
E-mail para contato: josiel.financas@gmail.com IES: UFRRJ

Autor(es): Josiel do Nascimento Oliveira; Everlam Elias Montibeler

Palavra(s) Chave(s): Finanças comportamentais, Daniel Kanherman, aversão à perda, decisão financeira, mercados eficientes

Título: FINANÇAS COMPORTAMENTAIS: UM ESTUDO SOBRE A AVERSÃO À PERDA NA TOMADA DE DECISÃO FINANCEIRA

Curso: Administração

Gestão e Negócios

RESUMO

O tema principal do estudo são as finanças comportamentais, para isso, a pesquisa inicia-se com o estudo da teoria das finanças modernas, às 
quais partem da premissa que as pessoas, a partir do momento que tem as informações necessárias, são racionais na tomada de decisão e 
capazes de compila-las para toma-las de modo acertado. As teorias das finanças modernas partem da hipóteses de mercados eficientes, no qual 
se entende aqueles em que o preço de um ativo financeiro reflete todas as informações disponíveis. Essa hipótese de que os mercados são 
eficientes, partem do pressuposto que os investidores são racionais e tomam suas decisões sempre com o objetivo de maximizar o lucro e 
minimizar os riscos. Contrapondo esse modelo, às Finanças comportamentais (Behavioral Finance) buscam mostrar questionamentos sobre a 
hipótese dos mercados eficientes e na não racionalidade do investidor na hora de fazer seus investimentos. Essa linha de estudo considera que 
fatores emocionais estão diretamente ligados ao momento de tomada de decisão. Entre os argumentos que essa teoria defende está às aversões 
às perdas, desenvolvida pelo professor Nobel em economia 2002 Daniel Kahneman, que diz que os investidores sentem mais a dor da perda que 
prazer em ganho de mesma proporção. Assim esse trabalho procura responder ao seguinte problema: O comportamento do grupo pesquisado 
realmente se mostrou coerente em relação as aversões às perdas estudadas por Kahneman? A pesquisa teve como objetivo geral entender à 
aversão a perda do grupo analisado e sua influência na tomada de decisão financeira. Partindo desse ponto chegamos aos objetivos 
intermediários, que são: comparar a teoria de Kahneman com a pesquisa realizada; analisar a aversão à perda do grupo pesquisado com a 
amostra de Kahneman e identificar outros vieses no comportamento do grupo analisado. Trata-se de uma pesquisa quantitativa e de natureza 
descritiva, no qual foi utilizado um questionário, aplicado em formato digital como instrumento de coleta, e utilizou-se da análise multivariada, 
dividida em pré-análise, exploração do material e interpretação dos dados como instrumento de análise. Os resultados mostraram-se compatíveis 
com a pesquisa do professor Kahneman, o que se conclui que existe um comportamento de aversão às perdas no grupo analisado e que podemos 
adotar como princípio, uma vez que o estudo já foi analisado em diferentes momentos de tempo e espaço e ambos haviam mostrando-se 
fidedignos ao estudo inicial. Estas conclusões podem ser utilizadas para podermos identificar como as pessoas (investidores) se comportam em 
seus investimentos e trazer à tona formas de nos blindarmos desses comportamentos, em especial à aversão a perda, que faz com que fundos de 
investimentos, planos privados de aposentadoria etc. e outros tipos de investimentos tornem-se enviesados.
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