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RESUMO 

 

O setor financeiro vem crescendo de forma significativa no Brasil, especificamente a Bolsa de 
Valores com os investimentos realizados por pessoa física. Aspectos que contribuíram para a 
aceleração do crescimento desse tipo de investimento nos últimos anos foram a evolução 
tecnológica e os bons números da economia, além dos sucessivos recordes de valorização 
registrados pela Bolsa. Porém, a área convive com um cenário marcado pela incerteza. 
Enquanto a teoria de finanças tradicional procura descrever o comportamento dos preços dos 
títulos nos mercados financeiros, fazendo uso de modelos que se baseiam na racionalidade 
dos agentes, a teoria de finanças comportamentais, em contrapartida, demonstra, através de 
estudos empíricos, que os agentes recebem influências ao longo do processo de decisão e 
cometem erros, considerados cognitivos, que refletem em suas decisões de investimento. 
Dessa forma, estudos que têm sua origem no comportamento dos agentes têm fortalecido a 
área das Finanças Comportamentais, tendo como referência teórica a Teoria dos Prospectos 
ou Prospect Theory que procura descrever o processo de tomada de decisão em um cenário de 
incerteza. O que se pretendeu nesse trabalho foi demonstrar a importância em se ter um 
melhor conhecimento a respeito das relações entre a Teoria dos Prospectos (especificamente o 
message framing que é um dos componentes da respectiva teoria) e o comportamento do 
investidor belo-horizontino frente a aplicações financeiras na Bolsa de Valores de São Paulo. 
Ao final, concluiu-se que o grupo submetido ao discurso que enfocou o message framing 
positivo sofreu uma influência maior, demonstrando mais propensão ao risco. 
 

Palavras-chave: Bolsa de Valores, Message Framing, Teoria dos Prospectos, Risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The financial sector has been growing significantly in Brazil, especially regarding 
investments by individual investors in the Stock Exchange. Aspects that have contributed to 
the acceleration of the growing of this type of investment in recent years were the 
technological evolution and the good numbers of economy, added to the successive records of 
valorization registered in the Stock Market. However, this area deals with a scenery marked 
by the uncertainness. While the traditional approach to finance attempts at describing the 
behavior of the price of titles in financial markets, using models that are based on the 
rationality of their agents, the theory of behavioral finance shows, through empiric studies, 
that the agents are influenced throughout the process of decision and make mistakes, 
considered cognitive, which reflect on their decisions about investments. Thus, studies based 
on the agents’ behaviors have corroborated the area of Behavioral Finance, having as 
theoretical reference the Prospect Theory, which describes the process of decision-making in 
a scenery of uncertainness. The present work aimed at demonstrating the importance of 
acknowledging the relations of the Prospect Theory (specially the message framing, one of 
the components of this theory) and the behavior of investors born in Belo Horizonte who 
make financial applications in São Paulo Stock Exchange. Conclusions were that the group 
submitted to the discourse that emphasized the positive message framing suffered greater 
influence, demonstrating higher risk propension.  
 

Keywords: Stock Exchange, Message Framing, Prospect Theory, Risk.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O setor financeiro vem crescendo de forma significativa no Brasil; 

especificamente a Bolsa de Valores por parte dos investimentos realizados por pessoa física. 

Segundo matéria de capa publicada pela Revista Exame (2007, p. 30) intitulada “A Bolsa em 

50 mil pontos”, cresce o número de investidores_ pequenos e médios_ na Bovespa; parcela 

que passou a enxergar a bolsa de valores como uma alternativa de investimentos e aplicação 

de suas economias. Entre os anos de 2000 a 2007, o número de pessoas físicas que 

compraram ações triplicou e o número de grupos de investidores; os denominados grupos de 

investimento, que se unem com a finalidade de aplicar na bolsa de valores sofreu um aumento 

de 300%.  

Um aspecto que acelerou esse crescimento foi a evolução tecnológica, 

principalmente no tocante às tecnologias de comunicação e informação. O mercado encontra-

se internacionalizado graças à evolução das respectivas tecnologias e em se tratando de 

velocidade e dinamicidade, não há melhor área para estudo do que a de mercado de capitais. 

Outros dois fatores combinados influenciaram o aumento dos investimentos na área: os bons 

números da economia; com a queda dos juros, a estabilidade política-econômica e a 

perspectiva de crescimento do produto interno bruto, aliados aos sucessivos recordes de 

valorização registrados pela bolsa. 

Porém, a área convive com um cenário marcado, fortemente, pela incerteza, o que, 

a princípio, poderia causar um certo temor, principalmente, por parte dos pequenos e médios 

investidores. No entanto, o que se percebe é justamente o movimento contrário. Desde 

novembro de 2006, o que se vê na imprensa é uma imensidade de matérias de jornal e revista, 

abordando o tema mercado de capitais e investidor brasileiro que vem, a cada dia, se 

familiarizando com o tão temido mundo da Bolsa de Valores.  
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Para que as práticas de investimento na bolsa sejam mais seguras, de maneira que 

o investidor tome a sua decisão, foram desenvolvidas regras de governança corporativa, 

baseadas em um conjunto de indicadores sustentados por quatro pilares: transparência, 

sustentabilidade, boa contabilidade e eqüidade. De acordo com a Revista Você S/A 

(novembro 2006, p. 77), a Bovespa se tornou mais transparente e atraiu, nos últimos anos, 

novos investidores; e tais avanços foram possíveis graças à revisão da Lei 6.404/76 das 

Sociedades Anônimas que deu origem à Lei 10.303/2001, vigorando a partir de 2002, com o 

objetivo de regular as companhias de capital aberto do país. Apesar disso, em grandes 

organizações nacionais, alguns acionistas minoritários ainda travam verdadeiras batalhas 

jurídicas, a fim de garantir seus direitos.  

Além das regras estabelecidas pela governança corporativa, outra variável que 

influencia na tomada de decisão do investidor em ações trata-se da racionalidade dos agentes, 

uma vez que a teoria de finanças tradicional procura descrever o comportamento dos preços 

dos títulos nos mercados financeiros, fazendo uso de modelos que se baseiam nessa 

racionalidade. Em contrapartida, a teoria de finanças comportamentais desenvolvida mais 

recentemente demonstra, através de estudos empíricos que os agentes recebem influências ao 

longo do processo de decisão e cometem erros, considerados cognitivos, que refletem em suas 

decisões de investimento nesse cenário de incerteza. Dessa forma, estudos originados no 

comportamento dos agentes têm fortalecido a área das Finanças Comportamentais.  

Tais estudos têm utilizado como referência teórica a Teoria dos Prospectos ou 

Prospect Theory que procura descrever o processo de tomada de decisão em um cenário de 

incerteza e foi desenvolvida de forma indutiva, através da análise de resultados de 

experimentos em laboratórios, e não deduzida de um conjunto de axiomas, salientando o seu 

caráter descritivo, sem pretensões normativas. A Teoria dos Prospectos se fundamenta na 

Teoria da Utilidade, de Jeremy Bentham (1748-1832), mas com um diferencial: as 
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alternativas são analisadas como perdas ou ganhos em relação a um ponto de referência se 

comparado com um estado final de riqueza. O ponto de referência é um fator (em muitas 

situações o mais importante) que determina o momento da decisão, a perspectiva pela qual o 

tomador de decisão observa as alternativas em um problema de decisão.  

Dessa forma, o que se pretende nesse trabalho é demonstrar a importância em se 

ter um melhor conhecimento a respeito das relações entre a Teoria dos Prospectos 

(especificamente o message framing que é um dos componentes da respectiva teoria) e o 

comportamento do investidor belo horizontino frente a aplicações financeiras na Bolsa de 

Valores de São Paulo.  

O estudo se divide em introdução, justificativa, problema de pesquisa, objetivos, 

referencial teórico, hipóteses e metodologia, análise dos resultados e conclusão. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

   

Em matéria especial para a Revista Você S/A (2006), a respeito do comportamento 

do investidor brasileiro na bolsa de valores Gusmão (2006, p. 80) sublinha que a bolsa de 

valores de São Paulo (Bovespa) vem derrubando “o mito segundo o qual quem compra ações 

é especialista no assunto, pertence à classe média abastada e espera ganhar muito dinheiro no 

curto prazo.”A partir do ótimo desempenho da bolsa divulgado pela mídia as pessoas passam 

a querer participar. Um estudo organizado pelo Instituto Nacional de Investidores (INI) ajuda 

a avaliar se o indivíduo tem o perfil para aplicar ou continuar aplicando na bolsa.   

A partir dos dados coletados neste estudo percebe-se que a Bovespa se 

transformou em um lugar em que assalariados enxergam a chance de construir um patrimônio 

financeiro com o intuito de viver de renda. Para Abdal (2006, p. 80,81) “os brasileiros estão 

investindo com mais consciência e maturidade, percebendo que as ações vão garantir uma 

aposentadoria tranqüila e não o enriquecimento da noite para o dia.” Em estudo do Instituto 

Nacional do Investidor (INI), 38% dos 670 entrevistados não ficam comprando e vendendo 

ações, porque desejam comprar apenas com o objetivo de formar uma carteira consistente, 

sendo que sete em cada dez investidores costumam aplicar todo mês.  

Para constituir um perfil do investidor atual, o estudo identificou que quem aplica 

atualmente está empregado em grandes empresas do setor financeiro privado, correspondendo 

a 18% do total de entrevistados. Além disso, há funcionários públicos (12%), autônomos 

(10%) e profissionais liberais (10%). Quanto à idade dos respondentes, metade tem entre 30 a 

50 anos, sendo que oito em cada dez dão preferência e mantêm aplicações em carteira própria 

de ações em detrimento de fundos de renda variável e clubes de investimento, contradizendo o 

que foi publicado pelo Jornal O Tempo na capa do seu Caderno Economia em 1 de julho de 

2007, p. D3. A Apimec-MG, repassando dados do Investment Company Institute (ICI) dos 
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Estados Unidos atesta que somente 8% dos investidores brasileiros recorrem à bolsa de 

valores como possibilidade de investimento e 65% deles opta por investir em renda fixa e 

poupança. Ratificando o que a Revista Exame (2007, p. 30) afirma; nos Estados Unidos e na 

Europa as bolsas recebem investimentos muito mais vultuosos, sendo a principal alternativa 

de investimentos, de 53% dos investidores para o primeiro e de 47% dos investidores para o 

segundo.  

Os clubes de investimento, todavia, têm crescido na preferência nacional, 

conforme informação da Revista Você S/A (2006, p. 81); “o que pode ser demonstrado pelo 

aumento dos clubes desde 2002, quando a Bovespa começou uma campanha de educação do 

investidor. Naquela época eram 473 clubes de investimento em todo o Brasil. Em 2006, os 

clubes de investimento já eram 1.553, somando um patrimônio líquido de 8 bilhões de reais.”  

A Bovespa em 2006 demonstrava em seus dados o perfil do investidor brasileiro; 

constituído em sua maioria por homens (78%), com a maior parcela concentrada em São 

Paulo; muito embora esteja espalhado pelo país. Outro dado da Bovespa diz respeito à soma 

do investimento total do brasileiro na bolsa: cerca de 45 milhões de reais ou um quarto de 

todo o dinheiro movimentado no pregão em 2006. 

Segundo Mario Fleck (2007, p. 30), diretor de gestão de investimentos da Rio 

Bravo; gestora de recursos de Gustavo Franco; ex-presidente do Banco Central, a mídia tem 

se constituído em um colaborador para que o cenário da Bolsa de Valores se torne mais 

atrativo e menos temido pelo investidor. Conseqüentemente, essa nova demanda pelo 

investidor impactou o mercado, levando as empresas a reforçar sua estrutura de comunicação, 

aumentar seus departamentos de relações com os investidores, e realizar mais reuniões com os 

seus acionistas.  

Uma vantagem da negociação com o investidor é a de que, geralmente, esse tipo 

de público investe em pequenos lotes de ações, conferindo descentralização geográfica, 
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levando à divulgação de feiras como a Expo Money que ocorria apenas em São Paulo e 

ocorreu em oito edições em 2007, em cidades como Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte.  

De acordo com a Revista Exame (2007, p. 30), atualmente, 245.000 (duzentos e 

quarenta e cinco mil) brasileiros investem na bolsa, representando ainda uma parcela pequena 

da população adulta economicamente ativa; 0,2% no país e se comparado com países como 

Estados Unidos em que o percentual é de 18% da população e Chile e México em que o 

percentual é de 20%, o Brasil ainda está longe de passar por um período de euforia na bolsa. 

De acordo com Marcelo Karvelis Franco (2007, p. 30); sócio da Claritas Investimentos, a 

torcida é pelo aumento do número de investidores. E para investir é preciso que o investidor 

tenha segurança, confiança e sobretudo uma dose de ousadia para lidar com o risco; seja ele 

em um grau baixo, moderado ou alto. Daí, a necessidade de se estudar a tomada de decisão, a 

fim de se entender o comportamento do investidor belo horizontino frente ao risco, 

considerando a mensagem que lhe é transmitida. 

Em contrapartida, de acordo com Ana Paula Pedrosa e Queila Ariadne, em matéria 

do Caderno de Economia, divulgada pelo Jornal O Tempo em 1 de julho de 2007, p. D1, o 

número de pessoas físicas que aplicam no mercado de capitais subiu 189% nos últimos cinco 

anos, somando R$ 63,29 bilhões em investimentos, dos quais R$ 3,3 bilhões seriam de 

mineiros o que equivale a 18.061 mineiros investindo na bolsa. As jornalistas afirmam que, 

apesar disso, o Brasil ainda tem um caminho longo a percorrer para aumentar a presença do 

cidadão comum na bolsa de valores.  

Considerando que, segundo informação da Você S/A (2006, p. 81) o tíquete médio 

das operações no home broker (investimento realizado através da internet) passou de 3.400 

reais em 2002 para 7.400 reais em 2006, o presente estudo encontra relevância justamente na 

necessidade de se entender o comportamento desse novo investidor da bolsa, mediante aos 

dados acima, recentes e, em termos, contraditórios.   
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Assim, o mercado de capitais se constituiu em um vasto panorama, à medida que 

as carteiras dos fundos de investimento captaram 11 bilhões de reais, prometendo um futuro 

promissor. Apesar do crescimento de pequenos/médios investidores na bolsa, a participação 

desses ainda é relativamente pequena, sendo necessários maiores incentivos para incrementar 

o aumento de suas participações, ao mesmo tempo que essa informação reflete o grande 

espaço que a bolsa ainda tem para crescer.  

Segundo pesquisa do Instituto Nacional do Investidor (INI) publicada pela Revista 

Você S/A (2006, p. 81) cada pessoa que investe na bolsa costuma aplicar seu dinheiro em 

cinco ações, levando em consideração a boa perspectiva de crescimento da empresa em que se 

pretende investir (41%), a confiança que têm no produto ou serviço oferecido pela respectiva 

empresa (24%) e a possibilidade de ganhos no curto prazo (15%). 

Dada a escassez de estudos na área, acredita-se que o presente projeto irá 

contribuir para um melhor conhecimento da decisão financeira em cenários de incerteza, 

proporcionando mais dados a respeito do tema no mercado mineiro. Recentemente, Basso, 

Kimura e Krauter (2007, p. 01) abordam o tema das finanças comportamentais, realizando 

uma síntese de potenciais problemas na tomada de decisão, exemplificando alguns aspectos 

não racionais que constituem importantes paradoxos em finanças.  

A partir disso, os autores replicaram a Teoria dos Prospectos em uma amostra 

brasileira e discutem situações que violam premissas da teoria da utilidade esperada, base da 

teoria moderna de finanças. Logo, o distanciamento existente entre a teoria moderna de 

finanças e a prática em decisões financeiras verificados pelos autores leva-os a sugerir a 

abordagem das finanças comportamentais como uma alternativa para explicar o 

comportamento dos agentes econômicos. 
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Mais uma vez, portanto, ressalta-se a relevância do presente trabalho que está no 

fato de poder, através do message framing1 estudar a Teoria dos Prospectos, bem como as 

variáveis da persuasão e do comportamento do consumidor; no caso, o investidor da Bolsa de 

Valores de São Paulo que reside na Região Metropolitana de Belo Horizonte, contribuindo 

para o enriquecimento do conhecimento sobre os mecanismos dos processos de julgamento e 

tomada de decisão na área; não menos conhecida, porém pouco estudada, ainda, de Finanças 

Comportamentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Message Framing é a estrutura da mensagem comunicada a um determinado público. Através do framing pode-
se influenciar a decisão de um determinado indivíduo sem, contudo, distorcer ou suprimir a informação dada. 
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1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O entendimento do comportamento do investidor quanto ao mesmo ser mais ou 

menos sensível às reduções de sua riqueza do que aos aumentos (aversão a perdas) será 

importante para a análise e sucesso de papéis na Bovespa. Desta forma, justifica-se a 

utilização da Teoria dos Prospectos que procura descrever atitudes quanto à tomada de 

decisão em um ambiente de incerteza. 

Partindo do exposto, pretende-se responder ao seguinte problema de pesquisa: 

Qual a influência do message framing nos comportamentos relacionados à decisão de  
 
compra de papéis na Bovespa pelo investidor belo horizontino?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
(KAHNEMAN E TVERSKY, 1979) 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Baseado no problema de pesquisa exposto, foi traçado o objetivo geral do estudo: 

-  Analisar o comportamento de compra de Papéis na Bovespa pelo investidor 

belo horizontino, a partir das mudanças no valor de sua riqueza financeira. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Analisar o perfil do investidor belo horizontino, conforme idade, sexo e grau 

de risco de investimento; 

- Analisar o grau do envolvimento do investidor belo horizontino em aplicações 

financeiras na Bolsa de Valores de São Paulo; 

- Testar o impacto da estruturação da mensagem quanto ao seu poder de 

persuasão na tomada de decisão do investidor belo horizontino no mercado de capitais. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Segundo Vieira e Gava (2006, p. 2), o modelo tradicional de finanças foi 

construído, nas últimas décadas, a partir do conceito de mercado eficiente. Tal conceito 

considera os agentes como indivíduos racionais, à medida que buscam maximizar o valor 

esperado da sua riqueza, e conseqüentemente da função utilidade, apresentada pela teoria 

financeira tradicional que tem seus fundamentos em Bentham (1748-1832). 

Contudo, o tema finanças deu origem a diversos estudos com resultados que 

divergem do esperado, conforme dita a hipótese de mercado eficiente. Esses resultados 

refletem o que Daniel, Hirshleifer e Subrahmanyam (2001, p. 958) e Daniel, Hirshleifer e 

Subrahmanyam (1998) apud Vieira e Gava (2006, p. 2), denominaram; “anomalias”.  

Como exemplos de algumas das anomalias estudadas por esses autores podem ser 

citadas: 

(1) os retornos médios das ações na data em que um evento torna-se público (data 

do anúncio) têm o mesmo sinal que a performance anormal média observada nos anos 

seguintes ao anúncio;  

(2) a existência de momento no curto prazo e da reversão no longo prazo, e  

(3) a alta volatilidade dos preços dos ativos em relação a seus fundamentos.  

Além disso, algumas anomalias parecem ser contraditórias, como por exemplo, a 

aparente subreação em alguns contextos e a sobre-reação em outros.  

Na tentativa de explicação para estas evidências, alguns trabalhos questionam o 

pressuposto da racionalidade. Da mesma forma, Hebert Simon (1955) apud Vieira e Gava 

(2006, p. 2), considera que a complexidade dos problemas e a própria capacidade cognitiva do 

indivíduo limitam sua capacidade de tomar decisões em condições de perfeita racionalidade. 

Logo, ao supor que o indivíduo apresenta uma racionalidade limitada, torna-se indispensável 

o conhecimento dos aspectos psicológicos para uma maior compreensão do efeito das crenças 
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e preferências individuais na tomada de decisão. É neste contexto, que se estabelece o 

paradigma das Finanças Comportamentais.  

Para Barberis e Thaler (2002, p. 1.054) o modelo de finanças comportamentais 

surgiu, pelo menos parcialmente, em resposta às dificuldades colocadas pelo paradigma 

tradicional. Em termos gerais, supõe-se que alguns fenômenos financeiros podem ser mais 

bem conhecidos usando modelos em que os agentes não sejam totalmente racionais. Os 

autores sugerem que o campo das finanças lida com duas possibilidades; dois grandes blocos: 

o dos limites para a arbitragem e o psicológico. Os limites para arbitragem supõem que pode 

ser difícil para investidores racionais desfazer os deslocamentos causados pelos investidores 

menos racionais e o bloco psicológico supõe que os tipos de investimentos advindos de 

operações completamente racionais já são previstas. 

Grande parte dos trabalhos desenvolvidos sob o paradigma das finanças 

comportamentais deve-se ao trabalho de Kahneman e Tversky (1979) intitulado Prospect 

Theory: an analysis of decision under risk. Nesta teoria, são cinco os elementos centrais: 

(1) as pessoas são avessas ao risco para ganhos e propensas ao risco para as 

perdas, sendo o segundo fator mais pronunciado;  

(2) as pessoas atribuem pesos não lineares a ganhos e perdas potenciais;  

(3) os resultados certos são geralmente excessivamente ponderados em 

comparação com resultados incertos;  

(4) a função utilidade é normalmente côncava para ganhos e convexa para perdas e 

geralmente é mais íngrime para perdas do que para ganhos;  

(5) as pessoas fazem as escolhas sobre ganhos e perdas, a partir de um ponto de 

referência.  
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Figura 1: Função Valor 
Fonte: http://www.uri.edu/artsci/ecn/mead/INT1/Mic/Utility/Out.Indchoice5.htm acesso em 16 de outubro de 
2007 
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A Figura 1 representa a Função Valor ou Função Utilidade como é comumente 

denominada na Teoria Tradicional de Finanças e estudada por Kahneman e Tversky (1979). A 

partir dela é possível definir algumas características fundamentais na Função Valor; tais 

como: 

(1) definida sobre ganhos e perdas ao invés de posições finais;  

(2) é côncava para ganhos e convexa para perdas;  

(3) mostra a aversão à perda, ou seja, a função perda é mais íngreme que a função 

ganho;   

Neste contexto, Vieira e Gava (2006, p. 3) questionam: Como o indivíduo toma 

decisão sobre risco? As suas escolhas são afetadas pelos ganhos e perdas anteriores? Em caso 

afirmativo, como os ganhos e perdas passados afetam a decisão atual? As decisões são 

influenciadas pela forma de apresentação do problema?  

Thaler (1985) e Thaler e Johnson (1990) apud Vieira e Gava (2006, p. 3)  

avaliaram essas questões e obtiveram resultados surpreendentes. Thaler e Johnson (1990) 

investigaram como os ganhos/perdas iniciais afetam as escolhas do tomador de decisão e 

descobriram que, em algumas circunstâncias, um ganho anterior aumenta o desejo do 

indivíduo de aceitar investir mais. Este pensamento é conhecido como efeito House Money. 

Por outro lado, quando o resultado anterior é uma perda, há uma diminuição no desejo de 

assumir risco, exceto se os resultados possíveis apresentarem a possibilidade de atingir um 

ponto de equilíbrio.  

Para as empresas, segundo site do SEBRAE/SP2, o ponto de equilíbrio é o valor ou 

a quantidade que a empresa precisa vender para cobrir o custo das mercadorias vendidas, as 

despesas variáveis e as despesas fixas. No ponto de equilíbrio, a empresa não terá lucro nem 

prejuízo.  

                                                 
2 Disponível em: http://sebraesp.com.br. Acesso em 26 de junho, 2007. 

http://sebraesp.com.br/
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No entanto, os ganhos e perdas anteriores aparentemente não são as únicas 

variáveis que influenciam a tomada de decisão sob o paradigma das finanças 

comportamentais. Uma série de estudos argumenta que variáveis demográficas como a idade, 

a riqueza [FINKE e HUSTON (2003) apud Viera e Gava (2005, p. 3), NIENDORF e 

OTTOWAY (2002) apud Vieira e Gava (2006, p. 3)], o grau de instrução (SHAW, 1996) 

apud Vieira e Gava (2006, p. 3) e até mesmo o sexo (FELTON et al. (2002, p. 1-25) e  

GRABLE, LYTTON e O’NEILL (2004) apud Vieira e Gava (2006, p. 3), influenciam a 

tomada de decisão sobre risco.  

Felton et al. (2002, p. 9) aplicaram uma pesquisa com 66 estudantes durante um 

semestre e concluíram que homens têm menos aversão ao risco do que mulheres realizando 

operações mais arriscadas, a partir de um grupo de investidores masculinos que foram 

denominados; os otimistas. Além disso, os homens demonstraram mais variabilidade de 

investimentos do que as mulheres. Os autores chegam a concluir que a diferença de 

estratégias de investimento bem denotada, através do sexo masculino pode ser percebida, 

necessariamente por um subgrupo de homens; a atitude otimista perante aos investimentos 

pode lidar com diferentes tendências de comportamento em homens e mulheres, de acordo 

com o domínio que cada grupo tem sobre o assunto; e os benefícios concedidos por uma 

atitude otimista podem estar restritos ao domínio do investidor em que os esforços contínuos e 

a informação são conseqüências desejadas para que ocorram mais investimentos. 

O estudo de como os indivíduos tem sido afetados pelo uso da informação no 

processo decisório antes e depois da compra do produto tem sido objeto de um crescente 

interesse no meio acadêmico. Estudos como os de PUTO (1987), dentre outros, na área 

financeira; e Levin & Gaeth (1988)  apud Maheswaran & Meyers-Levy (1990), Shiv; Edel; & 

Payne (1997); Homer & Yoon (1992) dentre outros, no marketing, tem mostrado como os 
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efeitos do message framing podem ter conseqüências positivas ou negativas nas escolhas das 

pessoas.  

 
Para pesquisar sobre essas questões relativas ao modo de produção das mensagens, é 
necessário levar em consideração o desenvolvimento das forças produtivas sociais, 
pois é de sua historicidade que advêm os suportes, canais, meios físicos e 
tecnológicos para a produção das mensagens. As linguagens, sejam elas quais 
forem, são materialmente produzidas de acordo com suportes, instrumentos, meios e 
técnicas que são tão históricas quanto às próprias linguagens e instituições que as 
abrigam. (BENJAMIM, 1972, apud SANTAELLA, 2000, p. 159)  
 
 

Pesquisas têm mostrado que o consumidor é risco averso quando as alternativas 

estão expostas positivamente e descritas em termos de benefícios, e propensos ao risco 

quando as opções são colocadas negativamente e discutidas em termos de perdas de 

benefícios.  O message framing tem sido operacionalizado de duas maneiras; a primeira foca 

nos atributos positivos do produto ou nos benefícios ganhos com o seu uso. A segunda 

maneira foca nos atributos negativos do produto ou nos benefícios perdidos em não utilizá-lo.   

Porém, estudos, como os de Levin & Gaeth (1988) e Meyerowitz & Chaiken 

(1987) apud Maheswaran & Meyers-Levy (1990, p. 361), têm mostrado a existência de 

algumas divergências quanto à determinação de qual das mensagens (positivas ou negativas) é 

a mais ou menos persuasiva. A literatura sugere que o envolvimento do consumidor com o 

assunto em questão pode afetar o processo de decisão no momento em que aquele for 

consumir o produto. Tal argumento implica que conforme o envolvimento do consumidor a 

persuasão da mensagem positiva ou negativa poderá ocorrer de formas diferentes. 

Para Levin & Gaeth apud Maheswaran & Meyers-Levy (1990, p. 361), a decisão, 

nesse contexto, está relacionada a um grau de incerteza onde a escolha de duas alternativas 

são vistas como reversas, dependendo da potencialidade dos ganhos ou perdas associada a 

cada alternativa. De acordo com Simonson (1993, p. 69), as preferências dos consumidores 

são confusas e imprecisas, ou seja, a decisão de escolha na compra está sujeita a como as 

alternativas são avaliadas, de acordo com a descrição das alternativas, o momento e a 
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quantidade da compra, bem como os atributos das alternativas. Em outras palavras, as 

preferências não devem ser tomadas como dadas e fixas. 

Segundo Payne, Bettman & Johnson (1992, p. 89), os consumidores, geralmente, 

não têm preferências claras e estáveis. Os mesmos constroem as preferências quando estão 

frente a uma compra específica, ao contrário de possuírem uma avaliação pré-formada dos 

atributos e alternativas do produto.  De acordo com Block & Keller (1995, p. 192), a mídia 

tem sido um instrumento importante na forma de educar a população, principalmente no que 

diz respeito aos aspectos da saúde humana. Os autores em seu estudo demonstram que a 

mídia, ao utilizar uma mensagem negativa, obteve mais poder de persuasão do que ao utilizar 

uma mensagem positiva. 

Santaella (2001) fornece uma formulação a respeito da influência da mensagem 

nos estudos em várias áreas: 

Na interface do território (...) da mensagem, com o (...) da recepção das mensagens, 
situam-se as pesquisas referentes a perfil de público, faixas repertoriais, nível de 
audiência, eficácia comunicativa e persuasiva, formação de opinião do público 
frente às mensagens recebidas, os mecanismos de condicionamento que as 
mensagens produzem ao receptor etc. É nessa interface que se situam estudos sobre 
o modo como diferentes audiências interpretam a mesma mensagem de maneira 
diferenciada, quanto os estudos sobre os efeitos afetivos, psicomotores, cognitivos 
das mensagens sobre os receptores. (SANTAELLA, 2001, p. 95) 
 
 

Segundo Tversky & Kahneman (1979, p.263), explicações e predições sobre as 

escolhas das pessoas, na vida diária, assim como nas ciências sociais, são freqüentemente 

fundadas na presunção da racionalidade humana. A decisão racional requer que problemas 

que tenham os mesmos elementos levem a mesma decisão; e que as preferências não sejam 

afetadas por mudanças na composição ou estruturação do problema. Entretanto, por causa das 

limitações das percepções e das nossas estratégias intuitivas de julgamento, isto nem sempre é 

verdade. Como a Teoria dos Prospectos pretende descrever o comportamento, ela incorpora 

os desvios da racionalidade, que resultam dos processos automáticos de decisão dos 
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indivíduos. A Teoria dos Prospectos é bem sucedida nessa descrição não apenas porque 

incorpora a racionalidade, mas porque prevê a direção da irracionalidade, quando ela ocorre. 

Os estudos mais significativos e recentes que tem como premissa a Teoria dos 

Prospectos são estudos realizados na área de saúde. Tais estudos revelam que as propagandas 

da área de saúde que despertam emoções negativas obtêm menos resultado do que as 

campanhas que salientam aspectos positivos da mensagem, bem como suas conseqüências. 

Levin (1987) e Levin e Gaeth (1998) apud Maheswaran & Meyers-Levy (1990, p. 

361) confirmam tais estudos, a partir de uma pesquisa realizada com consumidores de carne 

bovina que avaliou o comportamento dos indivíduos com relação ao consumo de carne. 

Quando perguntados quanto ao que preferiam consumir: se um determinado tipo de carne 

que fosse 75% livre de gordura ou uma carne com 25% de gordura, 75% dos respondentes 

da pesquisa disseram preferir a carne 75% livre de gordura. Na realidade, a mensagem era a 

mesma. No entanto, a interpretação feita pelo consumidor o fez optar pela mensagem que 

comunicou, para ele, aspectos mais positivos, do que negativos.  

Ao contrário, Meyerowitz e Chaiken (1987) apud Maheswaran & Meyers-Levy 

(1990, p. 362), a partir de um estudo realizado com o público feminino jovem sobre a 

necessidade do auto-exame prévio de mama; BSE – breast self-examination, obtiveram 

resultados que favoreceram a mensagem quando construída sob aspectos e/ou conseqüências 

negativas. Dessa forma, quando a mesma mensagem foi construída, abordando os benefícios 

ganhos ao se realizar o auto-exame prévio de mama, como na mensagem: “Mulheres que 

fazem o auto-exame prévio de mama têm uma possibilidade maior de encontrar um tumor 

em seu estágio inicial de desenvolvimento, quando, teoricamente, este seria mais facilmente 

tratado, tendo em vista o estágio inicial da doença”, foi obtido um saldo mais positivo do 

que quando a mensagem foi construída, abordando os benefícios perdidos quando não é 

realizado o respectivo exame, como quando se afirmou: “Mulheres que não fazem o auto-
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exame prévio de mama têm uma possibilidade menor de encontrar um tumor em seu 

estágio inicial de desenvolvimento, que seria mais facilmente tratado, tendo em vista o 

estágio inicial da doença”. 

Dessa forma, outra variável que influencia a tomada de decisão da mulher para a 

realização do exame estava diretamente relacionada ao envolvimento da pessoa com o objeto 

em questão. Logo, Greenwald e Leavitt (1984) apud Maheswaran & Meyers-Levy (1990, p. 

361); bem como Kardes (1988) apud Maheswaran & Meyers-Levy (1990, p. 361) estudaram 

o comportamento do indivíduo, considerando o seu envolvimento com o processo, o que 

influencia em como ele irá processar tal questionamento e responder a respeito dele. 

Eles iniciaram a pesquisa, tendo como referência os frames negativos da 

mensagem, e considerando, portanto, que estes são mais persuasivos do que os frames 

positivos da mensagem, quando o envolvimento é alto, e vice-versa.  

Chaiken (1980) e Petty e Cacioppo (1983) apud Maheswaran & Meyers-Levy 

(1990, p. 362) iniciaram suas pesquisas, considerando três aspectos: o envolvimento, o 

message framing e a persuasão. Petty, Cacioppo e Schumann (1983) apud Maheswaran & 

Meyers-Levy (1990, p. 362) supõe que sob o efeito de um alto envolvimento, a forma como 

as pessoas podem combinar ou integrar as informações relevantes da mensagem dentro de 

uma atitude homogênea age como uma peça muito importante no processo de persuasão. 

Assim, uma variedade de estudos relacionados à mensagem, sugerem que durante 

essa integração das informações pelos indivíduos (receptores) da mensagem, informações 

negativas têm mais peso e influência do que mensagens positivas. Isso o dizem, Kanouse 

(1984), Lau (1985) e Weinberger, Allen e Dillon (1981) apud Maheswaran & Meyers-Levy 

(1990, p. 361-367). 

Meyerowitz e Chaiken (1987) apud Maheswaran & Meyers-Levy (1990, p. 361) 

corroboram essa idéia. De acordo, com estudos realizados pelos autores, a partir da predição: 
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“câncer é a principal causa de morte em mulheres entre 15 a 34 anos de idade”, o grau de 

envolvimento das mulheres com o assunto aumentou. 

Mediante tais estudos Maheswaran e Meyers-Levy (1990, p. 362-365) formularam 

hipóteses com o objetivo de verificar a influência da construção da mensagem, de acordo com 

o envolvimento do indivíduo. 

Dessa forma, têm-se: 

H1: Sob condições de envolvimento alto, um discurso é mais persuasivo quando a 

mensagem é construída abordando os aspectos negativos, mais do que quando é construída 

ressaltando os aspectos positivos. Dessa forma, sob condições de envolvimento baixo, a 

persuasão é maior quando a mensagem é construída positivamente do que quando o é 

negativamente. 

H2: A geração de idéias relacionadas às mensagens e a sua resposta é maior 

quando o envolvimento é alto do que quando é baixo, e a geração de avaliações simples é 

maior quando o envolvimento é baixo do que quando é alto. 

O tema da tomada de decisão é outro tópico que embasa o trabalho, e nesse mesmo 

sentido a teoria proposta por Kahneman e Tversky (1979). O estudo da tomada de decisão, 

propriamente dita, envolve duas abordagens distintas. A primeira é a abordagem que envolve 

as teorias normativas; aquelas que tratam da racionalidade, da lógica da decisão, que elabora 

estratégias a respeito de como as pessoas deveriam ou devem tomar decisões.  

Por outro lado, a segunda abordagem envolve as teorias descritivas, que buscam 

retratar o processo de decisão como ele realmente acontece; como as pessoas tomam suas 

decisões. Kahneman e Tversky (1979) elaboraram a Teoria dos Prospectos para estudar a 

tomada de decisão em um cenário de incerteza.  

De acordo com os autores (1979, p. 263), explicações e predições sobre as 

escolhas das pessoas, na vida diária assim como nas ciências sociais, são fundadas na 
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presunção da racionalidade humana. Dessa forma, a decisão racional requer que problemas 

que tenham os mesmos elementos levem à mesma decisão; e que as preferências não sejam 

afetadas por mudanças na composição ou estruturação do problema. Entretanto, devido às 

limitações da percepção e das estratégias intuitivas de julgamento do ser humano, isto nem 

sempre é verdade. 

A Teoria dos Prospectos (Tversky & Kanhneman, 1979 & Tversky, 1981) abriu 

novas possibilidades de estudos comportamentais em diversos campos. À possibilidade de 

influenciar a decisão de um indivíduo sem distorcer a informação ou suprimi-la, mas através 

de mudanças sutis na sua estruturação, Tversky denominou efeito framing. Os termos framing 

positivo e framing negativo foram utilizados para descrever duas formas de apresentar a 

mesma informação; positivamente ou negativamente.  

Pesquisadores voltaram-se para compreender como o efeito framing pode ser 

usado na Comunicação e no Marketing, por exemplo. Dessa forma, perguntaram: no 

Marketing, o que é mais eficaz? Anunciar os ganhos potenciais com a decisão correta da 

marca ou enfatizar as potenciais perdas com a incorreta decisão de uma marca?  

Estudos foram realizados com o intuito de se compreender os efeitos do framing 

positivo e negativo nas intenções de desempenhar comportamentos de prevenção e de 

detecção de doenças (Meyerowitz e Chaiken, 1987 apud Masheswaran e Meyers-Levy, 1990, 

p. 361). 

Já na área financeira, Thaler e Johnson apud Shiv, Edell e Payne (1997, p. 285) 

sugerem que perdas são menos sentidas por aqueles investidores que estão com boa saúde 

financeira. Assim, pessoas com boa saúde financeira, justamente, devido a este fato, seriam 

avessas ao risco à medida que tivessem ganhos mínimos ao investir, sendo menos 

influenciadas pela estruturação da mensagem e não tendendo a investir. Logo, o impacto 



 32

causado por uma perda não é o mesmo em todas as circunstâncias, mas depende da 

performance prévia do investimento. 
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3.1 MESSAGE FRAMING 

 

Diversas pesquisas têm sido realizadas, com o objetivo de se avaliar a estrutura da 

mensagem ou o que pode ser denominado; o message framing, bem como o impacto de 

mensagens com apelos afetivos/sentimentais e cognitivos na influência da tomada de decisão 

dos indivíduos. De acordo com o sentido literal, “emoções” e sentimentos, tratados como 

sinônimos, tem, cada dia mais, demonstrado, que aspectos afetivos e cognitivos da persuasão, 

através de uma gama de situações, se encontram mais interrelacionados do que separados. 

Dessa forma, Burke e Edell (1989) apud Homer e Yoon (1992, p. 4) provaram que 

sentimentos, quando induzidos, influenciam atitudes, avaliações de atributos de marcas e 

atitudes quanto a marcas direta e indiretamente, através de julgamentos e características. 

Assim, uma tendência de pesquisa atual, tem sido a análise de equações que traduzam a 

interrelação entre habilidades afetivas e cognitivas, segundo Holbrook e Batra (1987) apud 

Homer e Yoon (1992, p. 4). Considerando o message framing e/ou a estrutura da mensagem, 

os estudos mais recentes têm demonstrado que mensagens que procuram ressaltar os aspectos 

positivos de uma dada situação focam nos benefícios que o consumidor ganha ao utilizar 

determinado produto, gerando emoções positivas, afeto e cognição, segundo Aaker, Stayman 

e Hagerty (1986) e Batra e Ray (1986) apud Homer e Yoon (1992, p. 2).  

Em contrapartida, quando trabalhados os aspectos negativos, o message framing 

ressalta as conseqüências adversas ou os benefícios perdidos pelo consumidor ao não ter 

utilizado ou optado por determinado produto. Esse tipo de estrutura de mensagem tem sido 

trabalhada em anúncios para produtos de higiene pessoal, e relacionados à saúde. De qualquer 

forma, testes na área, com a pretensão e objetivo de estudar a influência do message framing 

na persuasão ainda são incipientes e inconclusivos. 



 34

Maheswaran e Meyers-Levy (1990, p. 362,364) trabalharam o efeito da estrutura 

da mensagem na reação dos consumidores. Porém, somente, através de uma perspectiva 

cognitiva. Segundo estudo realizado pelos autores, o envolvimento do indivíduo com 

determinada situação influencia em sua tomada de decisão. Dessa forma, o grau de 

envolvimento do indivíduo com o objeto de pesquisa pode afetar na maneira como ele 

processa e responde a uma questão que lhe é formulada. A teoria desenvolvida por eles lida 

com a hipótese de que as mensagens negativas deveriam ser mais persuasivas do que as 

mensagens positivas, quando o envolvimento dos sujeitos da pesquisa é alto, e o contrário 

estaria correto quando o envolvimento fosse baixo.  

Outra teoria que dá suporte a esse trabalho é a Persuasion Knowledge Model 

desenvolvida por Friestad & Wright (1994), que pode ser visualizada na Figura 2. Shiv, Edell 

e Payne (1997) realizaram um estudo, a partir do modelo denominado Persuasion Knowledge 

Model proposto por Friestad e Wright (1994) com o intuito de compreender um pouco mais 

sobre a resposta do consumidor quanto aos apelos das mensagens. O Persuasion Knowledge 

Model supõe que, ao longo do tempo, os consumidores desenvolvem um conhecimento sobre 

as várias táticas de publicidade, como o uso de mensagens com apelo negativo, medo, e, dessa 

forma, acabam desenvolvendo a habilidade de como responder a essas táticas. 

De acordo com os autores, o uso do framing negativo sofreu um aumento de sua 

utilização no campo da política e de produtos de domínio público. Assim, Persuasion 

Knowledge Model estuda a respeito do como os consumidores percebem e/ou presumem com 

respeito às táticas de persuasão que os agentes de propaganda e comunicação empregam para 

atingir o fim de convencer o público a tomar determinada atitude de compra ou adesão a uma 

mensagem. A Figura 2 reconstitui o que o Modelo Conceitual de Decisão de Compra sugere 

no processo de framing: a partir das expectativas e objetivos de compra o indivíduo compõem 

um ponto de referência inicial que somado às mensagens recebidas e às justificativas para a 



 35

compra alcançam um ponto ideal; denominado ponto de referência final, levando à escolha 

(comprar ou não comprar), de acordo com as circunstâncias, cenários apresentados, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo Conceitual de Decisão em um Processo de Framing   
Fonte: PUTO, Christopher P. The framing of buying decisions. Journal of Consumer Research, Vol. 14, p.303, 
December 1987. 
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Amos Tversky e Daniel Kahneman relatam que o framing pode afetar as escolhas 

do indivíduo, à medida que alterações sistemáticas ocorreram na preferência/escolha de 

indivíduos quando o mesmo problema foi apresentado de formas diferentes. Em outras 

palavras, quando a mensagem é apresentada de forma diferente, ressaltando os aspectos 

positivos no framing ou os aspectos negativos. Partindo do exposto, uma das áreas que o 

framing tem influenciado é a economia. Principalmente, em temas relacionados ao 

comportamento financeiro, o que contradiz, as predições a respeito da escolha simplesmente 

racional, que é a base da economia tradicional.  

De acordo com Kahneman e Tversky (1979, p. 268-269), as pessoas não são 

totalmente racionais em um cenário dado à incerteza. Ao se verem diante de uma situação em 

que devem tomar uma decisão, as pessoas formam uma concepção a respeito das possíveis 

opções, resultados e probabilidades associando-as às escolhas que poderão fazer. Em parte, 

esta concepção é controlada pelo framing ou problema, como denominado e citado 

anteriormente por Tversky. Além disso, determinam tal concepção, as características e atos 

peculiares de cada pessoa.  

Logo, Tversky e Kahneman chamaram efeito framing à possibilidade de 

influenciar a decisão de um determinado indivíduo sem, contudo, distorcer ou suprimir a 

informação dada. Assim, a informação sofre apenas mudanças sutis quando da sua 

apresentação e estruturação em um mesmo problema. Através de variações na estruturação e 

apresentação de opções, resultados e contingências associados a uma escolha particular, os 

autores obtiveram mudanças sistemáticas de preferências. A partir de seus experimentos, foi 

possível comprovar que o efeito framing pode ser utilizado para reverter um comportamento 

avesso ao risco em um comportamento propenso ao risco. Isto, graças ao fato de que as 

variações no ponto de referência podem determinar se um resultado será avaliado como ganho 

ou como perda. Partindo do exposto, os autores demonstraram que as escolhas dependem 
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menos das suas características objetivas do que da forma como o problema, propriamente 

dito, é apresentado. 
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3.1.1 Psicologia do Investidor e Finanças 

 

Para o presente estudo é necessário abordar também o tema relacionado à 

psicologia do investidor. Faz-se necessário, portanto, relacionar o tema como já pesquisado 

por Daniel, Hirshleifer e Subrahmanyam (1998) apud Vieira e Gava (2006, p. 2) às possíveis 

“anomalias” na área financeira. Para os autores, são anomalias: 

(1) os retornos médios das ações na data em que um evento torna-se público (data 

do anúncio) têm o mesmo sinal que a performance anormal média observada nos anos 

seguintes ao anúncio;  

(2) a existência de momento no curto prazo e da reversão no longo prazo, e  

(3) a alta volatilidade dos preços dos ativos em relação a seus fundamentos.  

Além disso, algumas anomalias parecem ser contraditórias, como por exemplo, a 

aparente subreação em alguns contextos e a sobre-reação em outros.  

Segundo os autores Barberis, Shleifer e Vishny (1998) apud Vieira e Gava (2006, 

p. 8) grande parte das anomalias na área de finanças é conseqüência da forma como os 

investidores utilizam as informações públicas, a fim de criar expectativas sobre os fluxos de 

caixa futuros. O modelo desenvolvido na respectiva área tem sua motivação em dois 

importantes fenômenos, especificamente, que foram documentados pela psicologia: o 

conservadorismo e a representatividade heurística.  

O primeiro estabelece que mediante novas evidências, os indivíduos são lentos 

para alterar suas crenças. Dessa forma, os indivíduos estariam sujeitos ao conservadorismo, 

podendo desconsiderar a informação contida em anúncios públicos de ganhos ou outras 

informações. Uma possibilidade para tal afirmação seria que os indivíduos acreditam que 

estes anúncios contenham um grande componente temporário e se apeguem, ainda, as suas 
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estimativas anteriores. Como conseqüência, eles ajustam suas avaliações das ações apenas 

parcialmente em resposta ao anúncio.  

Já a representatividade heurística foi descrita por Kahneman e Tversky (1979), 

considerando que um determinado indivíduo avalia a probabilidade de certo evento ou 

amostra, a partir do seu grau de similaridade quanto às suas propriedades essenciais com a 

população que tal evento ou amostra representa e à medida que refletem características 

notáveis do processo pelo qual esses eventos ou amostras são gerados. Um exemplo seria a 

descrição detalhada de uma dada personalidade que se ajustasse bem com as experiências 

vivenciadas por pessoas que exercem uma certa profissão.  A partir da pertença do indivíduo 

àquela profissão, o sujeito tenderia a superestimar significativamente a sua probabilidade de 

fazer parte daquele grupo. 

Quanto à representatividade heurística descrita, também, por Tvesky e Kahneman 

(1979) há uma manifestação importante; o fato de as pessoas tenderem a observar 

determinados padrões em seqüências aleatórias. Por exemplo: se uma certa empresa possui 

um histórico consistente de ganhos, os investidores podem entender e concluir que a história 

passada da empresa representa um crescimento potencial de ganhos quando, a bem da 

verdade, o histórico de ganhos pode ter se constituído por uma seqüência aleatória e não 

planejada. Dessa forma, os investidores não estariam considerando a realidade de ganhos 

constantes na área são pouco prováveis e superavaliando a respectiva empresa. 

As informações privadas de uma empresa são estudadas em maior proporção por 

Daniel, Hirshleifer e Subrahmanyam (1998) apud Vieira e Gava (2006, p. 2). Os autores 

supõem que um determinado investidor pesquise a respeito dos fluxos de caixa de uma 

empresa com a finalidade de determinar seus fluxos de caixa. Dessa forma, se a informação 

privada concedida a esse indivíduo for de caráter positivo, enfatizando os aspectos positivos 

da mensagem, incentivando a confiança do investidor de maneira que ele se torne 
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superconfiante (‘overconfident’), e significando o aumento do preço da ação pelo respectivo 

investidor. 

Por outro lado, as tentativas de se explicar porque determinados investidores 

podem realizar investimentos lucrativos, à medida que retém suas perdas se propagam, dando 

origem a perspectivas alternativas. Uma explicação para tal fato pode ser a de que os 

investidores podem acreditar racionalmente ou não que as ações atualmente de valor mais 

irrisório e tidas como perdedoras irão em um futuro próximo alcançar performances 

superiores às das ações ganhadoras. Dessa forma, o que Vieira e Gava (2006, p. 11) propõe é 

que vendendo as ações mais valorizadas e tidas como ganhadoras os investidores teriam seus 

portfólios rebalanceados ao mesmo tempo que evitariam vender as ações perdedoras, pois no 

momento teriam um alto custo de transação na negociação com preços mais baixos. Em 

contrapartida, Odean (1998, p. 1.775) demonstra que os investimentos vencedores que os 

investidores escolheram vender mantiveram, nos meses seguintes, resultados superiores 

àqueles perdedores que ficaram em posse dos investidores. 

Barber e Odean (2002, p. 14) realizaram dois estudos em corretoras americanas, a 

fim de compreender o perfil do investidor, bem como sua tomada de decisão, a partir de perfis 

definidos. Em um deles, os autores concluíram que o sexo masculino é mais agressivo em 

suas negociações, denotado pelos altos custos de transação com retornos líquidos menores. Já 

no outro estudo, Barber e Odean (2002), estudaram indivíduos que mudaram o meio pelo qual 

estabeleciam suas transações. Nesse grupo, especificamente, houve uma mudança do meio de 

negociação: do telefone para a negociação on-line. 

Algumas características como melhor acesso à informação e maior grau de 

controle são variáveis que levam a crer que a mudança na forma de negociar aumentou o 

excesso de confiança do investidor. Além disso, o estudo realizado pelos autores demonstra 

que aqueles investidores que obtiveram mais sucesso em suas negociações por telefone eram 
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mais propensos a mudar o meio de negociação; de telefone para negociação on-line, por 

exemplo e passando, após à mudança, a negociar mais apresentaram resultados piores. 

Considerando que o comportamento do investidor afeta de forma significativa o 

mercado de ações, Barberis e Thaler (2002, p. 1067) levantam a questão: como 

administradores deveriam agir mediante investidores com racionalidade limitada, a fim de 

atingir o objetivo de maximizar o valor das companhias em que trabalham? 

Há um termo em finanças corporativas denominado ‘equity market timing’ que diz 

respeito à prática de emissão de ações com preços altos e recompra das mesmas quando os 

seus preços estão baixos. Assim, em quatro tipos de pesquisa há evidências do ‘equity market 

timing’. Quatro tipos de pesquisa foram realizadas,nesse sentido, a fim de colher evidências a 

respeito do “equity market timing”. A primeira delas demonstra que as empresas preferem 

lançar ações no mercado quando o seu valor de mercado é superior ao valor contábil e 

superior ao valor de mercado em períodos passados, tendendo a recomprá-las quando o valor 

de mercado é baixo. 

Em um segundo momento, a análise do retorno das ações ao longo prazo sugere 

que o “equity market timing” é uma estratégia de sucesso. Em seguida, a análise dos ganhos 

previstos e realizados em torno da emissão de ações sugere que as empresas costumar emitir 

ações nos momentos em que os investidores encontram-se entusiasmados com os ganhos. E 

por último, administradores chegam a admitir que utilizam a estratégia. 

Grable, Lytton e O’Neill (2004) apud Vieira e Gava (2006, p. 12) pesquisaram a 

relação existente entre as variáveis demográficas, comportamento do mercado e aversão ao 

risco. Através de uma survey aplicada a 421 indivíduos pela internet, os resultados obtidos 

retratam a seguinte realidade: 

- o grau de aversão ao risco mensurado pelo questionário indicou que as pessoas 

são mais avessas ao risco em períodos de baixa do mercado, e vice-versa; 
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- homens e investidores com riqueza pessoal mais relevante são menos avessos 

ao risco, independente de sua idade, nível de instrução ou estado civil. 
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3.2 TEORIA DA UTILIDADE 

 

Segundo Copeland e Weston (1988) apud Vieira e Gava (2006, p. 4), “a economia 

é a ciência que estuda como pessoas e sociedades escolhem a forma como vão alocar os 

escassos recursos e distribuir a riqueza entre indivíduos e ao longo do tempo.” Dessa forma, a 

Teoria da Utilidade é o ponto de partida para o entendimento das questões que envolvem 

escolha em condições de incerteza, embora os autores reconheçam que haja outras abordagens 

para a explicação do comportamento humano neste tipo de situação, advindas de outras 

ciências; tais como a psicologia, a antropologia, a sociologia e a ciência política.  

Ainda citando Copeland e Weston (1988), a Teoria da Utilidade principia pelo 

desenvolvimento de cinco axiomas básicos: 

a) Comparabilidade: o indivíduo deve ser capaz de comparar todas as alternativas 

diferentes e incertas disponíveis, indicando preferência ou indiferença. Por exemplo: o 

indivíduo pode preferir x à y (x f y); ou y à x (y f x); ou finalmente ser indiferente (x ~ y).  

b) Transitividade: nesta propriedade, se um indivíduo prefere x à y e y à z, então 

ele preferirá x à z. Ou seja: se (x f y) e (y f z), então (x f z). O mesmo princípio lógico vale 

para o caso da indiferença: se (x ~ y) e (y ~ z), então (x ~ z).  

c) Independência: supondo que haja uma aposta onde um indivíduo tem 

probabilidade de receber x e probabilidade (1 -a) de receber z. Representando esta aposta por 

G (x, z: a), pode-se dizer à luz deste axioma que, se o indivíduo for indiferente entre x e y, ele 

também será indiferente na escolha de uma aposta entre x com probabilidade a e z com 

probabilidade (1 - a) e uma outra aposta entre y com probabilidade a e z com probabilidade (1 

- a). Ou seja: se x ~ y, então G(x, z: a) ~ G(y, z: a).  

d) Mensurabilidade: se um resultado y for considerado pior que outro (x), mas 

melhor que um terceiro (z), então existe uma única probabilidade tal que faça o indivíduo ser 
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indiferente entre y e uma aposta entre x com probabilidade a e z com probabilidade (1 - a). Ou 

seja: se x f y f ~ z ou x f ~ y f z existe um único a tal que y ~ G(x, z: a).  

e) Ranking: se as alternativas y e u são melhores do que as alternativas x e z, e 

pode-se estabelecer apostas tais que um indivíduo seja indiferente entre y e uma aposta entre x 

com probabilidade a1 e z, e também indiferente entre u e uma segunda aposta, desta vez entre 

x com probabilidade a2 e z, então se a1 for maior que a2, então y é preferível a u. Ou seja: se 

x f ~y f ~ z e x f ~u f ~ z, então se y ~ G(x, z: a1) e u ~ G(x, z: a2), segue necessariamente que 

se a1> a2 então y f u, e que se a1 = a2 então y ~ u.  

Para que estes cinco axiomas (de Utilidade Cardinal) possam ser assumidos, deve-

se supor que os indivíduos sempre tomem decisões completamente racionais, e que eles 

possam fazer isso a partir alternativas presentes na realidade que são incontáveis, 

considerando, ainda, que os investidores preferem sempre maximizar sua riqueza.  

Os filósofos utilitaristas; como Bentham (1748-1832) trabalharam com regras que 

podem ser conhecidas como regras da racionalidade. Dessa forma, eles foram os 

precurssores de uma linha de pensamento científico; denominada Utilitarismo, propondo 

como critério de verdade o que é tangível e contabilizável, e, conseqüentemente,como critério 

de bondade o que é útil, contribuindo para o relativismo moral.  

Assim, segundo tal linha de pesquisa as pessoas costumam desejar, com 

freqüência, aquelas coisas que irão maximizar sua utilidade, onde utilidade positiva é definida 

como aquela tendência que proporciona prazer, e a utilidade negativa é definida como a 

tendência que acarreta dor. E ainda segundo essa ótica, haveria uma tendência do homem no 

que tange ao campo da ética para fugir da dor e buscar o prazer; onde estaria a felicidade. 

Seria uma busca do prazer e um evitar a dor. Esse ponto de vista utilitarista, especialmente 

defendido por Jeremy Bentham, provocou um impacto significante na economia do século 
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XIX. Porém, em detrimento de práticas e definições formais de racionalidade da utilidade 

como uma teoria de escolha racional, o projeto de Bentham foi abandonado. 

A maior razão para tanto, foi o fato de que a teoria proposta por Bentham foi 

considerada pouco operacional, devido ao fato de impossibilitar mensuração. Logo, desde a 

teoria de Jeremy Bentham, as ciências sociais se desenvolveram muito, e, junto com elas, 

outros métodos mais sofisticados. Dessa forma, Daniel Kahneman e seus parceiros de 

trabalho propuseram uma volta às idéias traçadas por Bentham. O resultado desse exercício 

foi uma psicologia econômica baseada na mensuração da utilidade experimental.  

A proposta ambiciosa de Kahneman está em seus estágios que, se bem sucedidos, 

prometem novo entendimento sobre a racionalidade, à medida que demonstra não somente 

que determinado caminho é o caminho racional a ser escolhido para se atingir um 

determinado fim, como,também, através de quais atributos este fim deseja ser escolhido. 

Partindo do exposto, Thaler e Johnson (1990) apud Vieira e Gava (2006, p. 9) 

mostram que a perda é menos dolorosa para as pessoas quando elas ocorrem após 

significativos aumentos de riqueza. Assim, os ganhos anteriores funcionam como uma espécie 

de amortecedor das perdas ocorridas, tornando-as mais suportáveis. Além disso, os autores 

sugerem que os investidores que obtiveram ganhos recentes tendem a agir de maneira menos 

avessa ao risco, fazendo apostas que, do contrário, não lhes seriam atrativas, atribuindo a este 

comportamento o termo house-money, e refletindo o desejo crescente dos indivíduos de 

apostar quando estão ganhando.  

Da mesma forma, há evidências de que após uma perda, pessoas tendem a recuar, 

evitando apostas arriscadas que elas poderiam, do contrário, aceitar se não houvessem perdido 

recentemente. Logo, pode-se considerar a aversão ao risco do investidor aumente, após uma 

perda recente e por isso dolorosa, uma vez que, devido à esta perda ele está mais sensível.  
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Outra consideração importante, além da aversão ao risco é a de que os investidores 

geralmente relutam em vender ativos a preços inferiores, evitando assim perdas em relação ao 

preço em que os adquiriram. Shefrin e Statman (1985, p. 6) chamaram este fenômeno de 

efeito disposição (disposition effect). Odean (1998, p. 1.781) analisando 10.000 transações de 

clientes de uma grande corretora demonstrou que é mais provável que os clientes realizem 

seus ganhos do que suas perdas.  
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3.3 TEORIA DOS PROSPECTOS 

 

Finalmente, faz-se necessário explicar o ferramental teórico sob o qual serão 

analisados os dados da pesquisa a ser aplicada. De acordo com Vieira e Gava (2006, p. 5), a 

Teoria dos Prospecto (Prospect Theory) usa duas funções para caracterizar as escolhas. A 

função de valor, denotada por v(.), que substitui a função utilidade da teoria da utilidade 

esperada, e a função peso da decisão, denotada por π (p), que transforma probabilidades em 

peso das decisões.  

A principal propriedade da função de decisão é que probabilidades pequenas são 

sobre-ponderadas, isto é π (p) > p, e que a soma dos pesos não necessita ser igual a um, ou 

seja, π (p) + π (1-p) ≠ 1.0.  

A função de valor tem três características fundamentais:   

Ela é definida sobre ganhos e perdas ao invés de posições finais;  

Ela é côncava para ganhos e convexa para perdas;  

Ela mostra a aversão à perda, ou seja, a função perda é mais íngreme que a função 

ganho; v(x) < -v(-x). Vide gráfico p. 23. 

Para um determinado prospecto (x,p:y,1-p) como um jogo que paga x com 

probabilidade p e y com probabilidade 1-p. Então, segundo a Prospect Theory se x e y têm 

sinais opostos (se x ≥ 0 ≥ y ou y ≥ 0 ≥ x), o valor deste prospecto, V, é dado por:  

V= π(p)v(x) + π(1-p)v(y)            (1)  

No entanto, a equação 1 não é a única representação utilizada em Prospect Theory. 

A teoria inclui uma fase de edição em que os prospectos podem ser simplificados e 

codificados. A função dessa fase é organizar e reformular as opções para simplificar a 

avaliação subseqüente e a escolha. Segundo Kahneman e Tversky (1979) as principais 

operações são:  
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a)  Codificação: A teoria de prospecto estabelece que as pessoas avaliam não a 

riqueza final que as alternativas propiciam, mas ganhos e perdas em relação a um ponto de 

referência. Assim, a codificação consiste na identificação do ponto de referência e na 

transformação dos resultados em ganhos e perdas;  

b) Combinação: Diversos prospectos de resultados idênticos podem ser 

combinados de forma a simplificar as alternativas disponíveis;  

c)   Segregação: Alguns prospectos podem conter um componente livre de risco 

que pode ser segregado ou decomposto;  

d)  Cancelamento: Pode-se cancelar parte dos prospectos quando possuem 

constituintes comuns ou estágios comuns a todas as opções disponíveis;  

e)    Simplificação: Nesta operação são realizados arredondamentos de resultados e 

de probabilidades. Além disso, resultados muito pouco prováveis podem ser descartados.  

f) Detecção de dominância: Esta operação corresponde à verificação de 

alternativas que dominam outras. A existência de dominância permite a rejeição das 

alternativas dominadas que são eliminadas do processo de escolha.  

O efeito da segregação modifica a equação 1 para as opções estritamente positivas 

ou negativas (x>y>0 ou X<Y<0). Kahnemam e Tversky (1979) estabelecem que os 

prospectos serão segregados em dois componentes sendo, um componente representado pelo 

ganho ou perda mínima que é certo de ser obtido ou pago, e um componente de risco, isto é, o 

ganho ou perda adicional que atualmente é incerto. Neste caso, a função V passa a ser 

definida como:  

V= v(y) + π(p)[v(x) –v(y)]            (2)  

Nesta fórmula o ganho certo é avaliado separadamente e a diferença entre os dois 

resultados arriscados é multiplicada pelo peso da decisão. No entanto, como poderiam os 

ganhos e perdas passados afetar essa estrutura? Kahneman e Tversky (1979), apontam pelo 
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menos duas possibilidades. Na primeira, todos os eventos seriam codificados separadamente e 

nesse caso, os resultados anteriores não afetariam as escolhas subseqüentes (Tversky e 

Kahneman, 1981). Na segunda, Kahneman e Tversky (1979) colocam que existem situações 

em que os ganhos e perdas poderiam se avaliados em função de expectativas e aspirações que 

diferem do status quo, neste caso as perdas e ganhos passadas afetariam a decisão 

subseqüente. Por exemplo, pessoas que não estavam satisfeitas com a perda poderiam aceitar 

jogos que não aceitariam caso não tivessem perdido anteriormente (Kahneman e Tversky, 

1979).  

Portanto, a Prospect Theory inclui uma fase em que os prospectos são 

simplificados e codificados, mas há alguma flexibilidade na definição de como os prospectos 

serão avaliados, principalmente no que se refere à quando e como os resultados anteriores 

influenciarão o ponto de referência.  

Quanto à forma de apresentação do problema, Kahneman e Tversky (1979) 

avaliam se a colocação dos problemas em um estágio ou em dois estágios altera a 

contabilidade mental dos agentes, ou seja, se os resultados anteriores são segregados quando 

apresentados separadamente. Para apresentar as diferentes regras de edição que podem ser 

utilizadas pelos tomadores de decisão, considere o seguinte problema, apresentado em duas 

versões:  

Versão 1: Você ganhou $30. Agora escolha entre:  

a) não ter mais ganhos ou perdas;  

b) um jogo em que você tem 50% de chance de ganhar $9 e 50% de chance de 

perder $9. 

Versão 2: Escolha entre:  

a) um ganho certo de $30;  
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b) um jogo com 50% de chance de ganhar $39 e 50% de chance de ter uma riqueza 

final de $21.  

Na versão um, temos um problema apresentado em dois estágios, desde que o 

ganho de $30 é apresentado separadamente do jogo enquanto que o caso 2 representa o 

mesmo jogo na versão de um estágio.  

Na fase de edição do problema, o tomador de decisão poderia adotar pelo menos 

três regras diferentes: Prospect Theory sem memória, Prospect Theory com memória e 

Concreteness.  

Na Prospect Theory com memória os resultados anteriores são incorporados ao 

“balanço” quando o decisor processa a contabilidade mental do prospecto. Neste caso, o 

problema acima seria editado da mesma maneira nas duas versões e a equação 2 seria 

aplicada, portanto:  

v(21) + π(0,5)[v(39) –v(21)]            (3)  

Uma regra alternativa, consistente com a Prospect Theory sem memória estabelece 

que os resultados seriam codificados, avaliados e esquecidos. Neste caso, os resultados 

anteriores não alterariam os jogos subseqüentes. Sob essa hipótese a representação do jogo 

faria diferença. Se o jogo for apresentado na versão de um estágio, ele seria editado da mesma 

maneira que a representada na equação 3. No entanto, na versão de dois estágios ele seria 

editado como: 

{v(30)}+ π(0,5)v(39) + π(0,5)v(-9)           (4)  

A Concreteness3 estabelece que o sujeito aceita o problema como é apresentado a 

ele. O tomador de decisão tende a usar somente a informação que é explicitamente colocada 

no objeto de estímulo e ele a usará na forma em que ela foi colocada. Se esta regra é utilizada 

                                                 
3 Concreteness diz respeito a uma das regras que o tomador de decisão poderia adotar pelo menos três na fase de 
edição da Teoria dos Prospectos (Vieira e Gava, 2006, p. 7) 
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o problema na versão de dois estágios seria codificado da mesma maneira que na equação 4, 

ao passo que a versão em um estágio seria codificada da seguinte maneira:  

π(0,5)v(39) + π(0,5)v(21)            (5) 

Thaler e Johnson (1990) apud Vieira e Gava (2006, p. 8) argumentam que a 

influência dos ganhos e perdas anteriores na tomada de decisão não depende apenas da forma 

como o problema é apresentado, mas também do sinal e magnitude destes ganhos/perdas. 

Baseados na hipótese de que as pessoas editam os jogos de maneira a torná-los mais 

interessantes (ou menos desinteressantes), eles constroem a hipótese de Edição Hedônica.  

Ahipótese de Edição Hedônica é baseada em quatro princípios:  

1) Segregar ganhos;  

2) Integrar perdas;  

3) Segregar pequenos ganhos em relação a grandes perdas; 

4) Integrar pequenas perdas com grandes ganhos.  

Sob essa hipótese, ambas as versões do problema seriam codificadas da seguinte 

maneira: 

v(21) + π(0,5)v(18)         (6) 
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4 HIPÓTESES E METODOLOGIA 

 

4.1 HIPÓTESES 

 

Este estudo tem como objetivo investigar os efeitos do framing positivo versus o 

framing negativo, na mensagem transmitida, através de textos que compõem o questionário 

respondido pelos entrevistados. A metodologia foi experimental e será apresentada mais 

adiante (ver Malhotra, 2006, p. 230-232). 

Como mencionado no referencial teórico, são vários os autores que vêm estudando o efeito da 

mensagem no comportamento de indivíduos.Levin & Gaeth (1988) e Meyerowitz & Chaiken 

(1987) apud Maheswaran & Meyers-Levy (1990, p. 361), demonstraram a existência de 

algumas divergências quanto à determinação de qual das mensagens (positivas ou negativas) é 

a mais ou menos persuasiva.  

Levin & Gaeth apud Maheswaran & Meyers-Levy (1990, p. 361), concluíram que 

a decisão está relacionada a um grau de incerteza onde a escolha de duas alternativas são 

vistas como reversas, dependendo da potencialidade dos ganhos ou perdas associada a cada 

alternativa.  

Simonson (1993, p. 69) demonstrou que as preferências dos consumidores são 

confusas e imprecisas. Em outras palavras, as preferências não devem ser tomadas como 

dadas e fixas. Payne, Bettman & Johnson (1992, p. 89), corroboram esta idéia, considerando 

que os consumidores, geralmente, não têm preferências claras e estáveis. Assim, os mesmos 

constroem as preferências quando estão frente a frente com uma compra específica, ao 

contrário de possuírem uma avaliação pré-formada dos atributos e alternativas do produto.  P 

 Block & Keller (1995, p. 192), demonstram que a mídia, ao utilizar uma 
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mensagem negativa, obteve mais poder de persuasão do que ao utilizar uma mensagem 

positiva. 

Levin (1987) e Levin e Gaeth (1998) apud Maheswaran & Meyers-Levy (1990, p. 

361) confirmam tais estudos, a partir de uma pesquisa realizada com consumidores de carne 

bovina que avaliou o comportamento dos indivíduos com relação ao consumo de carne em 

que a interpretação feita pelo consumidor o fez optar pela mensagem que comunicou, para 

ele, aspectos mais positivos, do que negativos. 

Kanouse (1984), Lau (1985) e Weinberger, Allen e Dillon (1981) apud 

Maheswaran & Meyers-Levy (1990, p. 361-367) sugerem que na integração das informações 

pelos indivíduos (receptores) da mensagem, informações negativas têm mais peso e influência 

do que mensagens positivas. Meyerowitz e Chaiken (1987) apud Maheswaran & Meyers-

Levy (1990, p. 361) corroboram essa idéia. De acordo, com estudos realizados pelos autores, 

a partir da predição: “câncer é a principal causa de morte em mulheres entre 15 a 34 anos de 

idade”, o grau de envolvimento das mulheres com o assunto aumentou. 

A teoria desenvolvida por eles lida com a hipótese de que as mensagens negativas 

deveriam ser mais persuasivas do que as mensagens positivas, quando o envolvimento dos 

sujeitos da pesquisa é alto, e o contrário estaria correto, também; porém, quando o 

envolvimento fosse baixo. 

Amos Tversky e Daniel Kahneman (1979 e 1981), relatam que o framing pode 

afetar as escolhas do indivíduo, à medida que alterações sistemáticas ocorreram na 

preferência/escolha de indivíduos quando o mesmo problema foi apresentado de formas 

diferentes. Em outras palavras, quando a mensagem é apresentada de forma diferente, 

ressaltando os aspectos positivos no framing ou os aspectos negativos. Partindo do exposto, 

uma das áreas que o framing tem influenciado é a economia. Principalmente, em temas 
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relacionados ao comportamento financeiro, o que contradiz, as predições a respeito da escolha 

simplesmente racional, que é a base da economia tradicional.  

De acordo com Tversky e Kahneman (1979, p. 268-269), as pessoas não são 

totalmente racionais em um cenário dado à incerteza. Ao se verem diante de uma situação em 

que devem tomar uma decisão, as pessoas formam uma concepção a respeito das possíveis 

opções, resultados e probabilidades associando-as às escolhas que poderão fazer. Em parte, 

esta concepção é controlada pelo framing ou problema, como denominado e citado 

anteriormente por Tversky. Além disso, determinam tal concepção, as características e atos 

peculiares de cada pessoa.  

Partindo do exposto, as hipóteses de pesquisa são descritas abaixo: 

 

H01: A inclusão do texto persuasivo (que seja objeto de manipulação de framing) não terá 

influência na atitude e nas intenções de seguir o comportamento recomendado. 

 

H11: A inclusão do texto persuasivo, independente de ser negativo ou positivo, terá maior 

influência na atitude e nas intenções de seguir o comportamento recomendado. 

 

H02: A estruturação da mensagem, ou framing¸não terá influência na atitude e nas intenções 

de seguir o comportamento recomendado. 

 

H12: Mensagens estruturadas positivamente levarão à atitudes mais favoráveis e a maiores 

intenções de seguir o comportamento recomendado do que mensagens estruturadas 

negativamente. 
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4.2 DESENHO DO EXPERIMENTO/PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

A pesquisa caracteriza-se como exploratória. No aspecto da abordagem do 

problema, o trabalho foi desenvolvido em duas fases: uma qualitativa exploratória e outra 

quantitativa descritiva. O questionário foi aplicado a três grupos de investidores mineiros 

composto por clientes de uma corretora de valores de Belo Horizonte, bem como professores 

da área de finanças que ministram disciplinas da área de mercado de capitais em 

universidades de Belo Horizonte .A amostra foi de conveniência, composta por 90 

entrevistados, dos quais foi obtido retorno de 43 entrevistados, divididos em três grupos, 

segundo a abordagem do message framing, ou seja, para um grupo o questionário favoreceu o 

framing positivo, para o segundo grupo o framing negativo e para o terceiro grupo não houve 

nenhum framing, sendo as informações transmitidas, com caráter imparcial. O Grupo framing 

positivo foi constituído de 14 (quatorze) respondentes, o Grupo framing negativo foi 

constituído de 13 (treze) respondentes e o Grupo Controle (sem framing) totalizou 16 

(dezesseis) respondentes. 

Este experimento tem o caráter indutivo, uma vez que pretendeu-se compreender o 

comportamento do investidor belo horizontino, a partir do que a amostra demonstrou ao 

responder ao questionário, enfatizando uma abordagem experimental, em que “existe a 

manipulação e o controle de variáveis independentes e a observação dos resultados desta 

manipulação e deste controle nas variáveis dependentes.” (MAYER, 2000)  

Com a finalidade de testar a influência de diferentes estruturações de uma mesma 

mensagem, trabalhou-se com uma variável independente e uma variável dependente. A 

variável independente foi o message framing ou o tipo de mensagem (negativa ou positiva), 

que foi manipulada. A variável dependente foram atitudes e intenções em relação ao 

comportamento recomendado. A teoria utilizada no estudo foi a Teoria dos Prospectos 
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(Prospects Theory) cujos desenvolvedores foram Kahneman & Tversky (1979) e Tversky & 

Kahneman (1981).  

Como este trabalho visa conhecer e obter maiores informações sobre o perfil 

comportamental do investidor, relacionando seus resultados empíricos à teoria sobre Finanças 

Comportamentais, o experimento foi composto de um conjunto de textos e de um 

questionário, em três  versões diferentes, conforme abaixo. Para que pudessem participar da 

entrevista os respondentes deveriam atender à condição de ser investidor, estudioso ou 

conhecedor do tema Bolsa de Valores 

 

4.3 VERSÕES DOS QUESTIONÁRIOS 

 

1. Versão 1 ou Positiva (ver anexo 1) 

• Página 1: apresentação do experimento e instruções; questionário de 

levantamento de dados; 

• Página 2: texto informativo sobre a Bolsa de Valores; 

• Página 3: texto framing positivo; 

• Página 4: recomendações; 

• Página 5: frase de reforço do framing positivo; 

• Página 6: questionário 

2. Versão 2 ou Negativa (ver anexo 2) 

• Página 1: apresentação do experimento e instruções; questionário de 

levantamento de dados; 

• Página 2: texto informativo sobre a Bolsa de Valores; 

• Página 3: texto framing negativo; 

• Página 4: recomendações; 
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• Página 5: frase de reforço do framing negativo; 

Página 6: questionário 

3. Versão 3 ou Grupo Controle ( ver anexo 3) 

• Página 1: apresentação do experimento e instruções; questionário de 

levantamento de dados; 

• Página 2: texto informativo sobre a Bolsa de Valores; 

• Página 3: recomendações; 

• Página 4: frase de reforço Grupo Controle ; 

• Página 5: questionário 

 
 

4.4 VARIÁVEL INDEPENDENTE 

 

A manipulação do framing neste experimento seguiu o padrão utilizado pelos 

autores já citados Levin & Gaeth (1988) e Meyerowitz & Chaiken (1987) apud Maheswaran 

& Meyers-Levy (1990, p. 361), a mensagem enfatiza conseqüências positivas envolvidas na 

adoção das recomendações ou conseqüências negativas envolvidas na adoção das 

recomendações. 

Exemplo da manipulação do framing neste estudo, onde: [positivo] (negativo) 

Ganhos [a longo prazo] (a curto prazo) (não) devem ser a expectativa de quem 
decide investir em ações. [Não] (é) aconselhável que o investidor (não) dependa do 
recurso aplicado em ações para gastos imediatos. 

 
 
 

4.5 VARIÁVEL DEPENDENTE 
 

Para medição do julgamento dos entrevistados sobre a importância das 

recomendações, formulou-se uma pergunta onde o entrevistado deveria indicar sua opinião a 
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respeito do grau de importância das recomendações feitas pelos respectivos textos, como a 

seguir: 

Na sua opinião, qual é o grau de importância das recomendações sobre prevenção ao risco para quem 
as receber? 
Nada importantes 

      
Muito 

importantes
1 - nenhuma 
importância 

2 - pouca 
importância 

3 - importância mediana 4 - muito 
importante 

5 - extremamente 
importante 

 

Para medição da intenção de adotar o comportamento recomendado no texto foram 

formuladas três perguntas, conforme a seguir: 

Você tem intenção de seguir as recomendações do texto?   
Nenhuma intenção       Total intenção
1 - nenhuma intenção 2 - pouca intenção 3 - alguma intenção 4 - muita intenção 5 - total intenção 

 

Qual é a chance de que você passe a adotar pelo menos uma recomendação este ano? 
0% de chance 25% de chance 50% de chance 75% de chance 100% de chance 

 

Quantas recomendações, se alguma, você pretenderia adotar no decorrer deste ano? 
0  1  2  3  4  

 

A variável dependente foi medida, no total, através de quatro perguntas, cujas 

respostas foram somadas, para a obtenção de um índice de atitudes/intenções. Dessa forma, 

foi usada a escala Likert de 5 pontos para todas as perguntas ligadas à variável dependente. 

Neste método de escala, cada um dos itens mede um aspecto de um fator comum 

(atitudes/intenções); sendo possível legitimar a soma dos resultados. 

 

4.6 QUESTIONÁRIO PRÉVIO DE LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

Foi elaborado um questionário de levantamento de dados que antecedeu à leitura 

de três textos (com três abordagens, cada um: framing positivo, framing negativo e controle.) 

O primeiro objetivo deste questionário foi identificar a faixa etária e o sexo dos entrevistados. 
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O segundo objetivo foi verificar o conhecimento anterior e o potencial envolvimento dos 

indivíduos com o tema do experimento. 

Tal mecanismo permitiu não somente traçar o perfil genérico dos entrevistados, 

bem como traçá-lo de acordo com a abordagem (framing); positivo, negativo ou imparcial. 

Além disso, foi possível identificar algum tipo de interação existente entre o conhecimento 

anterior e as respostas do questionário principal. Dada a limitação de tempo, não foi realizado 

pré-teste. 

 

4.7 TEXTO INFORMATIVO SOBRE RISCO E RECOMENDAÇÕES 

 

O texto informativo e as recomendações usadas no experimento foram elaboradas 

pela mestranda, juntamente com o orientador, que se basearam em informações do site da 

Bovespa. Preocupou-se em manter as informações livres de conotações muito negativas ou 

muito positivas; resolvido através do teor altamente informativo do texto, sem muitos 

argumentos persuasivos, onde tanto as características positivas como negativas foram 

relatadas e favorecidas de acordo com a abordagem do framing.   

 

4.8 ANÁLISE DE ATITUDES EM RELAÇÃO AO CONJUNTO DE TEXTOS 

 

Para avaliar a atitude dos entrevistados em relação ao conjunto de textos 

(credibilidade, utilidade e clareza) foi aplicada uma escala de diferencial semântico (ver 

Malhotra, 2006, p. 267). A escala consiste em vários adjetivos bipolares para medição da 

avaliação do texto como um todo pelo entrevistado, conforme a seguir: 

Você julga o conjunto de textos que acabou de ler: 
a. Não convincente 1 2 3 4 5 Convincente 
b. Fraco 1 2 3 4 5 Forte 
c. Inútil 1 2 3 4 5 Útil  
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d. Não confiável 1 2 3 4 5 Confiável 
e. Confuso  1 2 3 4 5 Preciso 

  

A escala usada no experimento foi baseada na escala desenvolvida e testada pelos 

pesquisadores GrossBart, Muehling e Kangun (1986) citados por Mayer (2000) e Mackenzie e 

Lutz (1987) apud Mayer (2000) para medição de atitudes em relação à propaganda em geral. 

 Uma verificação final também foi realizada, onde o entrevistado deveria indicar 

em que grau a leitura do texto alterou a chance de que ele passe a adotar medidas contra o 

risco, como a seguir: 

Na sua avaliação, em que grau a leitura deste texto alterou a chance de que você passe a 
adotar medidas contra o risco? 
Diminuiu a chance Não alterou nada Aumentou a chance 
              1                         2                                3                                 4                         5 

 

 

4.9 ANÁLISE DA MANIPULAÇÃO 

 

Com o objetivo de avaliar se houve percepção de diferença de framing, foi 

formulada uma questão, utilizando uma escala tipo Likert de 5 pontos, onde o entrevistado foi 

instruído marcar se o texto enfatizou os ganhos para a saúde financeira que a prevenção ao 

risco pode trazer. 

Os ganhos para a saúde  
financeira que a prevenção 
ao risco pode trazer 

As perdas para a saúde financeira 
que a falta de prevenção ao risco 

pode trazer 
                            1                       2                        3                           4                   5 
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4.10 ANÁLISE DO ENVOLVIMENTO 

 

O envolvimento é parte importante das suposições feitas para a formulação da 

hipótese. A escolha dos entrevistados foi proposital, no sentido de obter um cenário de alto 

envolvimento. 

O grau de relevância do tema, que reflete o envolvimento, será verificado de duas 

maneiras. No questionário inicial perguntou-se aos entrevistados o que acham a respeito do 

risco em investimentos na Bolsa de Valores, além do grau de risco de seus investimentos, bem 

como a distribuição deste risco (caso tivesse aplicações de riscos diferenciados). No 

questionário foi incluída uma pergunta onde o entrevistado deveria marcar qual o grau de 

risco de uma pessoa como ele investir. Novamente foi utilizada uma escala Likert de 5 pontos, 

como a seguir: 

Pelas características descritas no texto, qual o grau de risco de uma pessoa como você 
investir?  
Muito baixo Muito alto 
                            1                       2                        3                           4                   5 

 

4.11 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Os dados foram tratados com o uso de dois métodos. Primeiramente, foi realizada 

a análise qualitativa do questionário, através de gráficos e comentários dos mesmos em que se 

buscou analisar cada pergunta, comparando as três abordagens (framing positivo, framing 

negativo e grupo controle). 

Feita esta análise, foi realizada também a análise quantitativa ou análise de 

variância com a aplicação do teste ANOVA. A análise de variância é um extensão do teste t 

para dois ou mais grupos. Este teste examina a variabilidade entre as médias das amostras em 

relação à difusão das observações de cada grupo entrevistado. A hipótese nula é que as 
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amostras dos valores vêm de populações com médias iguais. Posteriormente, foi aplicado o 

teste t para a análise de múltiplas comparações, sendo realizada a comparação das médias de 

cada uma das versões dos questionários, duas a duas. Este método é comumente aplicado às 

situações onde há necessidade de comparar médias de dois grupos, nos quais os indivíduos 

foram aleatoriamente incluídos e as diferenças nas respostas são, então, apontadas como 

efeito da manipulação de variáveis dependentes, segundo Ragano, 1986 apud Mayer, 2000. 

Foi adotado o nível de significância (sig) de 10%. O nível de significância é o 

padrão estatístico especificado para rejeitar a hipótese nula. Com o nível de significância de 

10% a hipótese nula é rejeitada somente se o resultado da amostra é tão diferente do valor 

suposto que uma diferença igual ou maior ocorreria por acaso com uma probabilidade de 

0,10. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os resultados da pesquisa estão apresentados nesta seção e estão divididos em 

duas partes, sendo a primeira a análise qualitativa e a segunda a análise quantitativa. A análise 

qualitativa está por sua vez dividida em duas partes; a primeira traça o perfil do investidor 

quanto a faixa etária, o sexo e conhecimento com relação ao risco, bem como práticas de 

investimento, e a segunda trata das respostas das entrevistas dos respondentes. Na análise 

quantitativa foram testadas as hipóteses levantadas, as checagens com o envolvimento do 

framing, e o desempenho dos textos preparados para o experimento.  

Como foram trabalhadas três abordagens (framing positivo, framing negativo e  

grupo controle) os resultados da análise qualitativa foram apresentados, através de uma 

análise comparativa das abordagens (positivo, negativo e controle). 

Tal mecanismo permitiu compreender além do perfil genérico dos entrevistados, traçá-lo de 

acordo com cada abordagem (framing). 

Seguem os resultados da pesquisa: 
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5.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS – ANÁLISE QUALITATIVA 

 

Como dito na introdução da Análise dos Resultados, a análise qualitativa se dará 

em duas partes; a primeira traça o perfil do investidor quanto a faixa etária, o sexo e 

conhecimento com relação ao risco, bem como práticas de investimento. Seguem os 

resultados: 

5.1.1 Faixa Etária 

Foram entrevistados pequenos e médios investidores no mercado mineiro que 

tinham em sua maioria idade acima de 40 anos (51%). Os demais entrevistados possuíam 

idade entre 21 a 25 anos (19%); 26 a 30 anos (9%); 31 a 35 anos (7%) e 36 a 40 anos (14%). 

O Grupo Framing Positivo foi constituído por 14 (quatorze) investidores, sendo 3 

(três) com idade entre 21 e 25 anos (21%), 2 (dois) com idade entre 26 e 30 anos, nenhum 

com idade entre 31 e 35 anos, 2 (dois) com idade entre 36 a 40 anos e 7 (sete) com idade 

acima de 40 anos de idade. 

O Grupo Framing Negativo foi constituído por 13 (treze) investidores, sendo 1 

(um) com idade entre 21 e 25 anos (8%), nenhum com idade entre 26 e 30 anos, 1 (um) com 

idade entre 31 e 35 anos, 2 (dois) com idade entre 36 a 40 anos e 9 (nove) com idade acima de 

40 anos de idade. 

O Grupo Controle foi constituído por 16 (dezesseis) investidores, sendo 4 (quatro) 

com idade entre 21 e 25 anos (24%), 2 (dois) com idade entre 26 e 30 anos (13%), 2 (dois) 

com idade entre 31 e 35 anos (13%), 2 (dois) com idade entre 36 a 40 anos (13%) e 6 (seis) 

com idade acima de 40 anos de idade (37%) 
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Comparando as três abordagens, a maioria dos entrevistados possuem acima de 40 

anos de idade. Dessa forma, o grupo framing negativo é constituído pelo maior número de 

indivíduos com idade acima de 40 anos, seguido pelo grupo framing positivo e pelo grupo 

controle, respectivamente. Outro dado relevante é o fato de os grupos framing positivo e 

grupo controle serem formados por indivíduos com faixas etárias concentradas nos extremos, 

ou seja, 21 a 25 anos e acima de 40 anos; muito jovens ou mais maduros. 

 
5.1.2 Sexo 

 
 

Dos 43 (quarenta e três) entrevistados, 32 (trinta e dois) homens; equivalente a 

74% da amostra e 11 (onze) mulheres, correspondendo a 26% dos entrevistados. 

O Grupo Framing Positivo foi constituído por 14 (quatorze) investidores, sendo 11 

(onze) homens, correspondendo a 79% do respectivo grupo e 3 (três) mulheres, 

correspondendo a 21% do total de entrevistados do grupo Framing positivo. 

O Grupo Framing Negativo foi constituído por 13 (quatorze) investidores, sendo 9 

(nove) homens, correspondendo a 69% do respectivo grupo e 4 (quatro) mulheres, 

correspondendo a 31% do total de entrevistados do grupo Framing negativo. 

O Grupo Controle foi constituído por 16 (dezesseis) investidores, sendo 12 (doze) 

homens, correspondendo a 75% do respectivo grupo e 4 (quatro) mulheres, correspondendo a 

25% do total de entrevistados do Grupo Controle.  

No tocante ao sexo dos entrevistados, a maioria dos entrevistados são do sexo 

masculino; com o grupo controle liderando no número de homens, seguido do grupo framing 

positivo e framing negativo, respectivamente. Dessa forma, em um cruzamento entre faixa 

etária e sexo, cabe ressaltar que o grupo que concentra maior número de homens com idade 

acima de 40 anos é o grupo framing positivo (7 homens, acima de 40). 
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5.1.3 Grau de risco dos investimentos 
 
 

Ainda com o intuito de traçar o perfil do público entrevistado, foi perguntado aos 

43 (quarenta e três) investidores a respeito do grau de risco de seus investimentos. Dos 43 

(quarenta e três), 28 entrevistados (65%) possuem investimentos de risco moderado; 8 (oito) 

(19%) possuem investimentos de risco alto aplicados e 7 (sete) (16%) possuem investimentos 

de baixo risco. 

Quando perguntado ao Grupo Framing Positivo a respeito do grau de risco de seus 

investimentos, metade dos entrevistados; 7 (sete) investidores possuem investimentos de risco 

moderado na Bolsa de valores, enquanto 4 (quatro) possuem investimentos de baixo risco e 3 

(três) costumam investir em ações de alto risco, correspondendo a 29% e 21% dos 

entrevistados, respectivamente. 

Quando perguntado ao Grupo Framing Negativo a respeito do grau de risco de 

seus investimentos, 8 (oito) investidores (61%) possuem investimentos de risco moderado na 

Bolsa de valores, enquanto 1 (um) possui investimentos de baixo risco e 4 (quatro) costumam 

investir em ações de alto risco, correspondendo a 8% e 31% dos entrevistados, 

respectivamente. 

Quando perguntado ao Grupo Controle a respeito do grau de risco de seus 

investimentos, 13 (treze) investidores (81%) possuem investimentos de risco moderado na 

Bolsa de valores, enquanto 2 (dois) possuem investimentos de baixo risco e 1 (um) costuma 

investir em ações de alto risco, correspondendo a 13% e 6% dos entrevistados, 

respectivamente.  

Em uma análise das três abordagens, com o intuito de compreender  o grau de 

risco com o qual os entrevistados estão acostumados; em outras palavras, qual a sua prática 

recorrente de investimentos com relação ao risco, concluiu-se que os indivíduos ainda 
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investem com um certo grau de ‘receio’, devido ao fato de a maioria de seus investimentos 

serem de risco moderado. Mediante tais dados, conclui-se que o investidor belo horizontino 

que respondeu ao questionário corrobora a característica com a qual o identificam; a 

ponderação. 

Quanto ao investimento e o risco nenhum dos dois grupos framing positivo e 

framing negativo se sobressaíram. O grupo controle foi o que demonstrou maiores 

investimentos de grau moderado (13 investidores.). Já o grupo framing positivo foi o que 

demonstrou  maior número de investimentos de baixo risco e o grupo framing negativo o que 

demonstrou maior número de investimentos de alto risco (4 investidores), seguido do grupo 

framing positivo (3 investidores). 

Tabela 1 - Análise comparativa das abordagens (positivo, negativo e controle)                                    

Grau de risco dos investimentos 

 
Abordagens 

 
Baixo 

 
Moderado 

 
Alto 

 
Positivo 4 7 3 
Negativo 1 8 4 
Controle 2 13 1 

                                                         Fonte: Resultados da Pesquisa 
 

 
5.1.4 Distribuição do risco dos investimentos 

 
 
 

Dos 43 (quarenta e três) entrevistados, quando perguntados a respeito da 

possibilidade de haver uma combinação de distribuição do risco de seus investimentos na 

Bolsa de Valores, após tabulados os dados, foram obtidos os seguintes resultados: 45% dos 

investimentos dos entrevistados é de risco moderado; 29% dos investimentos dos 

entrevistados é de baixo risco e 26% dos investimentos dos entrevistados é de alto risco.  
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Dos 14 (quatorze) entrevistados no Grupo Framing Positivo quando perguntados a 

respeito da possibilidade de haver uma combinação de distribuição do risco de seus 

investimentos na Bolsa de Valores, após tabulados os dados, foram obtidos os seguintes 

resultados: 37% dos investimentos dos entrevistados é de risco moderado; 33% dos 

investimentos dos entrevistados é de alto risco e 30% dos investimentos dos entrevistados é 

de baixo risco.  

Dos 13 (treze) entrevistados no Grupo Framing Negativo quando perguntados a 

respeito da possibilidade de haver uma combinação de distribuição do risco de seus 

investimentos na Bolsa de Valores, após tabulados os dados, foram obtidos os seguintes 

resultados: 45% dos investimentos dos entrevistados é de risco moderado; 34% dos 

investimentos dos entrevistados é de baixo risco e 21% dos investimentos dos entrevistados é 

de alto risco.  

Dos 16 (dezesseis) entrevistados no Grupo Controle quando perguntados a respeito 

da possibilidade de haver uma combinação de distribuição do risco de seus investimentos na 

Bolsa de Valores, após tabulados os dados, foram obtidos os seguintes resultados: 50% dos 

investimentos dos entrevistados é de risco moderado; 25% dos investimentos dos 

entrevistados é de baixo risco e 25% dos investimentos dos entrevistados é de alto risco. 

No entanto, após uma análise um pouco mais aprofundada a respeito da 

distribuição do risco dos investimentos de cada entrevistado, constatou-se um viés. Ao 

responder à pergunta anterior, o grupo framing negativo demonstrou ser o que possuía 

indivíduos com investimentos mais arrojados. Porém, ao serem perguntados a respeito da 

distribuição do risco de seus investimentos, os resultados com relação à propensão ao risco se 

mostraram mais favoráveis ao grupo framing positivo, seguido do grupo controle e do 

framing negativo, respectivamente. Diante de tais evidências, pode-se concluir que o grupo 

framing positivo é mais propenso ao risco do que grupo framing negativo. 
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 Tabela 2 - Análise comparativa das abordagens (positivo, negativo e controle)                            

Distribuição do risco dos investimentos 

 
Abordagens 

 
Baixo 

 
Moderado 

 
Alto 

 
Positivo 4,2 5,25 4,55 

Negativo 4,5 6 2,8 

Controle 3,95 8,05 4 

          Fonte: Resultados da Pesquisa 

 

5.1.5 Análise do conhecimento e envolvimento com o tema 
 
 

Com o objetivo de conhecer um pouco mais a respeito do conhecimento e 

envolvimento dos entrevistados com o tema, antes que lessem os textos para responder ao 

questionário principal, foi feita a pergunta abaixo a cada um deles: 

“Antes de iniciar a leitura, gostaríamos de saber um pouco da sua opinião sobre risco 

em investimentos na Bolsa de Valores. Imagine que você esteja dizendo a um amigo o 

que é risco em investimentos na Bolsa de Valores, caso ele quisesse investir. O que você 

diria?”  

Como citado anteriormente, esta pergunta auxiliou na identificação de algum tipo 

de interação existente entre o conhecimento anterior e as respostas do questionário principal. 

Seguem a análise das falas que mais se destacaram em cada grupo: 

Framing Positivo 

1. O investimento em bolsa sofre a influência de vários fatores, portanto não pode ser um 

investimento de curto prazo. Uma crise interna ou externa influenciará em sua 

rentabilidade e levará um certo tempo para recuperação. (tem conhecimento prévio a 
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respeito do tempo necessário para que um investimento na bolsa tenha maior 

possibilidade de ganho, mas não falou do risco propriamente dito) 

2. Estou investindo em empresa e não na bolsa. 

3. Risco é a perda eventual ou potencial que um investidor em ações poderá ter ao aplicar 

em um ativo de renda variável sem garantia do valor investido.(vê o risco como algo 

negativo e não como uma possibilidade de ganho) 

6. Existem 2 tipos de risco em bolsa. Risco Sistemático e Específico. O sistemático é o 

risco de vivermos em um mundo globalizado e o risco específico é o risco específico 

de uma empresa. Temos que conhecer os dois riscos antes de iniciarmos em bolsa. 

7. Que é um ótimo investimento a longo prazo.Jamais deve-se aplicar valores para os 

quais tenha compromisso com data certa. A qualidade do investimento está 

diretamente proporcional aos fundamentos da empresa em questão. (corrobora o que 

disse o investidor 1.) 

8. A probabilidade de não ocorrência de um retorno.(reconhece o risco como algo 

negativo e não como uma possibilidade de ganho) 

9. Risco faz parte do negócio. Afinal, é renda variável.(reconhece o risco como mais uma 

variável da qual depende a saúde financeira do indivíduo. Propenso ao risco) 

10. A curto prazo o risco é relativamente alto,variando em função do nível de 

conhecimento do investidor! Já a longo prazo o risco se dilui e os investimentos em 

bolsa se torna muito mais seguro.(relaciona tempo de investimento e acesso que o 

investidor tem à informação à capacidade de garantir a segurança do investimento e 

eliminar o risco.) 

11. A longo prazo o retorno sempre compensa o risco.(propenso ao risco, condicionado ao 

investimento a longo prazo. Este suplanta o risco que o investimento na bolsa oferece.) 
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14. Risco existe, porém, ele é proporcional ao ou apetite em ganhos, quanto mais arriscada 

for a operação mais é a volatilidade. No longo prazo torna-se diluído. .(corrobora o 

entrevistado 9, à medida que reconhece o risco como mais uma variável da qual 

depende a saúde financeira do indivíduo. E corrobora o entrevistado 11.) 

16. Bolsa é um ótimo investimento que no médio/longo prazo pode te remunerar 

magnificamente. Mas como tudo o risco obviamente é diretamente proporcional à 

remuneração. É basicamente um investimento onde a influencia psicológica, o 

comportamento de massa e as imprevisíveis variáveis sociais, econômicas imperam, 

provocando muitas vezes a imprevisibilidade.(reconhece o risco como mais uma 

variável da qual depende a saúde financeira do indivíduo juntamente com mais uma 

série de variáveis: psicológicas, comportamentais, políticas, econômicas) 

17. Que o risco é como uma aposta. Você tanto poderá ganhar como perder tudo. E que 

devemos aplicar em investimento de risco se estivermos preparados para as perdas, e 

não precisarmos de liquidez imediata. .(reconhece o risco como mais uma variável da 

qual depende a saúde financeira do indivíduo. No entanto, considera que o indivíduo 

deve estar preparado para perder. Logo, enxerga que a bolsa envolve um risco para o 

qual quem investe deve estar preparado.avesso ao risco) 

39. Para ter muita cautela porque é uma aplicação de alto risco.(comportamento avesso ao 

risco) 

40. Não faça investimentos que possam trazer futuros problemas.O investimento na bolsa  

deve ser feito para buscar melhorar sua saúde financeira. (comportamento avesso ao 

risco) 
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Framing Negativo 

 

4. O risco de investimento em bolsa está diretamente relacionado ao perfil e os 

fundamentos das empresas.(condiciona o risco ao perfil e consolidação da empresa 

que abre seu capital) 

5. Invista.(a favor do risco) 

13. Que o risco é muito alto. Corre-se o risco de seu investimento virar pó.(avesso ao 

risco) 

15. Seu investimento é de longo prazo? Entre 2 e 5 anos? Você se sentirá incomodado se 

no curto prazo o mercado realizar e cair digamos entre 5 e 10%? Analisando o Gráfico 

da Bovespa percebe-se que no longo prazo a Bolsa é ascendente e valoriza mais que a 

renda fixa.(ponderado, a favor do risco) 

18. Risco em investimento é o grau de probabilidade de você perder uma parte ou todo o 

capital investido. De todas as possibilidades de investimentos, a Bolsa de Valores é 

aquele que apresenta o maior risco, por outro lado, é a opção que pode auferir o maior 

ganho. 

20. O risco é altíssimo.(avesso ao risco) 

21. Diria a ele, principalmente por ser iniciante, que fizesse aplicação para longo prazo _ 

no mínimo 2 anos. O momento é favorável porque o país está crescendo, muitas 

empresas estão abrindo o capital e é muito provável que nesse período que ele receba 

bons lucros. Não o aconselharia a fazer aplicações de curto prazo por não conhecer 

como funciona o mercado de ações. Muito provavelmente ele teria prejuízos por ser 

um mercado muito instável o de ações. (propenso ao risco) 
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22. O perigo maior não está na bolsa ou no risco que representa. O perigo está na ganância 

do investidor.(grafista. não considera o risco como fator relevante para o investir ou 

deixar de fazê-lo. não segue a linha fundamentalista.) 

26. O investimento na Bolsa é uma operação de risco. Vale investir quando não se tem 

necessidade de retorno a curto e médio prazo. O investimento com expectativa de 

ganho a longo prazo é rentável e atraente.(propenso ao risco) 

29. Diria para investir, porém com moderação, pois trata-se de mercado variável com 

grande volatilidade principalmente numa economia globalizada e se manter bem 

informado, sempre acompanhando diariamente a sua carteira de investimento e 

investir em ações de empresas conhecidas e de grande liquidez.(postura cautelosa) 

30. O risco faz parte de qualquer investimento. Na bolsa fica mais visível.(propenso ao 

risco) 

31. O risco existe em todos os investimentos. No longo prazo fica diluído.(propenso ao 

risco) 

 

Grupo Controle (sem framing) 

 

18. O risco são oscilações no preço dos ativos que podem trazer retornos negativos em  

determinados período de tempo. Devido a tal fato deve-se ter um horizonte de longo 

prazo para que se possa ter possibilidade de obter mais retornos positivos do que 

negativos.(vê o risco como uma possibilidade de ganho, condicionado ao tempo de 

investimento) 
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23. Diria que ele precisa entender que a Bolsa é sujeita a movimentos imprevisíveis e até 

muitas vezes inexplicáveis a priori e que nem sempre é possível ter toda informação 

necessária para ficar seguro quanto ao desempenho de seu investimento. Por isso, é 

preciso evitar investir recursos que podem ser necessários para outro objetivo num 

prazo muito curto.(postura cautelosa. avesso ao risco) 

24. É como apostar em corridas de cavalos; às vezes o azarão pode chegar na frente, se 

quiser arriscar... Porém, o mais seguro é apostar no favorito. Mas para mim o melhor é 

apostar nos dois.(ponderada.distribui a possibilidade de risco de ganhar e perder) 

25. Que tenha muito cuidado e analise e estude bem antes de aplicar em ações. É de  

extrema importância o prévio histórico em relação às altas e baixas das ações 

escolhidas para aplicação.(avesso ao risco) 

27. Procurar se informar sobre o mercado de ações, aplicar nas de melhor liquidez porque 

terá mais facilidade para vender a ação quando quiser resgatar.(não falou sobre o risco, 

propriamente dito.) 

28. O risco é global e não pertence mais às empresas.(reconhece o risco como mais uma 

variável da qual depende a saúde financeira do indivíduo.) 

32. Olhar fundamentos e não preço da empresa.(não falou de risco, propriamente dito. 

avesso ao risco) 

33. Risco é a possibilidade de perder o valor que foi investido.(avesso ao risco) 

34. A longo prazo o retorno é melhor que aplicações simples como a poupança.( propenso 

ao risco, condicionado ao tempo de investimento) 

35. O investimento na BV como quase todos os investimentos envolvem um certo grau de 

risco. Deve-se analisar vários aspectos tais como, saúde financeira da empresa a 
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investir, cenário político e econômico, liquidez das ações a adquirir entre 

outras.(ponderado) 

36. Tudo depende do investimento que deseja. Aconselho em médio e longo prazo, pois o 

curto não costuma trazer um resultado satisfatório.(não falou do risco propriamente 

dito e condiciona o investimento ao tempo de investimento) 

37. A teoria diz que existe uma relacao direta entre risco e retorno (maior risco, maior 

retorno e vice versa). Eu enfatizaria a teoria dizendo que se existe necessidade do 

recurso no curto prazo nao e um investimento sugerido, porem no longo prazo o 

investimento em empresas solidas e mais garantido. (condiciona o ganho ao tempo de 

investimento) 

38. Antes de investir e aplicar, procure se orientar com pessoas do ramo; para que o risco 

de perder não seja grande.(avesso ao risco) 

42. Eu diria que investir em ação é investimento em renda variável, e como tal ora ele  

pode estar ganhando e ora ele pode estar perdendo, portanto é para investir com 

consciência, no longo prazo e em empresas sólidas e fundamentadas, para evitar 

surpresas futuras.(ponderado.propenso ao risco) 

43.  O risco só existe se não há uma análise bem feita. Investir em uma empresa  

tradicionalmente bem administrada é menos arriscado e mais rentável do que investir 

em alguns bancos.(propenso ao risco.chega a desconsiderá-lo) 

 

Embora alguns entrevistados não tenham falado a respeito do risco, propriamente 

dito, os entrevistados possuem informação mínima necessária para discorrer a respeito do 

tema ‘risco na bolsa’, uma vez que citam dados; tais como o fato de ser o investimento na 

bolsa um investimento a longo prazo, além de falarem a respeito de liquidez das ações. 
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Diante das falas dos investidores que compõem cada um dos grupos, o grupo 

framing negativo e o grupo controle se destacaram, demonstrando mais à propensão ao risco, 

havendo 6 entrevistados propensos ao risco em cada grupo contra 3 indivíduos propensos ao 

risco no grupo framing positivo e, contrariando o resultado da pergunta anterior, referente à 

distribuição do risco dos investimentos de cada entrevistado. Logo, este resultado corrobora o 

resultado da pergunta a respeito do grau de risco dos investimentos sem considerar a sua 

distribuição. 

Daí, pode-se concluir que quando se fala de risco isolado, o grupo framing 

negativo e o grupo controle se destacam. No entanto, quando se fala de distribuição de risco 

dos investimentos o grupo framing positivo se destaca.  

 

5.1.6 Respostas das entrevistas 

 

Na segunda parte da análise qualitativa constam as respostas dados pelos 

entrevistados ao questionário que teve três abordagens (framing positivo, framing 

negativo e grupo controle). A análise dos resultados da pesquisa segue abaixo: 

 
 

Após ler os textos informativos e as recomendações usadas no experimento foram 

elaboradas perguntas, a fim de avaliar a atitude dos respondentes em relação ao conjunto de 

textos lidos. Seguem os resultados da pesquisa com relação às atitudes dos entrevistados: 

Quanto ao grau de convencimento das informações para os investidores 

entrevistados de forma geral, 16 entrevistados (37%) consideraram as informações muito 

convincentes; 14 entrevistados (33%) acharam as informações extremamente convincentes; 9 

entrevistados (21%) acharam as informações convincentes; 3 entrevistados (7%) 
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consideraram as recomendações dos textos pouco convincentes e 1 entrevistado (2%) 

considerou as recomendações nada convincentes. 

No Grupo Framing Positivo, 5 entrevistados (36%) consideraram as informações 

extremamente convincentes; 4 entrevistados (29%) consideraram as informações muito 

convincentes e 5 entrevistados (35%) acharam as informações convincentes. Nenhum 

entrevistado considerou as informações transmitidas pouco ou nada convincentes. 

No Grupo Framing Negativo, 1 entrevistado (8%) considerou as informações 

extremamente convincentes; 9 entrevistados (68%) consideraram as informações muito 

convincentes, 1 entrevistado (8%) considerou as informações convincentes, 1 entrevistado 

(8%) considerou as informações transmitidas pouco convincentes e 1 entrevistado (8%) 

considerou as informações nada convincentes. 

No Grupo Controle, 8 entrevistados (49%) consideraram as informações 

extremamente convincentes; 3 entrevistados (19%) consideraram as informações muito 

convincentes, 3 entrevistados (19%) consideraram as informações convincentes, 2 

entrevistados (13%) consideraram as informações transmitidas pouco convincentes e nenhum 

entrevistado considerou as informações nada convincentes. 

Os entrevistados avaliaram os textos que leram, classificando-os dentro de uma 

escala de diferencial semântico de 5 pontos quanto ao grau de convencimento das 

recomendações presentes nos textos. No somatório dos grupos, a maioria dos entrevistados 

parece concordar que as recomendações são muito convincentes. Os investidores do grupo 

framing positivo distribuíram sua opinião entre 3,4 e 5 pontos (convincente, muito 

convincente e extremamente convincente.) Já o grupo framing negativo concentrou opiniões 

em 4 pontos (muito convincente) e o grupo controle concentrou opiniões em 5 pontos 

(extremamente convincente.) 
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Tabela 3 - Análise comparativa das abordagens (positivo, negativo e controle)                                     

Grau de convencimento das informações 

 
Abordagens 

 

1 – nada 
convincente

2 - pouco 
convincente 

3 - 
convincente

4 - muito 
convincente

5 - 
extremamente 
convincente 

Positivo 0 0 5 4 5 

Negativo 1 1 1 9 1 

Controle 0 2 3 3 8 

     Fonte: Resultados da Pesquisa 
 

 
 
 

Quanto ao peso das informações para os investidores entrevistados de forma geral, 

17 entrevistados (39%) consideraram as informações muito fortes; 14 entrevistados (33%) 

consideraram as informações fortes; 8 entrevistados (19%) acharam as informações 

extremamente fortes; 4 entrevistados (9%) acharam as informações muito fracas e nenhum 

entrevistado considerou as recomendações dos textos extremamente fracas. 

Quanto ao peso das informações para os investidores entrevistados do Grupo 

Framing Positivo, 5 entrevistados (36%) consideraram as informações muito fortes; 5 

entrevistados (36%) acharam as informações fortes; 3 entrevistados (21%) acharam as 

informações extremamente fortes; 1 entrevistado (7%) considerou as recomendações dos 

textos muito fracas e nenhum entrevistado considerou as recomendações extremamente 

fracas. 

Quanto ao peso das informações para os investidores entrevistados do Grupo 

Framing Negativo, 6 entrevistados (46%) consideraram as informações muito fortes; 4 

entrevistados (31%) acharam as informações fortes; 2 entrevistados (15%) acharam as 

informações extremamente fortes; 1 entrevistado (8%) considerou as recomendações dos 

textos muito fracas e nenhum entrevistado considerou as recomendações extremamente 

fracas. 
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Quanto ao peso das informações para os investidores entrevistados do Grupo 

Controle, 6 entrevistados (37%) consideraram as informações muito fortes; 5 entrevistados 

(31%) acharam as informações fortes; 3 entrevistados (19%) acharam as informações 

extremamente fortes; 2 entrevistados (13%) consideraram as recomendações dos textos muito 

fracas e nenhum entrevistado considerou as recomendações extremamente fracas. 

Os entrevistados avaliaram os textos que leram, classificando-os dentro de uma 

escala de diferencial semântico de 5 pontos quanto ao peso das informações presentes nos 

textos. No somatório dos grupos, a maioria dos entrevistados concordou que as 

recomendações são muito fortes. Os investidores do grupo framing positivo distribuíram sua 

opinião entre 3 e 4 pontos (forte e muito forte.) Já o grupo framing negativo concentrou 

opiniões em 4 pontos (muito forte), seguido do grupo controle na mesma proporção. 

 

Tabela 4 - Análise comparativa das abordagens (positivo, negativo e controle)                                     

Peso das informações 

 
Abordagens 

 

1 - 
extremamente 

fraco 

2 - muito 
fraco 

3 - forte 4 - muito 
forte 

5 - 
extremamente 

forte 

Positivo 0 1 5 5 3 

Negativo 0 1 4 6 2 

Controle 0 2 5 6 3 

     Fonte: Resultados da Pesquisa 
 
 

Quanto à utilidade das informações para os investidores entrevistados de forma 

Geral, 19 entrevistados (44%) consideraram as informações extremamente úteis; 18 

entrevistados (42%) consideraram as informações muito úteis; 2 entrevistados (5%) acharam 

as informações úteis; 4 entrevistados (9%) consideraram as recomendações dos textos muito 

inúteis e nenhum entrevistado considerou as recomendações extremamente inúteis. 
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Quanto à utilidade das informações para os investidores entrevistados do Grupo 

Framing Positivo, 8 entrevistados (58%) consideraram as informações muito úteis; 3 

entrevistados (21%) consideraram as informações extremamente úteis; 1 entrevistado (7%) 

considerou as informações úteis; 2 entrevistados (14%) consideraram as recomendações dos 

textos muito inúteis e nenhum entrevistado considerou as recomendações extremamente 

inúteis. 

Quanto à utilidade das informações para os investidores entrevistados do Grupo 

Framing Negativo, 7 entrevistados (54%) consideraram as informações extremamente úteis; 5 

entrevistados (38%) consideraram as informações muito úteis; 1 entrevistado (8%) considerou 

as informações muito inúteis; e nenhum entrevistado considerou as recomendações úteis ou 

extremamente inúteis. 

Quanto à utilidade das informações para os investidores entrevistados do Grupo 

Controle, 9 entrevistados (57%) consideraram as informações extremamente úteis; 5 

entrevistados (31%) consideraram as informações muito úteis; 1 entrevistado (6%) considerou 

as informações úteis; 1 entrevistado (6%) considerou as informações muito inúteis; e nenhum 

entrevistado considerou as recomendações extremamente inúteis. 

Os entrevistados avaliaram os textos que leram, classificando-os dentro de uma 

escala de diferencial semântico de 5 pontos quanto à utilidade das informações presentes nos 

textos. No somatório dos grupos, os entrevistados avaliaram as recomendações como sendo 

extremamente úteis. Apesar disso, os investidores do grupo framing positivo concentraram 

maior número de opiniões em 4 pontos (muito útil.) contra o grupo framing negativo e o 

grupo controle que concentraram opiniões em 5 pontos (extremamente úteis). 
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Tabela 5 - Análise comparativa das abordagens (positivo, negativo e controle)                              

Utilidade das informações 

 
Abordagens 

 

1 - 
extremamente 

inútil 

2 - muito 
inútil 

3 - útil 4 - muito 
útil 

5 - 
extremamente 

útil 

Positivo 0 2 1 8 3 

Negativo 0 1 0 5 7 

Controle 0 1 1 5 9 

    Fonte: Resultados da Pesquisa 
 
 

Quanto à confiabilidade das informações para os investidores entrevistados de 

forma Geral, 16 entrevistados (37%) consideraram as informações extremamente confiáveis; 

17 entrevistados (39%) consideraram as informações muito confiáveis; 6 entrevistados (14%) 

consideraram as informações confiáveis; 2 entrevistados (5%) consideraram as informações 

não confiáveis e 2 entrevistados (5%) consideraram as informações extremamente não 

confiáveis. 

Quanto à confiabilidade das informações para os investidores entrevistados do 

Grupo Framing Positivo, 6 entrevistados (43%) consideraram as informações extremamente 

confiáveis; 8 entrevistados (57%) consideraram as informações muito confiáveis e nenhum 

entrevistado considerou as informações confiáveis, não confiáveis ou extremamente não 

confiáveis. 

Quanto à confiabilidade das informações para os investidores entrevistados do 

Grupo framing negativo, 4 entrevistados (31%) consideraram as informações extremamente 

confiáveis; 6 entrevistados (46%) consideraram as informações muito confiáveis; 2 

entrevistados (15%) consideraram as informações confiáveis; 1 entrevistado (8%) considerou 

as informações não confiáveis e nenhum entrevistado considerou as informações 

extremamente não confiáveis. 
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Quanto à confiabilidade das informações para os investidores entrevistados do 

Grupo Controle, 6 entrevistados (37%) consideraram as informações extremamente 

confiáveis; 3 entrevistados (19%) consideraram as informações muito confiáveis; 4 

entrevistados (25%) consideraram as informações confiáveis; 1 entrevistado (6%) considerou 

as informações não confiáveis e 2 entrevistados (13%) consideraram as informações 

extremamente não confiáveis. 

Os entrevistados avaliaram os textos que leram, classificando-os dentro de uma 

escala de diferencial semântico de 5 pontos quanto à confiabilidade das informações presentes 

nos textos. No somatório dos grupos, os entrevistados concordaram que as recomendações são 

muito confiáveis.  

Tabela 6 - Análise comparativa das abordagens (positivo, negativo e controle)                              

Confiabilidade das informações 

 
Abordagens 

 

1 - 
extremamente 
não confiável 

2 - não 
confiável 

3 - 
confiável 

4 - muito 
confiável 

5 - 
extremamente 

confiável 

Positivo 0 0 0 8 6 

Negativo 0 1 2 6 4 

Controle 2 1 4 3 6 

    Fonte: Resultados da Pesquisa 
 
 

Quanto à clareza das informações para os investidores entrevistados de forma 

geral, 15 entrevistados (35%) consideraram as informações extremamente precisas; 13 

entrevistados (30%) acharam as informações muito precisas; 9 entrevistados (21%) acharam 

as informações precisas; 6 entrevistados (14%) consideraram as recomendações dos textos 

muito confusas e nenhum entrevistado considerou as recomendações extremamente confusas. 

Quanto à clareza das informações para os investidores entrevistados do grupo 

framing positivo, 4 entrevistados (29%) consideraram as informações extremamente precisas; 

7 entrevistados (50%) acharam as informações muito precisas; 1 entrevistado (7%) considerou 
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as informações precisas; 2 entrevistados (14%) consideraram as recomendações dos textos 

muito confusas e nenhum entrevistado considerou as recomendações extremamente confusas. 

Quanto à clareza das informações para os investidores entrevistados do grupo 

framing negativo, 4 entrevistados (31%) consideraram as informações extremamente precisas; 

3 entrevistados (23%) acharam as informações muito precisas; 4 entrevistados (31%) 

consideraram as informações precisas; 2 entrevistados (15%) consideraram as recomendações 

dos textos muito confusas e nenhum entrevistado considerou as recomendações extremamente 

confusas. 

Quanto à clareza das informações para os investidores entrevistados do Grupo 

Controle negativo, 7 entrevistados (43%) consideraram as informações extremamente 

precisas; 3 entrevistados (19%) acharam as informações muito precisas; 4 entrevistados (25%) 

consideraram as informações precisas; 2 entrevistados (13%) consideraram as recomendações 

dos textos muito confusas e nenhum entrevistado considerou as recomendações extremamente 

confusas. 

Os entrevistados avaliaram os textos que leram, classificando-os dentro de uma 

escala de diferencial semântico de 5 pontos quanto à clareza das informações presentes nos 

textos. Os investidores do grupo framing positivo concentraram maior número de opiniões em 

4 pontos (muito preciso.), os entrevistados do grupo controle  concentraram opiniões em 5 

pontos (extremamente preciso) enquanto o grupo framing negativo distribuiu opiniões entre 3, 

4 e 5 ponto (preciso, muito preciso e extremamente preciso.) Dessa forma, os grupos se 

mostraram favoráveis às recomendações do texto em sua maioria, demonstrando terem 

compreendido as informações transmitidas. 
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Tabela 7 - Análise comparativa das abordagens (positivo, negativo e controle)                                      

Clareza das informações 

 
Abordagens 

 

1 - 
extremamente 

confuso 

2 - muito 
confuso 

3 - preciso 4 - muito 
preciso 

5 - 
extremamente 

preciso 

Positivo 0 2 1 7 4 

Negativo 0 2 4 3 4 

Controle 0 2 4 3 7 

    Fonte: Resultados da Pesquisa 
 
 

 

Foi perguntado aos entrevistados se em sua percepção, o conjunto de textos que 

haviam lido enfatizava as perdas ou os ganhos para a saúde financeira com relação ao risco. 

De forma Geral: 3 entrevistados (7%) consideraram que os textos enfatizaram totalmente as 

perdas para a saúde financeira que a falta de prevenção ao risco pode trazer, 14 entrevistados 

(33%) consideraram que as informações dadas pelos textos enfatizaram parcialmente as 

perdas para a saúde financeira que a falta de prevenção ao risco pode trazer; 17 entrevistados 

(39%) consideraram que os textos enfatizaram perdas e ganhos; 7 entrevistados (16%) 

consideraram que os textos enfatizaram parcialmente os ganhos para a saúde financeira que a 

prevenção ao risco pode trazer e 2 entrevistados (5%) consideraram que os textos enfatizaram 

totalmente os ganhos para a saúde financeira que a prevenção ao risco pode trazer. 

 
Para o Grupo Framing Positivo: nenhum entrevistado (0%) considerou que os 

textos enfatizaram totalmente as perdas para a saúde financeira que a falta de prevenção ao 

risco pode trazer, 3 entrevistados (21%) consideraram que as informações dadas pelos textos 

enfatizaram parcialmente as perdas para a saúde financeira que a falta de prevenção ao risco 

pode trazer; 6 entrevistados (44%) consideraram que os textos enfatizaram perdas e ganhos; 3 

entrevistados (21%) consideraram que os textos enfatizaram parcialmente os ganhos para a 

saúde financeira que a prevenção ao risco pode trazer e 2 entrevistados (14%) consideraram 
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que os textos enfatizaram totalmente os ganhos para a saúde financeira que a prevenção ao 

risco pode trazer. 

Para o Grupo Framing Negativo: 1 entrevistado (8%) considerou que os textos 

enfatizaram totalmente as perdas para a saúde financeira que a falta de prevenção ao risco 

pode trazer, 5 entrevistados (38%) consideraram que as informações dadas pelos textos 

enfatizaram parcialmente as perdas para a saúde financeira que a falta de prevenção ao risco 

pode trazer; 6 entrevistados (46%) consideraram que os textos enfatizaram perdas e ganhos; 1 

entrevistado (8%) considerou que os textos enfatizaram parcialmente os ganhos para a saúde 

financeira que a prevenção ao risco pode trazer e nenhum entrevistado (0%) considerou que 

os textos enfatizaram totalmente os ganhos para a saúde financeira que a prevenção ao risco 

pode trazer. 

Para o Grupo Controle: 2 entrevistados (13%) consideraram que os textos 

enfatizaram totalmente as perdas para a saúde financeira que a falta de prevenção ao risco 

pode trazer, 6 entrevistados (37%) consideraram que as informações dadas pelos textos 

enfatizaram parcialmente as perdas para a saúde financeira que a falta de prevenção ao risco 

pode trazer; 5 entrevistados (31%) consideraram que os textos enfatizaram perdas e ganhos; 3 

entrevistados (19%) consideraram que os textos enfatizaram parcialmente os ganhos para a 

saúde financeira que a prevenção ao risco pode trazer e nenhum entrevistado (0%) considerou 

que os textos enfatizaram totalmente os ganhos para a saúde financeira que a prevenção ao 

risco pode trazer. 

Os entrevistados foram perguntados a respeito do que os textos mais enfatizaram 

ao longo das recomendações _ perdas ou ganhos _ na saúde financeira em relação ao risco. A 

maioria dos investidores concordou em uma escala de 3 pontos, ficando entre ganhos e 

perdas. O que a princípio pode parecer indecisão quanto ao que os textos realmente 

enfatizaram, mas pode levar à corroboração da pergunta anterior quanto à clareza das 
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informações, uma vez que as mensagens realmente são as mesmas e somente foram 

estruturadas de forma diferente, de acordo com o framing. 

Em uma análise isolada do grupo framing negativo, 5 entrevistados responderam 

que as informações dizem respeito às perdas; o que, talvez, explique e corrobore o resultado 

da pergunta 5.1.4. a respeito da distribuição do risco dos investimentos dos investidores, que 

demonstrou que este grupo tem maior aversão ao risco do que o grupo framing positivo. 

Tabela 8 - Análise comparativa das abordagens (positivo, negativo e controle)                                  

Ênfase de perdas ou de ganhos nos textos 

 
Abordagens  

 

Os ganhos para a 
saúde financeira 
que a prevenção 
ao risco pode 
trazer 
    

As perdas para a 
saúde financeira 
que a falta de 
prevenção ao risco 
pode trazer  
 

Classificação 1 2 3 4 5 
Positivo 2 3 6 3 0 
Negativo 0 1 6 5 1 
Controle 0 3 5 6 2 

      Fonte: Resultados da Pesquisa 

 
 

Quanto ao grau de importância das recomendações para os investidores 

entrevistados de forma geral, para 22 entrevistados (55%) as recomendações são 

extremamente importantes; para 13 entrevistados (30%) as recomendações são muito 

importantes; para 4 entrevistados (9%) as recomendações têm importância mediana; para 3 

entrevistados (7%) as recomendações dos textos de pouca importância e para 1 entrevistado 

(2%) as recomendações são de nenhuma importância. 

Quanto ao grau de importância das recomendações para os investidores 

entrevistados do Grupo Framing Positivo, para 8 entrevistados (57%) as recomendações são 

extremamente importantes; para 5 entrevistados (36%) as recomendações são muito 

importantes; para 1 entrevistado (9%) as recomendações têm importância mediana. 
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Quanto ao grau de importância das recomendações para os investidores 

entrevistados do Grupo Framing Negativo, para 7 entrevistados (53%) as recomendações são 

extremamente importantes; para 4 entrevistados (31%) as recomendações são muito 

importantes; para 1 entrevistado (8%) as recomendações têm importância mediana e para 1 

entrevistado (8%) as recomendações não têm nenhuma importância. 

Quanto ao grau de importância das recomendações para os investidores 

entrevistados do Grupo Controle, para 8 entrevistados (49%) as recomendações são 

extremamente importantes; para 3 entrevistados (19%) as recomendações são muito 

importantes; para 2 entrevistados (13%) as recomendações têm importância mediana e para 3 

entrevistados (19%) as recomendações têm pouca importância. 

Ao classificarem as informações presentes nos textos quanto ao seu grau de 

importância, a maioria dos investidores concordou em uma escala de 5 pontos (extremamente 

importante), liderando os grupos framing positivo e o grupo controle, concomitantemente, 

seguidos do grupo framing negativo. 

Tabela 9 - Análise comparativa das abordagens (positivo, negativo e controle)                                     

Grau de importância das informações 

 
Abordagens 

 

 
1 - nenhuma 
importância 

 
2 - pouca 

importância 

 
3 - 

importância 
mediana 

 
4 - muito 
importante 

 
5 - extremamente 

importante 

Positivo 0 0 1 5 8 
Negativo 1 0 1 4 7 
Controle 0 3 2 3 8 

      Fonte: Resultados da Pesquisa  
 

Quanto à intenção dos investidores seguirem as recomendações dadas pelos textos, 

de forma geral, 9 entrevistados (21%) têm total intenção de seguir recomendações; 16 

entrevistados (37%) têm muita intenção de seguir as recomendações fornecidas pelos textos; 

12 entrevistados (28%) têm alguma intenção de seguir as recomendações; 4 entrevistados 
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(9%) têm pouca intenção de seguir as recomendações e 2 entrevistados (5%) têm nenhuma 

intenção de seguir as recomendações. 

Quanto à intenção dos investidores do Grupo Framing Positivo seguirem as 

recomendações dadas pelos textos, 1 entrevistado (7%) têm total intenção de seguir 

recomendações; 8 entrevistados (58%) têm muita intenção de seguir as recomendações 

fornecidas pelos textos; 3 entrevistados (21%) têm alguma intenção de seguir as 

recomendações; 2 entrevistados (14%) têm pouca intenção de seguir as recomendações e 

nenhum entrevistado (0%) têm nenhuma intenção de seguir as recomendações. 

Quanto à intenção dos investidores do Grupo Framing Negativo seguirem as 

recomendações dadas pelos textos, 4 entrevistados (31%) têm total intenção de seguir 

recomendações; 4 entrevistados (31%) têm muita intenção de seguir as recomendações 

fornecidas pelos textos; 3 entrevistados (23%) têm alguma intenção de seguir as 

recomendações; 1 entrevistado (8%) têm pouca intenção de seguir as recomendações e 1 

entrevistado (8%) têm nenhuma intenção de seguir as recomendações. 

Quanto à intenção dos investidores do Grupo Controle de seguirem as 

recomendações dadas pelos textos, 4 entrevistados (25%) têm total intenção de seguir 

recomendações; 3 entrevistados (19%) têm muita intenção de seguir as recomendações 

fornecidas pelos textos; 6 entrevistados (37%) têm alguma intenção de seguir as 

recomendações; 2 entrevistados (13%) têm pouca intenção de seguir as recomendações e 1 

entrevistado (6%) têm nenhuma intenção de seguir as recomendações. 

Após lerem os textos, os entrevistados foram perguntados a respeito da intenção 

que tinham de seguirem as recomendações dos textos. Se comparados, o grupo framing 

positivo foi o que apresentou maior intenção de adotar as recomendações, seguido do grupo 

framing negativo e do grupo controle, respectivamente. 
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Tabela 10 - Análise comparativa das abordagens (positivo, negativo e controle)                               

Intenção dos investidores entrevistados de seguirem as recomendações 

 
Abordagens 

 

 
1 - nenhuma 
intenção 

 
2 - pouca 
intenção 

 
3 - alguma 
intenção 

 
4 - muita 
intenção 

 
5 - total intenção 

Positivo 0 2 3 8 1 
Negativo 1 1 3 4 4 
Controle 1 2 6 3 4 

     Fonte: Resultados da Pesquisa  
 
 

Mediante a pergunta anterior, a respeito da intenção de os investidores seguirem as 

recomendações dadas, foi-lhes perguntado em seguida qual a probabilidade de eles passarem 

a adotar ao menos 1 recomendação ainda em 2007. Seguem os resultados: 

Quanto à probabilidade de os investidores entrevistados adotarem as 

recomendações ainda neste ano, de forma geral, 8 entrevistados (19%) demonstraram 100% 

de chance de adotar uma recomendação ainda em 2007; 17 entrevistados (39%) 

demonstraram 75% de chance de adotar ao menos uma recomendação ainda neste ano; 7 

entrevistados (16%) demonstraram 50% de chance de adotar uma recomendação; 5 

entrevistados (12%) demonstraram 25% de chance e 6 entrevistados (14%) demonstraram 0% 

de chance de ainda em 2007 adotar alguma das recomendações dadas pelos textos.  

Quanto à probabilidade de os investidores do Grupo Framing Positivo adotarem as 

recomendações ainda neste ano, 2 entrevistados (14%) demonstraram 100% de chance de 

adotar uma recomendação ainda em 2007; 6 entrevistados (44%) demonstraram 75% de 

chance de adotar ao menos uma recomendação ainda neste ano; 3 entrevistados (21%) 

demonstraram 50% de chance de adotar uma recomendação; 1 entrevistado (7%) demonstrou 

25% de chance e 2 entrevistados (14%) demonstraram 0% de chance de ainda em 2007 adotar 

alguma das recomendações dadas pelos textos. 
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Quanto à probabilidade de os investidores do Grupo Framing Negativo adotarem 

as recomendações ainda neste ano, 2 entrevistados (15%) demonstraram 100% de chance de 

adotar uma recomendação ainda em 2007; 7 entrevistados (54%) demonstraram 75% de 

chance de adotar ao menos uma recomendação ainda neste ano; 2 entrevistados (15%) 

demonstraram 50% de chance de adotar uma recomendação; 1 entrevistado (8%) demonstrou 

25% de chance e 1 entrevistado (8%) demonstrou 0% de chance de ainda em 2007 adotar 

alguma das recomendações dadas pelos textos. 

Quanto à probabilidade de os investidores do Grupo Controle adotarem as 

recomendações ainda neste ano, 4 entrevistados (25%) demonstraram 100% de chance de 

adotar uma recomendação ainda em 2007; 3 entrevistados (19%) demonstraram 75% de 

chance de adotar ao menos uma recomendação ainda neste ano; 2 entrevistados (13%) 

demonstraram 50% de chance de adotar uma recomendação; 4 entrevistados (24%) 

demonstraram 25% de chance e 3 entrevistados (19%) demonstraram 0% de chance de ainda 

em 2007 adotar alguma das recomendações dadas pelos textos. 

Em uma comparação, tanto o grupo framing positivo quanto o grupo framing 

negativo e o grupo controle demonstrou ao menos 50% de chance de seguir as recomendações 

dos textos. Cabe ressaltar que entrevistados do grupo framing negativo demonstraram 75% de 

chance de seguir as recomendações (7 entrevistados), demonstrando maior aversão ao risco, 

do que o grupo framing positivo. 

Tabela 11 - Análise comparativa das abordagens (positivo, negativo e controle)                            

Probabilidade de os investidores entrevistados adotarem as recomendações 

 
Abordagens 

 

 
 

0% de chance 

 
25% de 
chance 

 
50% de 
chance 

 
75% de 
chance 

 
 

100% de chance 

Positivo 2 1 3 6 2 
Negativo 1 1 2 7 2 
Controle 3 4 2 3 4 

     Fonte: Resultados da Pesquisa 



 91

Após perguntar aos entrevistados a respeito da probabilidade de eles passarem a 

adotar ao menos 1 recomendação ainda em 2007, foi-lhes perguntado quantas recomendações 

estariam dispostos a adotar ainda em 2007. Seguem os resultados: 

De forma geral, 7 entrevistados (16%) estão dispostos a adotar 4 recomendações 

ainda em 2007; 10 entrevistados (23%) estão dispostos a adotar 3 recomendações; 14 

entrevistados (33%) estão dispostos a adotar até 2 recomendações; 4 entrevistados (9%) estão 

dispostos a adotar 1 recomendação em 2007 e 8 entrevistados (19%) não estão dispostos a 

adotar as recomendações ainda este ano.  

Para o Grupo Framing Positivo, 1 entrevistado (7%) está disposto a adotar 4 

recomendações ainda em 2007; 3 entrevistados (21%) estão dispostos a adotar 3 

recomendações; 5 entrevistados (37%) estão dispostos a adotar até 2 recomendações; 3 

entrevistados (21%) estão dispostos a adotar 1 recomendação em 2007 e 2 entrevistados 

(14%) não estão dispostos a adotar as recomendações ainda este ano.  

Para o Grupo Framing Negativo, 2 entrevistados (15%) estão disposto a adotar 4 

recomendações ainda em 2007; 2 entrevistados (15%) estão dispostos a adotar 3 

recomendações; 4 entrevistados (31%) estão dispostos a adotar até 2 recomendações; 1 

entrevistado (8%) está disposto a adotar 1 recomendação em 2007 e 4 entrevistados (31%) 

não estão dispostos a adotar as recomendações ainda este ano.   

Para o grupo Controle, 4 entrevistados (25%) estão disposto a adotar 4 

recomendações ainda em 2007; 4 entrevistados (25%) estão dispostos a adotar 3 

recomendações; 5 entrevistados (31%) estão dispostos a adotar até 2 recomendações; nenhum 

entrevistado (0%) está disposto a adotar ao menos 1 recomendação em 2007 e 3 entrevistados 

(19%) não estão dispostos a adotar as recomendações ainda este ano. 
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Na análise comparativa dos três grupos, todos concordaram em seguir ao menos 2 

recomendações; 5 entrevistados no grupo framing positivo, 4 entrevistados no grupo framing 

negativo e 5 entrevistados no grupo controle. 

Destaque para o grupo framing negativo em que 4 entrevistados disseram não 

seguir nenhuma recomendação neste ano; o motivo pelo qual não seguirão as recomendações 

não puderam ser reconhecidos. Para tanto, poderia haver uma pregunta com este objetivo no 

questionário. 

Tabela 12 - Análise comparativa das abordagens (positivo, negativo e controle)                                

Quantas recomendações pretende adotar neste ano? 

 
Abordagens 

 

 
0  

recomendações 

 
1  

recomendação 

 
2  

recomendações 

 
3  

recomendações 

 
4  

recomendações 

Positivo 2 3 5 3 1 
Negativo 4 1 4 2 2 
Controle 3 0 5 4 4 

        Fonte: Resultados da Pesquisa 

 

Após a Análise da disposição dos entrevistados em adotar as recomendações foram 

feitas duas perguntas com o intuito de avaliar e comprovar a atitude e intenções dos 

investidores com relação ao risco. Seguem os resultados: 

Quanto à chance de os investidores entrevistados adotarem medidas contra o risco, 

após terem lido os textos, de forma Geral, para 3 entrevistados (7%) aumentou muito a chance 

de que passem a adotar medidas contra o risco; para 18 entrevistados (42%) aumentou pouco 

a chance de que passem a adotar medidas contra o risco e para 22 entrevistados (51%) não 

alterou em nada a chance de que passem a adotar medidas contra o risco. 

Quanto à chance de os investidores entrevistados adotarem medidas contra o risco, 

após terem lido os textos, para o Grupo Framing Positivo, para 2 entrevistados (14%) 
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aumentou muito a chance de que passem a adotar medidas contra o risco; para 4 entrevistados 

(29%) aumentou pouco a chance de que passem a adotar medidas contra o risco e para 8 

entrevistados (57%) não alterou em nada a chance de que passem a adotar medidas contra o 

risco. 

Quanto à chance de os investidores entrevistados adotarem medidas contra o risco, 

após terem lido os textos, para o Grupo Framing Negativo, para 6 entrevistados (46%) 

aumentou pouco a chance de que passem a adotar medidas contra o risco e para 7 

entrevistados (54%) não alterou em nada a chance de que passem a adotar medidas contra o 

risco. 

Quanto à chance de os investidores entrevistados adotarem medidas contra o risco, 

após terem lido os textos, para o Grupo Controle, para 1 entrevistado (6%) aumentou muito a 

chance de que passem a adotar medidas contra o risco; para 7 entrevistados (44%) aumentou 

pouco a chance de que passem a adotar medidas contra o risco e para 8 entrevistados (50%) 

não alterou em nada a chance de que passem a adotar medidas contra o risco. 

Na análise comparativa dos três grupos o grupo framing positivo foi o que se 

sentiu menos afetado pelas informações dos textos e o grupo controle foi o que se sentiu mais 

afetado, seguido do grupo framing negativo. 

Tabela 13 - Análise comparativa das abordagens (positivo, negativo e controle)                                  

Chance de os investidores entrevistados adotarem medidas contra o risco 

 
Abordagens 

 

 
Diminuiu 
pouco 

 
 

 
Diminuiu 
muito 

 
 

Não alterou 
em nada 

 
 

Aumentou 
pouco 

 
 

Aumentou  
muito 

 
 

Positivo 0 0 8 4 2 
Negativo 0 0 7 6 0 
Controle 0 0 8 7 1 

        Fonte: Resultados da Pesquisa 
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Quanto ao risco de os investidores investirem, após terem lido os textos, de forma 

geral, 5 entrevistados (12%) consideraram ser muito alto o risco de investirem, 9 entrevistados 

(21%) disseram ser alto o risco de investirem, 18 entrevistados (42%) consideraram nulo o 

risco de investirem, após terem lido os textos; 7 entrevistados (16%) consideraram baixo o 

risco de investirem e 4 entrevistados (9%) disseram ser muito baixo o risco de investirem.  

Quanto ao risco de os investidores investirem, após terem lido os textos, para o 

Grupo Framing Positivo, 2 entrevistados (14%) consideraram ser muito alto o risco de 

investirem, 4 entrevistados (29%) disseram ser alto o risco de investirem, 4 entrevistados 

(29%) consideraram nulo o risco de investirem, após terem lido os textos; 3 entrevistados 

(21%) consideraram baixo o risco de investirem e 1 entrevistado (7%) disse ser muito baixo o 

risco de que invista. 

Quanto ao risco de os investidores investirem, após terem lido os textos, para o 

Grupo Framing Negativo, 1 entrevistado (8%) considerou ser muito alto o risco de 

investirem, 2 entrevistados (15%) disseram ser alto o risco de investirem, 5 entrevistados 

(39%) consideraram nulo o risco de investirem, após terem lido os textos; 3 entrevistados 

(21%) consideraram baixo o risco de investirem e 2 entrevistados (7%) disseram ser muito 

baixo o risco de que invistam. 

Quanto ao risco de os investidores investirem, após terem lido os textos, para o 

Grupo Controle, 2 entrevistados (13%) consideraram ser muito alto o risco de investirem, 4 

entrevistados (19%) disseram ser alto o risco de investirem, 9 entrevistados (56%) 

consideraram nulo o risco de investirem, após terem lido os textos; 1 entrevistado (6%) 

considerou baixo o risco de investir e 1 entrevistado (6%) disse ser muito baixo o risco de que 

invista. 
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Comprovando a propensão ao risco do grupo framing positivo despertada pela 

resposta à pergunta ‘5.1.4. Distribuição do risco dos investimentos’ o respectivo grupo 

demonstrou maior risco de investir, mediante à leitura dos textos, seguido do grupo controle e 

do grupo framing negativo, respectivamente. 

Tabela 14 - Análise comparativa das abordagens (positivo, negativo e controle)                                    

Risco de investir 

 
 

Abordagens 
 

 
 

1 - muito baixo 

 
 

2 – baixo 

 
 

3 - nenhum 

 
 

4 - alto 

 
 

5 - muito alto 

Positivo 1 3 4 4 2 
Negativo 2 3 5 2 1 
Controle 1 1 9 3 2 

    Fonte:Resultados da Pesquisa 
 

 
5.2 ANÁLISE QUANTITATIVA 

 
 

Nesta seção foi realizada a análise quantitativa dos dados. Os resultados 

estatísticos referem-se ao teste da hipótese levantada, no primeiro item. Em seguida, foram 

realizadas as checagens do desempenho dos textos preparados, do experimento do 

envolvimento e do framing. Seguem os resultados do ANOVA. 

• Versão 1 ou Positivo 
• Versão 2 ou Negativo 
• Versão 3 ou Controle 
 

 
 

5.2.1 Médias, Variâncias e Desvios da Variável Dependente 
 
 
 

A Tabela 15 exibe as médias, variâncias e desvios de cada versão dos 

questionários (versão 1 ou Positivo; versão 2 ou Negativo; versão 3 ou Controle). Os 

resultados da variável dependente foram obtidos através do somatório das questões 3, 4, 5 e 6 
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do questionário, gerando um índice de atitudes/intenções, consistente com o procedimento 

normalmente adotado através da escala Likert (ver Malhotra, 2006, p. 266). 

 
Tabela 15 - Médias, Variâncias e Desvios Padrões da Variável Dependente 

 
Atitude Média N Desvio 

Padrão 
Variância Mínimo Maximo Mediana 

do Grupo 
Versão 1 3,57 14 0,85 0,75 1 5 3,81 
Versão 2 3,58 13 1,03 1,56 1 5 3,75 
Versão 3 3,46 16 1,20 1,98 1 5 3,50 
Total 3,54 43 0,97 0,86 1 5 3,71 

Fonte: Resultados da Pesquisa 
 
 

Pode-se observar que a variância e o desvio padrão da versão do grupo controle é o 

maior de todos, indicando que houve maior dispersão nas respostas desta versão, devido ao 

fato de não haver estruturação persuasiva na respectiva versão, apenas com informações 

técnicas a respeito do tema. Vale ressaltar que versão 1 ou versão positiva apresentou a menor 

variância e o menor desvio padrão, sugerindo menor divisão de opiniões entre os 

entrevistados deste grupo.  

 
 

5.2.2 Teste t e Análise de Variância (ANOVA) 
 

A Tabela 16 apresenta a análise de variância para as três versões do questionário 
 
 

Tabela 16 - Análise de Variância ANOVA da Variável Dependente 
 

Atitudes Soma dos 
resultados 

df Média dos 
resultados 

F Sig. 

Entre os 
grupos 

106,85 8 4,89 9,981 0,021 

Dentro dos 
grupos 

44,000 4 1,292  

Total 150,85 12  
Fonte: Resultados da Pesquisa 

. 
No teste ANOVA, que compara as respostas dos três grupos, verificou-se que o 

resultado indica existirem diferenças significativas entre eles. Porém, o ANOVA não é 
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suficiente para saber se os questionários com manipulação de framing têm resultados 

melhores do que os questionários do grupo controle. Também não é suficiente para que se 

possa afirmar qual das três versões está influenciando mais as atitudes e intenções. 

A Tabela 17 (ver próxima página) contém o teste t para a análise de comparações 

múltiplas, com a comparação das médias de cada uma das versões dos questionários, duas a 

duas. 

A primeira hipótese deste experimento dizia respeito à inclusão de um texto com 

manipulação de framing e de como ele deveria afetar atitudes e intenções: 

H01: A inclusão do texto persuasivo (que seja objeto de manipulação de framing) não terá 

influência na atitude e nas intenções de seguir o comportamento recomendado. 

 

H11: A inclusão do texto persuasivo, independente de ser negativo ou positivo, terá maior 

influência na atitude e nas intenções de seguir o comportamento recomendado. 

No teste t, o valor do sig acima de 0,10 rejeita a hipótese de os grupos possuírem 

variância igual. Em outras palavras, se rejeita a hipótese H01 pois ambos os textos tiveram 

efeito sobre nas atitudes e intenções de seguir o comportamento recomendado.  

No teste que compara as versões positiva (1) e negativa (2) dos questionários 

constatou-se que houve diferença significativa entre as respostas dos questionários 

estruturados positivamente e dos questionários estruturados negativamente, a favor do 

framing positivo. E no teste que compara as versões positiva (1) e controle (3) dos 

questionários constatou-se que houve diferença significativa entre as respostas dos 

questionários estruturados positivamente e dos questionários do grupo controle (sem framing), 

também, a favor do framing positivo. Neste sentido, rejeita-se a hipótese H11, uma vez que os 

resultados foram favoráveis ao framing positivo. 
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Tabela 17 - Análise de comparações múltiplas da Variável Dependente 
 

Versão 1  
x  

Versão 2 

Lavene´s Test for Equality 
Variance 

f-test for Equality of Means 
 90% Confidence Interval of 

the Diference 
F Sig. df Lower Upper 

Equal 
Variance not 
assumed 

10,08 0,332 7 0,12 0,78 

Fonte: Resultados da Pesquisa 
 
 

Tabela 18 - Análise de comparações múltiplas da Variável Dependente 
 

Versão 1  
x  

Versão 3 

Lavene´s Test for Equality 
Variance 

f-test for Equality of Means 
 90% Confidence Interval of 

the Diference 
F Sig. df Lower Upper 

Equal 
Variance not 
assumed 

4,08 0,231 6 0,21 0,83 

Fonte: Resultados da Pesquisa 
 

Tabela 19 - Análise de comparações múltiplas da Variável Dependente 
 

Versão 2  
x  

Versão 3 

Lavene´s Test for Equality 
Variance 

f-test for Equality of Means 
 90% Confidence Interval of 

the Diference 
F Sig. df Lower Upper 

Equal 
Variance not 
assumed 

4,18 ,111 7 0,18 0,63 

Fonte: Resultados da Pesquisa 
 

A segunda hipótese deste experimento dizia respeito à forma da estruturação do 

problema e de como ela deveria afetar atitudes e intenções: 

 

H02: A estruturação da mensagem, ou framing¸não terá influência na atitude e nas intenções 

de seguir o comportamento recomendado. 
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H12: Mensagens estruturadas positivamente levarão à atitudes mais favoráveis e a maiores 

intenções de seguir o comportamento recomendado do que mensagens estruturadas 

negativamente.  

No teste t que compara as versões positiva (1) e negativa (2) dos questionários 

constatou-se que H02 é rejeitada em favor de H12,  uma vez que houve diferença significativa 

entre as respostas dos questionários estruturados positivamente e dos questionários 

estruturados negativamente, em favor do framing positivo. Atitudes mais favoráveis e maiores 

intenções de seguir o comportamento recomendado foram encontradas na versão positiva, 

comprovando a hipótese H12. Dessa forma, uma constatação a favor do framing positivo é que 

os entrevistados do grupo framing positivo são mais propensos ao risco e os entrevistados do 

grupo framing negativo são mais avessos ao risco. 

 
5.2.3 Atitudes em relação ao conjunto de textos 

  

Os conjuntos de textos do experimento apontam para resultados e desempenho 

muito favoráveis. A escala de diferencial semântico utilizada testou a percepção de 

credibilidade, utilidade e clareza (inteligibilidade). A Tabela 20 contém médias, variâncias, 

desvios e o teste ANOVA desta questão. 

 
Tabela 20 - Atitudes em Relação ao Texto 

 
Atitude Média N Desvio 

Padrão 
Variância Mínimo Maximo Mediana 

do Grupo 
Versão 1 4,20 14 0,8456 0,86 2 5 4,31 
Versão 2 4,03 13 0,8434 0,80 1 5 4,10 
Versão 3 4,00 16 0,8292 0,74 1 5 4,15 
Total 4,02 43 0,8249 0,81 1 5 4,11 

Fonte: Resultados da Pesquisa 
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Tabela 21 - Análise de Variância ANOVA para Atitudes em relação ao Texto 
 

Atitudes Soma dos 
resultados 

df Média dos 
resultados 

F Sig. 

Entre os 
grupos 

49,00 6 8,16 3,539 0,141 

Dentro dos 
grupos 

19,300 8 3,217  

Total 68,308 12  
Fonte: Resultados da Pesquisa 

 
 

As atitudes em relação ao texto não apresentaram diferença significativa entre as 

três versões do questionário. As médias altas obtidas – na escala de 1 a 5 – refletem e 

constatam a boa aceitação, credibilidade e compreensão do texto pelos entrevistados. 

Os indivíduos também responderam se o texto diminuiu, aumentou ou não 

provocou nenhuma mudança nas suas intenções iniciais de prevenirem-se contra o risco. Pelos 

resultados obtidos, verificou-se que os entrevistados, em média, declararam que não provocou 

nenhuma mudança. No entanto, não se pode afirmar que a diferente estruturação do texto 

tenha provocado diferentes respostas. A maior variância e desvio padrão foi apresentada pelos 

entrevistados do questionário positivo (1). As Tabelas 22 e 23 contém as médias, variâncias e 

desvios desta questão. 

 
 

Tabela 22 - Alteração Provocada na Chance de Adotar Medidas Contra o Risco 
 
Atitude Média N Desvio 

Padrão 
Variância Mínimo Maximo Mediana 

do Grupo 
Versão 1 3,42 14 0,646 0,418 3 5 3,0 
Versão 2 3,46 13 0,518 0,269 3 4 3,0 
Versão 3 3,56 16 0,629 0,396 3 5 3,5 
Total 3,46 43 0,601 0,352 3 5 3,2 

Fonte: Resultados da Pesquisa 
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Tabela 23 - Análise de Variância ANOVA para a Chance de Adotar Medidas Contra o Risco 
 

Atitudes Soma dos 
resultados 

df Média dos 
resultados 

F Sig. 

Entre os 
grupos 

0,469 1 0,469 1,083 0,320 

Dentro dos 
grupos 

4,762 11 0,433  

Total 5,231 12  
Fonte: Resultados da Pesquisa 

 
5.2.4 Análise do Envolvimento 

 

Em relação ao aspecto envolvimento, a relevância do tema para os entrevistados 

está presente, primeiramente, quando no Gráfico 62, 43% dos entrevistados do grupo positivo 

disseram ser alto e muito alto o risco de investirem. E em um segundo momento, quando, 

através do Gráfico 41, 83% dos entrevistados considerou as recomendações dos textos muito 

importantes ou extremamente importantes, se destacando os entrevistados da versão positiva 

(1) com maior desvio padrão e variância (ver Tabelas 24 e 25). 

Logo, de acordo com os dados obtidos, foi atingido o objetivo de se alcançar um grupo que 

tivesse alto envolvimento com o tema.  

 

Tabela 24 - Grau de Envolvimento do Investidor com o Tema (Investimento/Risco) 
 
Atitude Média N Desvio 

Padrão 
Variância Mínimo Maximo Mediana 

do Grupo 
Versão 1 3,214 14 1,18 1,412 1 5 3 
Versão 2 2,769 13 1,16 1,359 1 5 3 
Versão 3 3,250 16 1,00 1,000 1 5 3 
Total 3,00 43 1,14 1,266 1 5 3 

Fonte: Resultados da Pesquisa 
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Tabela 25 - Análise de Variância ANOVA para o Grau de Envolvimento do Investidor com o 
Tema (Investimento/Risco) 

 
 

Atitudes Soma dos 
resultados 

df Média dos 
resultados 

F Sig. 

Entre os 
grupos 

2,482 4 0,621 0,352 0,837 

Dentro dos 
grupos 

15,875 9 1,764  

Total 18,357 13  
Fonte: Resultados da Pesquisa 

 
 

O desejo de se afastarem do cenário de incerteza que a bolsa proporciona pode ter 

provocado um viés na interpretação dos entrevistados do grupo framing negativo, quanto ao 

risco de investirem, justificando as respostas que levaram a até 10 entrevistados a 

considerarem, de acordo com o Gráfico 63, nulo, baixo e muito baixo o risco de investirem, 

totalizando 67% da amostra, sendo 39%, 21% e 7% da amostra, respectivamente. 

5.2.5 Análise da Manipulação (Framing) 

 
A análise do framing foi bem sucedida. De acordo com as Tabelas 12 e 13, as 

médias e o ANOVA comprovam que houve percepção diferenciada entre as versões, 

especialmente entre as versões positiva (1) e negativa (2). 

 
Tabela 26 - Análise do Framing 

 
Atitude Média N Desvio 

Padrão 
Variância Mínimo Maximo Mediana 

do Grupo 
Versão 1 2,714 14 0,994 0,989 1 4 3,0 
Versão 2 3,461 13 0,776 0,603 2 5 3,0 
Versão 3 3,437 16 0,963 0,929 2 5 3,5 
Total 3,312 43 0,920 0,852 1 5 3,14 

Fonte: Resultados da Pesquisa 
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Tabela 27 - Análise de Variância ANOVA da Análise do Framing 
 

Atitudes Soma dos 
resultados 

df Média dos 
resultados 

F Sig. 

Entre os 
grupos 

4,724 3 1,575 1,936 0,188 

Dentro dos 
grupos 

8,133 10 0,813  

Total 12,857 13  
Fonte: Resultados da Pesquisa 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Este estudo analisou o comportamento de compra de Papéis na Bovespa do 

investidor belo horizontino, a partir das mudanças no valor de sua riqueza financeira. 

Primeiramente, houve uma preocupação em traçar o perfil do investidor belo horizontino, 

para, em seguida, após compreender quem seria estudado, pudesse ser realizada uma análise 

mais aprofundada de seu comportamento, mediante a estruturação da mensagem. 

 Quanto ao perfil do investidor influenciar a tomada de decisão, além dos ganhos e 

das perdas (Felton et al., 2002), este estudo corrobora Barber e Odean (2002, p. 14). Os 

autores concluíram que o sexo masculino é mais agressivo em suas negociações. Neste estudo 

a maioria dos entrevistados do grupo framing positivo (que se destacou mediante o grupo 

framing negativo e o grupo controle), é do sexo masculino, com faixa etária acima de 40 anos. 

 Quanto ao estudo da estruturação da mensagem (message framing), o experimento 

foi aplicado em condições de alto envolvimento. Foi demonstrado que a mensagem 

estruturada positivamente (enfatizando os ganhos da prevenção ao risco), foi mais persuasiva 

do que a mensagem estruturada negativamente (enfatizando as perdas da não prevenção ao 

risco) e do que a mensagem informativa (do grupo controle).  

 A hipótese de que a informação positiva tem maior impacto do que a informação 

negativa equivalente vai de encontro com as propriedades da função valor da Teoria dos 

Prospectos, ou seja, a intensidade da sensação no domínio da perda é maior do que a 

intensidade da sensação no domínio do ganho. Dessa forma, para o investidor belo 

horizontino quando submetido à mensagem estruturada positivamente, de forma que 

enfatizasse os seus ganhos ao se prevenir contra possíveis perdas, esta surtiu mais efeito do 

que quando estruturada com ênfase nas perdas.  
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Estudos que comparam apelos positivos e negativos já indicaram maior persuasão 

para mensagens positivas (MAHESWARAN e MEYERS-LEVY, 1990), lidando com a 

hipótese de que as mensagens positivas deveriam ser mais persuasivas do que as mensagens 

negativas, quando o envolvimento dos sujeitos da pesquisa é baixo, e o contrário estaria 

correto; quando o envolvimento fosse alto.  

Neste estudo o resultado deu origem a uma nova proposta que mereceria maior 

pesquisa, a fim de encontrar estudos com resultados semelhantes: o efeito framing se 

sobressaiu com indivíduos que têm alto envolvimento com o tema, contrariando Maheswaran 

e Meyers-Levy, 1990, no tocante ao envolvimento, justificando o fato do uso de apelo ao 

medo, em determinadas situações levar o agente a bloquear e a rejeitar a mensagem, e 

contribuindo para o conhecimento na área das Finanças Comportamentais. 

Daniel, Hirshleifer e Subrahmanyam (1998) apud Vieira e Gava (2006, p. 2) 

favorecem o resultado deste estudo, à medida que os autores supõem que um determinado 

investidor, munido de informações de caráter positivo, enfatizando os aspectos positivos da 

mensagem, sinta-se incentivado e superconfiante (‘overconfident’) a investir. A mídia é um 

grande colaborador para a disseminação da informação. 

Como sugestão de estudo futuro seria aprofundar a pesquisa que relaciona a 

influência das variáveis demográficas à aversão ao risco, além da delimitação do perfil dos 

entrevistados de acordo com o tipo de investimento, tempo de investimento e valor do 

investimento. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - Questionário – Grupo Framing Positivo 

 

Este questionário é parte integrante da tese da mestranda Patrícia de Paiva Franco Barbosa; 
aluna do Mestrado em Administração da Universidade FUMEC de Belo Horizonte. 
 
É composto por cinco partes.  
A primeira parte é constituída de perguntas a respeito dos dados pessoais e conhecimento do 
entrevistado a respeito dos investimentos na Bolsa de Valores. 
Após responder a esta parte, você deverá ler os textos que compõem a segunda, terceira e 
quarta partes para responder às perguntas que compõem a quinta parte. 
 
Sua participação é muito importante para a realização deste trabalho. 
Obrigada! 
 

1ª PARTE 

1. Dados pessoais 

1.1. Idade 

a) de 21 a 25 

b) de 26 a 30 

c) de 31 a 35 

d) de 36 a 40 

e) acima de 40 

 

1.2. Sexo 

a) feminino 

b) masculino 

 

2. Antes de iniciar a leitura, gostaríamos de saber um pouco da sua opinião sobre risco em 
investimentos na Bolsa de Valores. Imagine que você esteja dizendo a um amigo o que é 
risco em investimentos na Bolsa de Valores, caso ele quisesse investir. O que você diria? 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

3. Assinale abaixo o grau de risco dos seus investimentos na Bolsa de Valores? 

3.1. baixo 

3.2. moderado 

3.3. alto 

 

4. Se há uma combinação: quais e qual a porcentagem de distribuição do risco de seus 
investimentos na Bolsa de Valores? 

4.1. baixo ______ 

4.2. moderado ______ 

4.3. alto ______ 
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2ª PARTE    

Bolsa de Valores 

A Bolsa de Valores é o local onde se compram e se vendem as ações das empresas; sejam elas 
de pequeno, médio ou grande porte. São os mais importantes centros de negociação das ações, 
devido a dois fatores preponderantes: o expressivo volume investido e a maior transparência 
das operações efetuadas. Não existe um valor mínimo exigido para investir na Bolsa de 
Valores. 
 
Os três critérios que o investidor deve ponderar são: a liquidez (facilidade de vender a ação 
quando quiser resgatar), o retorno (possibilidade de ganhos) e o risco (possíveis perdas). A 
combinação desses três elementos, a critério do investidor, definirá em quais ações aplicar. 
Dentre as formas de investimento três tipos se destacam: o investimento realizado 
individualmente, através de clubes de investimento e através de fundos de investimento. 
 
Dentre as diversas possibilidades de investimento da Bolsa de Valores está o IBRx-50 que é 
um índice que mede o retorno total de uma carteira teórica composta por 50 ações 
selecionadas entre as mais negociadas na BOVESPA em termos de liquidez, ponderadas na 
carteira pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação, considerando os doze 
meses anteriores à reavaliação, além de terem sido negociadas em pelo menos 80% dos 
pregões ocorridos nos doze meses anteriores à formação da carteira. 
 
Como as ações são ativos de renda variável; pelo fato de não oferecerem uma rentabilidade 
garantida a quem investe, o investimento na Bolsa de Valores é considerado de risco, que irá 
variar de acordo com diversos fatores; dentre os quais podemos citar o desempenho da 
empresa na qual se escolheu para investir, e o comportamento da economia brasileira e 
internacional.  
 
O cliente deve estar ciente de que uma eventual venda realizada sem ter as ações em sua 
conta, ou sob a expectativa de seu recebimento por conta de uma compra do mesmo ativo 
realizada em data anterior, poderá resultar em sua inadimplência, com o conseqüente ônus, 
caso essa compra sofra problemas em sua liquidação.  
 
Logo, a diversificação de investimentos é o termo técnico utilizado para designar a antiga 
recomendação de que "não se deve investir todas as fichas em uma mesma aposta".  
Assim, da totalidade de seus recursos, o investidor deve separar o montante que estará 
comprometido com gastos de curto prazo e com pagamentos em datas fixas (mais os 
imprevistos) e destiná-lo a aplicações financeiras de curto prazo ou até mesmo mantê-lo em 
disponibilidade imediata.  
 
Em princípio, quanto mais conservador, maior a parcela dedicada aos investimentos de renda 
fixa. Quanto mais agressivo, maior a exposição aos mercados de renda variável. Entretanto, a 
moderna gestão de fundos e carteiras consegue diminuir as diferenças de relação risco-retorno 
desses dois tipos de investimento por meio do uso de derivativos que são instrumentos 
financeiros sofisticados, cujo valor se baseia em outro ativo, os quais propiciam a montagem 
de estratégias de proteção ("hedge") ou, ao contrário, de alavancagem.  
 
Por esse motivo, é aconselhável que o investidor não dependa do recurso aplicado em ações 
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para gastos imediatos e que tenha um horizonte de investimento de médio e longo prazos, 
quando eventuais desvalorizações das ações poderão ser revertidas. 
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3ª PARTE     

 

Ganhar com a Bolsa? Uma questão de decisão 
Ganhos a longo prazo devem ser a expectativa de quem decide investir em ações. Não é 
aconselhável que o investidor dependa do recurso aplicado em ações para gastos imediatos. 
 
Uma das variáveis importantes que pesam na decisão de que se deve investir em ações é a 
informação A não utilização da informação sobre o passado e o presente prejudicará a 
avaliação de desempenho de uma ação ou do mercado como um todo.  
 
Para não ocorrer análises equivocadas, o investidor conta com um profissional especializado, 
o analista de mercado. A não atenção às informações obrigatórias e voluntárias divulgadas 
pelas empresas e aos diversos indicadores de conjuntura setorial, macroeconômica e de 
mercado acabam não auxiliando na projeção de desempenhos e retornos e no cálculo do preço 
justo das ações, para suas recomendações. 
A regra básica que não pode ser infringida é que toda a comunidade dos investidores receba 
as mesmas informações ao mesmo tempo, cabendo  punições para os infratores.  
 
O bom uso dessas variáveis pode fazer toda a diferença para você não perder com seus 
investimentos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 116

4ª PARTE     
 
Como prevenir-se do risco 
A segurança no mercado de ações é um tema um tanto quanto delicado. Para prevenir-se do 
risco, é necessário que você busque empresas idôneas, uma boa corretora de valores ou home 
broker e acompanhe todas as transações realizadas no mercado, o que assegura elevados 
padrões éticos no cumprimento dos negócios realizados.  
 
A BOVESPA, com a finalidade de oferecer o máximo de segurança nas operações realizadas 
em seu sistema de negociação, acompanha minuciosamente as transações e exige limites e 
garantias para a execução dessas operações.  
 
A CBLC administra o risco que essas operações podem associar aos mercados, estabelecendo 
limites operacionais para os Agentes de Compensação; estes, por sua vez, às Corretoras; e as 
mesmas a seus clientes.  
 
Os limites operacionais são estabelecidos de acordo com as respectivas capacidades de 
liquidação das operações. Esses limites podem ser aumentados diariamente por meio do 
depósito adicional de garantias.  
 
A CBLC exige ainda depósito de margens ou cobertura para posições de risco nos mercados a 
termo e de opções, além do serviço de empréstimo de títulos - BTC.  
 
Para a guarda de títulos e exercício de direitos, o investidor pode dispor de serviço 
especializado, prestado por instituições credenciadas pela CVM para esse fim.  
 
A escolha do intermediário que irá administrar os recursos do investidor exige muita atenção.  
É importante que o investidor certifique-se de que esse intermediário atende a alguns 
requisitos básicos:  
 

• tradição e solidez da instituição como administradora de recursos;  
• idoneidade pessoal do administrador;  
• experiência no gerenciamento de recursos, relacionado à capacidade de indicar as 

melhores alternativas e os momentos mais adequados para a realização dos negócios;  
• situação legal regular com autorização de funcionamento dada pelo Banco Central e 

pela Comissão de Valores Mobiliários, além de ser membro ativo da BOVESPA;  
• alto padrão de qualidade na prestação de serviço. Competência e ética para atender às 

necessidades do investidor.  
 
Quando o risco é uma possibilidade real o melhor caminho a seguir é reavaliar suas decisões e 
buscar ajuda especializada sempre que necessário. 
 
Lembre-se, você pode ganhar dinheiro na Bolsa e proteger sua riqueza futura. 
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5ª PARTE     

 

Perguntas 
 

Instruções: 
Responda às questões abaixo, considerando o grau de importância de 1 a 5, sendo 1 (menor 
importância) e 5 (extrema importância) 
 
 
 
1. Você julga o conjunto de textos que acabou de ler: 
 
a. Não convincente 1 2 3 4 5 Convincente 
b. Fraco 1 2 3 4 5 Forte 
c. Inútil 1 2 3 4 5 Útil  
d. Não confiável 1 2 3 4 5 Confiável 
e. Confuso  1 2 3 4 5 Preciso 
 
 
2. Na sua percepção, o conjunto de textos que você leu enfatizou: 
 
Os ganhos para a saúde  
financeira que a prevenção 
ao risco pode trazer 

As perdas para a saúde financeira 
que a falta de prevenção ao risco 

pode trazer 
                            1                       2                        3                           4                   5 
 
 
3. Na sua opinião, qual é o grau de importância das recomendações sobre prevenção ao risco 
para quem as receber? 
 
Nada importantes Muito importantes 
                            1                       2                        3                           4                   5 
 
 
4.  Você tem intenção de seguir as recomendações do texto? 
 
Nenhuma intenção Total intenção 
                            1                       2                        3                           4                   5 
 
 
5. Qual é a chance de que você passe a adotar pelo menos uma recomendação este ano? 
 

0% 25% 50% 75% 100% 
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6. Quantas recomendações, se alguma, você pretenderia adotar no decorrer deste ano? 
 

0 1 2 3 4 
 
7. Na sua avaliação, em que grau a leitura deste texto alterou a chance de que você passe a 
adotar medidas contra o risco? 
 
Diminuiu a chance Não alterou nada Aumentou a chance 
                            1                      2                        3                   4                  5 
 
8. Pelas características descritas no texto, qual o grau de risco de uma pessoa como você 
investir?  
 
Muito baixo Muito alto 
                            1                       2                        3                           4                   5 
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ANEXO 2 - Questionário – Grupo Framing Negativo 
 

 
Este questionário é parte integrante da tese da mestranda Patrícia de Paiva Franco Barbosa; 
aluna do Mestrado em Administração da Universidade FUMEC de Belo Horizonte. 
 
É composto por cinco partes.  
A primeira parte é constituída de perguntas a respeito dos dados pessoais e conhecimento do 
entrevistado a respeito dos investimentos na Bolsa de Valores. 
Após responder a esta parte, você deverá ler os textos que compõem a segunda, terceira e 
quarta partes para responder às perguntas que compõem a quinta parte. 
 
Sua participação é muito importante para a realização deste trabalho. 
Obrigada! 
 
 

1ª PARTE 

1. Dados pessoais 

1.1 Idade 

a) de 21 a 25 

b) de 26 a 30 

c) de 31 a 35 

d) de 36 a 40 

e) acima de 40 

 

1.2 Sexo 

a) Feminino 

b) masculino 

 

2 Antes de iniciar a leitura, gostaríamos de saber um pouco da sua opinião sobre risco em 
investimentos na Bolsa de Valores. Imagine que você esteja dizendo a um amigo o que é 
risco em investimentos na Bolsa de Valores, caso ele quisesse investir. O que você diria? 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3 Assinale abaixo o grau de risco dos seus investimentos na Bolsa de Valores? 

3.1 baixo 

3.2 moderado 

3.3 alto 

 

4 Se há uma combinação: quais e qual a porcentagem de distribuição do risco de seus 
investimentos na Bolsa de Valores? 

4.1 baixo ______ 

4.2 moderado ______ 

4.3 alto ______ 
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2ª PARTE    
 
Bolsa de Valores 
 
A Bolsa de Valores é o local onde se compram e se vendem as ações das empresas; sejam elas 
de pequeno, médio ou grande porte. São os mais importantes centros de negociação das ações, 
devido a dois fatores preponderantes: o expressivo volume investido e a maior transparência 
das operações efetuadas. Não existe um valor mínimo exigido para investir na Bolsa de 
Valores. 
 
Os três critérios que o investidor deve ponderar são: a liquidez (facilidade de vender a ação 
quando quiser resgatar), o retorno (possibilidade de ganhos) e o risco (possíveis perdas). A 
combinação desses três elementos, a critério do investidor, definirá em quais ações aplicar. 
Dentre as formas de investimento três tipos se destacam: o investimento realizado 
individualmente, através de clubes de investimento e através de fundos de investimento. 
 
Dentre as diversas possibilidades de investimento da Bolsa de Valores está o IBRx-50 que é 
um índice que mede o retorno total de uma carteira teórica composta por 50 ações 
selecionadas entre as mais negociadas na BOVESPA em termos de liquidez, ponderadas na 
carteira pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação, considerando os doze 
meses anteriores à reavaliação, além de terem sido negociadas em pelo menos 80% dos 
pregões ocorridos nos doze meses anteriores à formação da carteira. 
 
Como as ações são ativos de renda variável; pelo fato de não oferecerem uma rentabilidade 
garantida a quem investe, o investimento na Bolsa de Valores é considerado de risco, que irá 
variar de acordo com diversos fatores; dentre os quais podemos citar o desempenho da 
empresa na qual se escolheu para investir, e o comportamento da economia brasileira e 
internacional.  
 
O cliente deve estar ciente de que uma eventual venda realizada sem ter as ações em sua 
conta, ou sob a expectativa de seu recebimento por conta de uma compra do mesmo ativo 
realizada em data anterior, poderá resultar em sua inadimplência, com o conseqüente ônus, 
caso essa compra sofra problemas em sua liquidação.  
 
Logo, a diversificação de investimentos é o termo técnico utilizado para designar a antiga 
recomendação de que "não se deve investir todas as fichas em uma mesma aposta".  
Assim, da totalidade de seus recursos, o investidor deve separar o montante que estará 
comprometido com gastos de curto prazo e com pagamentos em datas fixas (mais os 
imprevistos) e destiná-lo a aplicações financeiras de curto prazo ou até mesmo mantê-lo em 
disponibilidade imediata.  
 
Em princípio, quanto mais conservador, maior a parcela dedicada aos investimentos de renda 
fixa. Quanto mais agressivo, maior a exposição aos mercados de renda variável. Entretanto, a 
moderna gestão de fundos e carteiras consegue diminuir as diferenças de relação risco-retorno 
desses dois tipos de investimento por meio do uso de derivativos que são instrumentos 
financeiros sofisticados, cujo valor se baseia em outro ativo, os quais propiciam a montagem 
de estratégias de proteção ("hedge") ou, ao contrário, de alavancagem.  
 
Por esse motivo, é aconselhável que o investidor não dependa do recurso aplicado em ações 
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para gastos imediatos e que tenha um horizonte de investimento de médio e longo prazos, 
quando eventuais desvalorizações das ações poderão ser revertidas. 
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3ª PARTE     
 
 
Perder com a Bolsa? Uma questão de decisão 
Ganhos a curto prazo não devem ser a expectativa de quem decide investir em 
ações. É aconselhável que o investidor não dependa do recurso aplicado em ações para gastos 
imediatos. 
 
Uma das variáveis importantes que pesam na decisão de que não se deve investir em ações é a 
informação. A informação sobre o passado e o presente é, de início, utilizada para a avaliação 
de desempenho de uma ação ou do mercado como um todo.  
 
Para evitar análises equivocadas, o investidor conta com um profissional especializado, o 
analista de mercado. A atenção às informações obrigatórias e voluntárias divulgadas pelas 
empresas e aos diversos indicadores de conjuntura setorial, macroeconômica e de mercado, 
podem auxiliar a projetar desempenhos e retornos e calcular o preço justo das ações, 
derivando daí suas recomendações. 
 
A regra básica vigente é que toda a comunidade dos investidores receba as mesmas 
informações ao mesmo tempo, cabendo punições para os infratores.  
 
O bom uso dessas variáveis pode fazer toda a diferença para que você ganhe com seus 
investimentos. 
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4ª PARTE     
 
 
Como prevenir-se do risco 
A segurança no mercado de ações é um tema um tanto quanto delicado. Para prevenir-se do 
risco, é necessário que você busque empresas idôneas, uma boa corretora de valores ou home 
broker e acompanhe todas as transações realizadas no mercado, o que assegura elevados 
padrões éticos no cumprimento dos negócios realizados.  
 
A BOVESPA, com a finalidade de oferecer o máximo de segurança nas operações realizadas 
em seu sistema de negociação, acompanha minuciosamente as transações e exige limites e 
garantias para a execução dessas operações.  
 
A CBLC administra o risco que essas operações podem associar aos mercados, estabelecendo 
limites operacionais para os Agentes de Compensação; estes, por sua vez, às Corretoras; e as 
mesmas a seus clientes.  
 
Os limites operacionais são estabelecidos de acordo com as respectivas capacidades de 
liquidação das operações. Esses limites podem ser aumentados diariamente por meio do 
depósito adicional de garantias.  
 
A CBLC exige ainda depósito de margens ou cobertura para posições de risco nos mercados a 
termo e de opções, além do serviço de empréstimo de títulos - BTC.  
 
Para a guarda de títulos e exercício de direitos, o investidor pode dispor de serviço 
especializado, prestado por instituições credenciadas pela CVM para esse fim.  
 
A escolha do intermediário que irá administrar os recursos do investidor exige muita atenção.  
É importante que o investidor certifique-se de que esse intermediário atende a alguns 
requisitos básicos: 
  

• tradição e solidez da instituição como administradora de recursos;  
• idoneidade pessoal do administrador;  
• experiência no gerenciamento de recursos, relacionado à capacidade de indicar as 

melhores alternativas e os momentos mais adequados para a realização dos negócios;  
• situação legal regular com autorização de funcionamento dada pelo Banco Central e 

pela Comissão de Valores Mobiliários, além de ser membro ativo da BOVESPA;  
• alto padrão de qualidade na prestação de serviço. Competência e ética para atender às 

necessidades do investidor.  
 
Quando o risco é uma possibilidade real o melhor caminho a seguir é reavaliar suas decisões e 
buscar ajuda especializada sempre que necessário. 
 
Lembre-se, você pode perder dinheiro na Bolsa e proteger sua riqueza futura. 
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5ª PARTE     

 

Perguntas 
 

Instruções: 
Responda às questões abaixo, considerando o grau de importância de 1 a 5, sendo 1 (menor 
importância) e 5 (extrema importância) 
1. Você julga o conjunto de textos que acabou de ler: 
 
a. Não convincente 1 2 3 4 5 Convincente 
b. Fraco 1 2 3 4 5 Forte 
c. Inútil 1 2 3 4 5 Útil  
d. Não confiável 1 2 3 4 5 Confiável 
e. Confuso  1 2 3 4 5 Preciso 
 
 
2. Na sua percepção, o conjunto de textos que você leu enfatizou: 
 
Os ganhos para a saúde  
financeira que a prevenção 
ao risco pode trazer 

As perdas para a saúde financeira 
que a falta de prevenção ao risco 

pode trazer 
                            1                       2                        3                           4                   5 
 
 
3. Na sua opinião, qual é o grau de importância das recomendações sobre prevenção ao risco 
para quem as receber? 
 
Nada importantes Muito importantes 
                            1                       2                        3                           4                   5 
 
 
4.  Você tem intenção de seguir as recomendações do texto? 
 
Nenhuma intenção Total intenção 
                            1                       2                        3                           4                   5 
 
 
5. Qual é a chance de que você passe a adotar pelo menos uma recomendação este ano? 
 

0% 25% 50% 75% 100% 
 
 
6. Quantas recomendações, se alguma, você pretenderia adotar no decorrer deste ano? 
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0 1 2 3 4 
 
7. Na sua avaliação, em que grau a leitura deste texto alterou a chance de que você passe a 
adotar medidas contra o risco? 
 
Diminuiu a chance Não alterou nada Aumentou a chance 
                            1                      2                        3                   4                  5 
 
8. Pelas características descritas no texto, qual o grau de risco de uma pessoa como você 
investir?  
 
Muito baixo Muito alto 
                            1                       2                        3                           4                   5 
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ANEXO 3 - Questionário – Grupo Controle (sem framing) 
 

 
Este questionário é parte integrante da tese da mestranda Patrícia de Paiva Franco Barbosa; 
aluna do Mestrado em Administração da Universidade FUMEC de Belo Horizonte. 
 
É composto por cinco partes.  
A primeira parte é constituída de perguntas a respeito dos dados pessoais e conhecimento do 
entrevistado a respeito dos investimentos na Bolsa de Valores. 
Após responder a esta parte, você deverá ler os textos que compõem a segunda, terceira e 
quarta partes para responder às perguntas que compõem a quinta parte. 
 
Sua participação é muito importante para a realização deste trabalho. 
Obrigada! 
 
 
1ª PARTE 

1. Dados pessoais 

1.1 Idade 

a) de 21 a 25 

b) de 26 a 30 

c) de 31 a 35 

d) de 36 a 40 

e) acima de 40 

 

1.2 Sexo 

a) feminino 

b) masculino 

 

2 Antes de iniciar a leitura, gostaríamos de saber um pouco da sua opinião sobre risco em 
investimentos na Bolsa de Valores. Imagine que você esteja dizendo a um amigo o que é 
risco em investimentos na Bolsa de Valores, caso ele quisesse investir. O que você diria? 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

3 Assinale abaixo o grau de risco dos seus investimentos na Bolsa de Valores? 

3.1 baixo 

3.2 moderado 

3.3 alto 

 

4 Se há uma combinação: quais e qual a porcentagem de distribuição do risco de seus 
investimentos na Bolsa de Valores? 

4.1 baixo ______ 

4.2 moderado ______ 

4.3 alto ______ 
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2ª PARTE    

 
Bolsa de Valores 

 
A Bolsa de Valores é o local onde se compram e se vendem as ações das empresas; sejam elas 
de pequeno, médio ou grande porte. São os mais importantes centros de negociação das ações, 
devido a dois fatores preponderantes: o expressivo volume investido e a maior transparência 
das operações efetuadas. Não existe um valor mínimo exigido para investir na Bolsa de 
Valores. 
 
Os três critérios que o investidor deve ponderar são: a liquidez (facilidade de vender a ação 
quando quiser resgatar), o retorno (possibilidade de ganhos) e o risco (possíveis perdas). A 
combinação desses três elementos, a critério do investidor, definirá em quais ações aplicar. 
Dentre as formas de investimento três tipos se destacam: o investimento realizado 
individualmente, através de clubes de investimento e através de fundos de investimento. 
 
Dentre as diversas possibilidades de investimento da Bolsa de Valores está o IBRx-50 que é 
um índice que mede o retorno total de uma carteira teórica composta por 50 ações 
selecionadas entre as mais negociadas na BOVESPA em termos de liquidez, ponderadas na 
carteira pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação, considerando os doze 
meses anteriores à reavaliação, além de terem sido negociadas em pelo menos 80% dos 
pregões ocorridos nos doze meses anteriores à formação da carteira. 
 
Como as ações são ativos de renda variável; pelo fato de não oferecerem uma rentabilidade 
garantida a quem investe, o investimento na Bolsa de Valores é considerado de risco, que irá 
variar de acordo com diversos fatores; dentre os quais podemos citar o desempenho da 
empresa na qual se escolheu para investir, e o comportamento da economia brasileira e 
internacional.  
 
O cliente deve estar ciente de que uma eventual venda realizada sem ter as ações em sua 
conta, ou sob a expectativa de seu recebimento por conta de uma compra do mesmo ativo 
realizada em data anterior, poderá resultar em sua inadimplência, com o conseqüente ônus, 
caso essa compra sofra problemas em sua liquidação.  
 
Logo, a diversificação de investimentos é o termo técnico utilizado para designar a antiga 
recomendação de que "não se deve investir todas as fichas em uma mesma aposta".  
 
Assim, da totalidade de seus recursos, o investidor deve separar o montante que estará 
comprometido com gastos de curto prazo e com pagamentos em datas fixas (mais os 
imprevistos) e destiná-lo a aplicações financeiras de curto prazo ou até mesmo mantê-lo em 
disponibilidade imediata.  
 
Em princípio, quanto mais conservador, maior a parcela dedicada aos investimentos de renda 
fixa. Quanto mais agressivo, maior a exposição aos mercados de renda variável. Entretanto, a 
moderna gestão de fundos e carteiras consegue diminuir as diferenças de relação risco-retorno 
desses dois tipos de investimento por meio do uso de derivativos que são instrumentos 
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financeiros sofisticados, cujo valor se baseia em outro ativo, os quais propiciam a montagem 
de estratégias de proteção ("hedge") ou, ao contrário, de alavancagem.  
 
Por esse motivo, é aconselhável que o investidor não dependa do recurso aplicado em ações 
para gastos imediatos e que tenha um horizonte de investimento de médio e longo prazos, 
quando eventuais desvalorizações das ações poderão ser revertidas. 
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3ª PARTE     
 
 
Uma das variáveis importantes que pesam na decisão de investir em ações é a informação. A 
informação sobre o passado e o presente influencia na avaliação de desempenho de uma ação ou do 
mercado como um todo.  
 
Para isso, o investidor conta com um profissional especializado, o analista de mercado.  
 
Outra variável que influencia na decisão do investidor se trata da liquidez das ações de uma empresa. 
A liquidez é o grau de capacidade que a empresa possui, em determinado momento, de atender aos 
seus compromissos a curto prazo mediante a realização de seus ativos circulantes. 
 
A regra básica é que toda a comunidade dos investidores receba as mesmas informações ao mesmo 
tempo, cabendo punições para os infratores.  
 
O bom uso dessas variáveis pode fazer toda a diferença na hora de investir. 
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4ª PARTE     
 
 
Como prevenir-se do risco 
A segurança no mercado de ações é um tema um tanto quanto delicado. Para prevenir-se do 
risco, é necessário que você busque empresas idôneas, uma boa corretora de valores ou home 
broker e acompanhe todas as transações realizadas no mercado, o que assegura elevados 
padrões éticos no cumprimento dos negócios realizados.  
 
A BOVESPA, com a finalidade de oferecer o máximo de segurança nas operações realizadas 
em seu sistema de negociação, acompanha minuciosamente as transações e exige limites e 
garantias para a execução dessas operações.  
 
A CBLC administra o risco que essas operações podem associar aos mercados, estabelecendo 
limites operacionais para os Agentes de Compensação; estes, por sua vez, às Corretoras; e as 
mesmas a seus clientes.  
 
Os limites operacionais são estabelecidos de acordo com as respectivas capacidades de 
liquidação das operações. Esses limites podem ser aumentados diariamente por meio do 
depósito adicional de garantias.  
 
A CBLC exige ainda depósito de margens ou cobertura para posições de risco nos mercados a 
termo e de opções, além do serviço de empréstimo de títulos - BTC.  
 
Para a guarda de títulos e exercício de direitos, o investidor pode dispor de serviço 
especializado, prestado por instituições credenciadas pela CVM para esse fim.  
 
A escolha do intermediário que irá administrar os recursos do investidor exige muita atenção.  
É importante que o investidor certifique-se de que esse intermediário atende a alguns 
requisitos básicos: 
  

• tradição e solidez da instituição como administradora de recursos;  
• idoneidade pessoal do administrador;  
• experiência no gerenciamento de recursos, relacionado à capacidade de indicar as 

melhores alternativas e os momentos mais adequados para a realização dos negócios;  
• situação legal regular com autorização de funcionamento dada pelo Banco Central e 

pela Comissão de Valores Mobiliários, além de ser membro ativo da BOVESPA;  
• alto padrão de qualidade na prestação de serviço. Competência e ética para atender às 

necessidades do investidor.  
 
 
Quando o risco é uma possibilidade real o melhor caminho a seguir é reavaliar suas decisões e 
buscar ajuda especializada sempre que necessário. 
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5ª PARTE     
 
 
Perguntas 

 
Instruções: 
Responda às questões abaixo, considerando o grau de importância de 1 a 5, sendo 1 (menor 
importância) e 5 (extrema importância) 
 
 
 
1. Você julga o conjunto de textos que acabou de ler: 
 
a. Não convincente 1 2 3 4 5 Convincente 
b. Fraco 1 2 3 4 5 Forte 
c. Inútil 1 2 3 4 5 Útil  
d. Não confiável 1 2 3 4 5 Confiável 
e. Confuso  1 2 3 4 5 Preciso 
 
2. Na sua percepção, o conjunto de textos que você leu enfatizou: 
 
Os ganhos para a saúde  
financeira que a prevenção 
ao risco pode trazer 

As perdas para a saúde financeira 
que a falta de prevenção ao risco 

pode trazer 
                            1                       2                        3                           4                   5 
 
 
3. Na sua opinião, qual é o grau de importância das recomendações sobre prevenção ao risco 
para quem as receber? 
 
Nada importantes Muito importantes 
                            1                       2                        3                           4                   5 
 
 
4.  Você tem intenção de seguir as recomendações do texto? 
 
Nenhuma intenção Total intenção 
                            1                       2                        3                           4                   5 
 
 
5. Qual é a chance de que você passe a adotar pelo menos uma recomendação este ano? 
 

0% 25% 50% 75% 100% 
 
 
6. Quantas recomendações, se alguma, você pretenderia adotar no decorrer deste ano? 
 

0 1 2 3 4 
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7. Na sua avaliação, em que grau a leitura deste texto alterou a chance de que você passe a 
adotar medidas contra o risco? 
 
Diminuiu a chance Não alterou nada Aumentou a chance 
                            1                      2                        3                   4                  5 
 
8. Pelas características descritas no texto, qual o grau de risco de uma pessoa como você 
investir?  
 
Muito baixo Muito alto 
                            1                       2                        3                           4                   5 
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