – (11) Ao ver uma pessoa lendo o jornal Folha de São Paulo numa estação de metrô em São 

Paulo. Qual alternativa abaixo você considera como mais provável a respeito da pessoa que lê? 

(   ) Ela tem um doutorado 

(   ) Ela não tem diploma universitário 

  

REP_Hospi – (12) Uma determinada cidade é atendida por dois hospitais. No hospital maior, cerca de 45 

bebês nascem todo dia, e no hospital menor nascem cerca de 15 bebês por dia. Como você sabe, cerca de 

50% dos bebês são meninos. Entretanto, a porcentagem exata varia no dia a dia. Às vezes, pode ser mais 

elevada do que 50%, às vezes, menos. Pelo período de um ano, os dois hospitais registraram os dias em que 

mais de 60% dos bebês eram meninos. Qual hospital você acha que registrou mais dias desses? 

(   ) Hospital maior 

(   ) Hospital menor 

(   ) mais ou menos iguais (ou seja, dentro de 5% um do outro) 

  REP_Dados – (13) Suponha que uma moeda justa seja lançada nove vezes e, em cada vez, a moeda caia em 

“cara”. Se você tivesse que apostar no resultado do próximo lançamento, sua aposta seria? 

(   ) cara 

 (   ) coroa 

 (   ) sem preferência 

 

Numa aposta que existe 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder: 

 

AV_1Moed – (14) Você a aceitaria se, caso perdesse, perderia R$5,00 e se, caso ganhasse, ganharia R$5,00:  

Sim  Não 
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AV_2Moed – (15) Você a aceitaria se, caso perdesse, perderia R$10,00 e se, caso ganhasse, ganharia R$12,00:  

Sim  Não 

 

AV_3Moed – (16) Você a aceitaria se, caso perdesse, perderia R$20,00 e se, caso ganhasse, ganharia R$36,00:  

Sim  Não 

 

AV_4Moed – (17) Você a aceitaria se, caso perdesse, perderia R$30,00 e se, caso ganhasse, ganharia R$65,00:  

Sim  Não 

 

AV_5Moed – (18) Você a aceitaria se, caso perdesse, perderia R$50,00 e se, caso ganhasse, ganharia R$140,00:  

Sim  Não 

 

AV_6Moed – (19) Você a aceitaria se, caso perdesse, perderia R$100,00 e se, caso ganhasse, ganharia 

R$330,00:  Sim  Não 

 

 

EC_Conhe – (20) Você pertence a um grupo de pessoas onde seus conhecimentos são similares. Geralmente, 

como você se sente ao se comparar a eles em relação ao seu conhecimento: 

 

(   ) Melhor que o mediano 

(   ) Aproximadamente o mediano 

(   ) Pior que o mediano 

 

EC_Motor – (21) Você se considera um motorista: 

 

(   ) Melhor que o mediano 

(   ) Aproximadamente o mediano 

(   ) Pior que o mediano 

 

 

Responder SIM ao concordar com as perguntas e NÃO ao discordar e, em seguida, preencher o nível de 

confiança de sua resposta. Por favor, NÃO BUSCAR INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A QUESTÃO. 

 

EC_Indic1 – (22) O continente Africano é constituído por 54 países? 

 

 Sim   Não 

 

Nível de Confiança:   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

EC_Indic2 – (23) Portugal foi o primeiro país europeu a estabelecer contato com a Índia? 

 

 Sim   Não 

 

Nível de Confiança:   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

EC_Indic3 – (24) A população da Espanha está estimada em 40 milhões de habitantes? 

 

 Sim   Não 

 

Nível de Confiança:   50%   60%   70%   80%   90%   100% 
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EC_Indic4 – (25) A Itália possui uma extensão territorial de 50.000km2? 

 

 Sim   Não 

 

Nível de Confiança:   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 

EC_Indic5 – (26) Auckland é a capital da Nova Zelândia? 

 

 Sim   Não 

 

Nível de Confiança:   50%   60%   70%   80%   90%   100% 

 


