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RESUMO 

A Teoria da Contabilidade Mental tem mostrado cada dia mais sua relevância para o 

estudo do perfil das pessoas no que tange a compreensão das decisões financeiras, 

agregando valor fundamental às Finanças Comportamentais. Contudo, até hoje, 

poucos trabalhos avaliaram as diferenças individuais ou de grupos específicos, tendo 

a teoria até então estabelecido resultados gerais e abrangentes. Desse modo, o 

objetivo dessa pesquisa é explicar o envolvimento dos investidores brasileiros com as 

práticas de contabilidade mental, ou seja, o modo de pensar as finanças pessoais, por 

meio da influência das variáveis comportamentais e da educação financeira e, em 

especial, quais fatores conduzem esses investidores à participação ou não de 

esquemas Ponzi. Para tal, foi realizada uma survey com 201 investidores, sendo 52 

desses participantes de esquemas Ponzi, popularmente conhecidos como pirâmides 

financeiras. O estudo foi realizado em duas etapas. Na primeira, foi realizado um 

estudo exploratório por meio de modelagem de equações estruturais baseada em 

mínimos quadrados parciais, para identificar quais elementos mais impactam o 

processo cognitivo da contabilidade mental. Na segunda etapa, foi realizada uma 

regressão logística para explicar quais os fatores levaram esses investidores a 

entrarem em um esquema Ponzi. Os principais resultados evidenciam que os fatores 

psicológicos e comportamentais têm importância singular e que, o homo economicus, 

aos olhos da economia tradicional um ser plenamente racional e maximizador de 

utilidade, deve ser visto como humans, ou seja, um indivíduo exposto aos inúmeros 

efeitos, heurísticas e vieses do cotidiano, que impactam diretamente suas atitudes, 

gerando reflexos no seu comportamento. Assim, resta claro que uma boa educação 

financeira não é fator suficiente para evitar a participação em um esquema Ponzi. Por 

isso, compreender os elementos comportamentais que interferem no uso da 

contabilidade mental, sugere o incentivo do uso dessa ferramenta para  planejamento 

e autocontrole financeiro, aliado ao auxílio de profissionais das áreas de finanças e 

psicologia, na busca por tomada de decisões financeiras mais conscientes, 

contribuindo de forma prática para um melhor gerenciamento do dinheiro e para o 

autoconhecimento individual, elevando os níveis de bem-estar financeiro e social.  

Palavras-chave: contabilidade mental, finanças comportamentais, educação 

financeira, esquema Ponzi, pirâmide financeira.  



ABSTRACT 

The Mental Accounting Theory has shown day after day its relevance to the study of 

the people’s profile in terms of understanding their financial decisions, adding 

fundamental value to Behavioral Finance. However, until today, few studies have 

evaluated the differences of individuals or specific groups, and the theory has 

established general and comprehensive results. Thus, the objective of this research is 

to explain the involvement of brazilian investors with mental accounting practices, that 

is, the way of thinking about personal finances, through the influence of behavioral 

variables and financial literacy and, in particular, which factors lead these investors to 

participate or not in Ponzi schemes. To this end, a survey was conducted with 201 

investors, 52 of them participating in Ponzi schemes, popularly known as financial 

pyramid schemes. The study was carried out in two stages. In the first, an exploratory 

study using structural equation modeling based on partial least squares –PLS-SEM, to 

identify, which are the elements that most impact the cognitive process of mental 

accounting. In the second stage, a logistic regression was performed to explain which 

factors led these investors to enter a Ponzi scheme. The main results show that 

psychological and behavioral factors have singular importance and, that homo 

economicus, in the eyes of the traditional economy a fully rational being and 

maximizing of utility, should be seen as a humans, that is, an individual exposed to the 

numerous effects, heuristics and biases of daily life, which directly impact their 

attitudes, generating reflects in their behavior. Thus, it remains clear that a good 

financial literacy is not enough factor to prevent participation in a Ponzi scheme. 

Therefore, understanding the elements that interfere in the use of mental accounting, 

suggests encouraging the use of this tool for financial planning and self-control, 

combined with the help of finance and psychology professionals, in the search for more 

conscious financial decision making, contributing in a practical way to better money 

management and individual self-knowledge, raising the levels of financial and social 

well-being. 

 

Keywords: mental accounting, behavioral finance, financial literacy, Ponzi scheme, 
financial pyramid.   
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1. INTRODUÇÃO 

1.1.  APRESENTAÇÃO INICIAL 

Os pressupostos morais e filosóficos da sociedade europeia do início do 

século XVIII permearam a escola econômica clássica e neoclássica com argumentos 

técnicos de viés reducionista, orientado ao individualismo metodológico. Atualmente, 

pouco mais de meio século após surgirem os primeiros questionamentos contestando 

o conceito de homo economicus, a rápida evolução das teorias centradas na 

abordagem dos aspectos comportamentais do ser humano invadiram os mais diversos 

campos do conhecimento, rompendo profundamente com conceitos que até então, 

ocultavam que na essência da ciência econômica estava a compreensão da psicologia 

humana (HOFMANN; PELAEZ, 2011). Como destaque pioneiro, Herbert Alexander 

Simon, Prêmio Nobel em 1978, pelo seu trabalho sobre a racionalidade, questionou 

em (1955) a capacidade ilimitada de processamento de informações do homem, 

propondo o termo racionalidade limitada. 

Dessa forma, conforme afirma Costa (2009), outras dimensões culturais do 

comportamento humano, como variáveis sociológicas, institucionais e, em especial, 

as variáveis psicológicas que antes eram ignoradas pelos estudos, e, de acordo com 

Hofmann e Pelaez (2011), práticas teóricas e metodológicas que primam pela 

consistência empírica, retomaram seu protagonismo que havia sido mantido em 

segundo plano até então, se fundindo à economia, surgindo assim a economia 

comportamental. Como subárea da ciência econômica que une as escolhas do 

consumidor e o estudo do seu comportamento, o papel e a relevância da economia 

comportamental são vistos cada vez mais em ascensão com seu potencial para 

entender as escolhas dos indivíduos em uma variedade de contextos (MAHAPATRA; 

RAVEENDRAN; DE, 2019). Sua a adoção no campo dos estudos da área financeira, 

revela o intuito de compreender cada vez mais o modo como os seres humanos 

estruturam suas decisões, surgindo assim as finanças comportamentais. Shefrin 

(2009) afirma que o artigo de Slovic (1972) foi o marco formal das finanças 

comportamentais. Nele, Slovic (1972) reúne os fatores psicológicos presentes na 

construção da tomada de decisão de investidores.  

A partir dessas descobertas comprovadas das ciências sociais, outros 

estudos seminais surgem, como as conclusões de Kahneman e Tversky (1972) e 

Tversky e Kahneman (1974) sobre a presença de heurísticas e vieses nas decisões e 
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a proposição de uma teoria alternativa à Teoria da Utilidade Esperada (TUE), que era 

dominante até então, chamada Teoria do Prospecto (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979), 

que busca compreender os motivos que levavam muitas pessoas a tomar decisões 

econômico-financeiras fazendo escolhas bastante ruins – escolhas que eles não 

teriam feito se tivessem prestado toda a atenção e se tivessem informações 

completas, capacidades cognitivas ilimitadas e autocontrole pleno. Detalhes 

aparentemente insignificantes podem causar grande impacto no comportamento das 

pessoas (SUNSTEIN; THALER, 2019). Quem deve tomar decisão no mundo real 

parece não avaliar corretamente as variáveis disponíveis, implicando tomadas de 

decisões nem sempre racionais (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979). 

Na esteira dos trabalhos de Tversky e Kahneman e frente as recentes 

transformações psicossociais e econômicas que impactam a relação dos indivíduos e 

suas decisões financeiras, surge a Teoria da Contabilidade Mental,  por Thaler (1985), 

que posteriormente foi agraciado com o Prêmio Nobel em 2017. A contabilidade 

mental nada mais é que é um processo pessoal e mental que os indivíduos utilizam 

para organizar, separar em tipos e acompanhar suas atividades financeiras. Benartzi 

e Thaler (1995), conceituam a contabilidade mental como um processo cognitivo pelo 

qual as pessoas codificam, categorizam e avaliam seus resultados econômicos, ou 

seja, um livro de escrituração mental em que as pessoas usam para acompanhar suas 

despesas (THALER, 1985, 1999).  

A contabilidade mental auxilia as pessoas a controlar seus gastos e limitar seu 

orçamento em categorias de despesas, usando-a para monitorar e evitar gastos 

excessivos em produtos tentadores (HEATH; SOLL, 1996). Thaler (1999) discorre 

sobre finanças comportamentais, por meio dessa teoria, pela qual se pressupõe que 

as pessoas organizam sua mente, seu raciocínio em modelos decisoriais. Às vezes, 

a dificuldade em identificar generalizações válidas leva o indivíduo a optar por atalhos 

que não permitem a decisão ideal, caracterizando-se a contabilidade mental 

(MARION, 2008).  

Conceituar a contabilidade mental como uma característica, levanta uma 

questão de suma importância, que é saber se ela está relacionada a outras 

características psicológicas (MUEHLBACHER; KIRCHLER, 2019). Com referência 

aos cinco grandes traços de de personalidade, Pinjisakikool (2017) verificou que os 

traços de personalidade extroversão e openness aumentam a tolerância aos riscos. 

Sendo assim, se durante o processo de tomada de decisão - no caso deste estudo, a 
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decisão financeira - a racionalidade é componente fundamental para a assertividade 

dos atos e a contabilidade mental leva a decisões mais intuitivas, isso significa que 

esse processo deve se correlacionar com diversos níveis de tolerância a riscos, sejam 

socioeconômicos, demográficos e de credulidade, como a situação vivida, cognição, 

emoção e a personalidade.  

Outro ponto fundamental e que se supõe estar intrinsecamente ligado à 

contabilidade mental e às decisões financeiras, é o nível de educação financeira dos 

indivíduos. Nesse contexto, ganha importância o tema Educação Financeira, pois, 

com a evolução do capitalismo e, nos dias atuais, com o excesso de consumo e 

endividamento, o tema recebe cada vez mais atenção de governos, de instituições 

financeiras, de associações comunitárias e de organizações não governamentais no 

Brasil e no mundo (SAVOIA; SAITO; SANTANA, 2007). Quando se trata de decidir o 

destino ou a captação de recursos, as pessoas nem sempre tomam decisões 

racionais. Tratando especificamente da pessoa física, o ser humano deixa de ser 

racional, inserindo em suas decisões variáveis comportamentais, psicológicas, 

sociológicas e emocionais. Aspectos emocionais ou a falta de entendimento pleno de 

todas as informações podem impedir a tomada de decisão racional (MARION, 2008). 

Tida como uma habilidade essencial para os indivíduos que estão inseridos 

em um cenário financeiro cada dia mais complexo (POTRICH; VIEIRA; KIRCH, 2015), 

é fundamental que a educação financeira leve a cada ser humano um modo de 

gerenciar sua vida como uma empresa, melhorando sua capacidade de agir no 

presente para ter qualidade de vida no futuro (MARION, 2008). Corroborando tal 

afirmação, os membros do Internacional Association for Citizenship, Social and 

Economics Education (IACSEE) acreditam que atingir o homo economicus, que toma 

decisões racionais, é plenamente possível, desde que educados para esta missão 

(MARION, 2008).  

Dado os vários estudos em nível mundial, com destaque para a pesquisa com 

adultos sobre alfabetização financeira realizada pela OECD (2016) e os testes de 

educação financeira aplicados em jovens pelo Programme for International Student 

Assessment (PISA) também sob a coordenação da OECD (2018, 2020), que 

demonstram que grande parte da população mundial ainda sofre de analfabetismo 

financeiro, em especial o Brasil, Marion (2008) questiona se um processo de educação 

financeira de longo prazo, desde a infância, baseado em consistência e repetição, 

permitirá a racionalidade, nos alunos, em termos de decisões econômico-financeiras. 
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Observando esse questionamento pela visão brasileira, o Governo Federal, ao 

introduzir como habilidades obrigatórias na Base Nacional Comum Curricular da 

educação fundamental, a partir de 2020, o estudo de conceitos básicos de economia 

e finanças, visa à educação financeira, fiscal e para o consumo, desde as séries 

iniciais (BRASIL, 2017). 

Nesse contexto, usando os componentes apresentados pela teoria dos ciclos 

de vida comportamental, proposta por Shefrin e Thaler (1988), as variáveis da 

contabilidade mental foram identificadas e validadas nos estudos desenvolvidos por 

Mahapatra, Raveendran e De (2019) e por Muehlbacher e Kirchler (2019), trazendo 

contribuições relevantes na forma como os indivíduos utilizam a  contabilidade mental. 

Com o objetivo de ampliar o modelo proposto, por meio da influência das variáveis 

comportamentais e da educação financeira, buscando torná-lo mais robusto e 

completo para que possa ser amplamente utilizado, independentemente do perfil do 

grupo a ser estudado, consolidando assim uma lacuna da literatura, o presente estudo 

agrega variáveis psicológicas trabalhadas por Muehlbacher e Kirchler (2019) , como 

os consagrados teste de medição da impulsividade dos indivíduos, criado por Ernst 

Barratt, chamado Escala de Impulsividade de Barratt - BIS 11 (MALLOY-DINIZ et al., 

2010) e o teste de aferição personalidade BIG Five Inventory BFI-10 (BYRNE; SILASI-

MANSAT; WORTHY, 2015; MCADAMS; PALS, 2006; PINJISAKIKOOL, 2017; 

RAMMSTEDT; JOHN, 2007) que também será incorporado na edição do PISA 2021 

(OECD, 2017), e variáveis de orientação temporal relacionadas também à 

personalidade, propostos por Antonides, Groot e Raaij (2011) e  Muehlbacher e 

Kirchler (2019). Além disso, esse estudo também agrega variáveis de educação 

financeira ao modelo, por meio do teste de educação financeira, instrumento já 

consagrado e aplicado pela OECD (2016) e pelo Banco Central do Brasil (BCB, 2017), 

e que também impacta as variáveis da contabilidade mental. Outro fator relevante e 

que também agrega o modelo inicial é o contexto sociocultural em que se encontra 

presente o indivíduo. A base de aplicação ao modelo desse estudo é construída por 

meio da Teoria da Exuberância Irracional (SCHILLER, 2000), do economista e 

vencedor do Prêmio Nobel em 2013, Robert Schiller, e refere-se aos fatores 

psicossociais, ou seja, como o indivíduo se envolve com fatos, situações e pessoas, 

ou seja, um desafio social a ser resolvido pelo provável investidor (AMOAH, 2018).     

Com crescimento exponencial ao passar dos anos, uma influência 

significativa da contabilidade mental nas decisões das pessoas vem sendo 
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estabelecida nos estudos empíricos e, no tocante aos investidores, suas ações e 

comportamentos podem delimitar o sucesso ou o fracasso nos investimentos (BAKAR; 

YI, 2016; BARBERIS; THALER, 2002; CHANDRA, 2008; GRINBLATT; HAN, 2005; 

ZHANG; SUSSMAN, 2018). Desse modo, Costa (2009) faz uma análise geral do perfil 

dos investidores, visando descobrir se a educação financeira e a experiência da 

atuação no mercado de capitais são suficientes para prevenir riscos ou se o 

comportamento dos investidores tem impacto significante sobre o nível de risco. Ainda 

assim, as diferenças individuais ou de grupos específicos raramente foram estudadas, 

principalmente no campo quantitativo, e as evidências empíricas sobre a relação da 

contabilidade mental e as características psicológicas são escassas, mantendo-se os 

trabalhos anteriores voltados aos aspectos coletivos gerais de sua utilização 

(MUEHLBACHER; KIRCHLER, 2019). 

Desse modo, este estudo é inovador por dois motivos. Primeiro porque será 

um estudo quantitativo aplicado em uma amostra de investidores brasileiros, 

buscando assim entender seu perfil e características e explorar como as variáveis 

comportamentais afetam o uso da contabilidade mental, no intuito de aprofundar o 

entendimento e gerar novos conhecimentos para o campo das finanças 

comportamentais.  

Depois, inova, pois dentre os investidores selecionados, também será 

realizado um estudo de exposição aos esquemas Ponzi, popularmente conhecido no 

Brasil como esquemas de pirâmide financeira.  Um esquema Ponzi ou pirâmide 

financeira pode ser definido como um suposto investimento ou negócio legal, mas que 

pelas características se identifica como fraudulento, seja pela insubsistência do 

investimento, pela inexistência de fato do produto ou por produto com valores bem 

acima de mercado e pouca ou nenhuma informação sobre a empresa e sobre o 

produto (MPF, 2016), tendo mais recentemente tomado a forma eletrônica, criando 

novas oportunidades para os fraudadores, que ao se manterem no anonimato e 

utilizarem a tecnologia Blockchain, conseguem maior alcance de publicidade e 

ampliam sua a confiança dos investidores (BARTOLETTI et al., 2020). 

Estudos relacionados à temática de esquemas Ponzi são escassos no campo 

empírico, sendo ainda mais raros estudos quantitativos que aprofundem, no nível 

micro de análise, as motivações para pessoas investirem nesses esquemas, não 

tendo sido encontrado trabalho similar no Brasil, o que torna ainda mais relevante este 

trabalho.  As referências atuais surgiram dos  trabalhos de Tennant (2010, 2011), que 
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exploraram as relações entre os determinantes tradicionais da tolerância ao risco e a 

exposição a esquemas Ponzi, contudo sem ter como referência comparativa um grupo 

de não investidores, e o estudo de Amoah (2018), que avaliou investidores reais em 

esquemas Ponzi e os comparou a investidores não expostos  a essa fraude, porém 

considerou qualquer investimento que tenha falhado como um esquema Ponzi, seja 

ele legal ou não.  Investidores que participam de esquemas Ponzi costumam retratar 

bem a realidade dos diversos aspectos atribuídos a situações pessoais, atitudes, 

comportamentos, fatores psicossociais, racionalidade limitada, educação financeira, 

dentre outros, sendo comumente atraídos pelo alto e rápido retorno financeiro, sem 

se dar conta dos detalhes por detrás desse esquema engenhoso. Conforme preceitua 

Slovic (1972), são diversos os aspectos de natureza psicológica para a análise de 

risco de um investimento e,  pela falta de conhecimentos psicológicos relevantes, a 

própria capacidade do homem em agregar inúmeras informações e julgá-las, se 

coloca como um aspecto fundamental da decisão, levando os analistas a se tornarem  

psicólogos amadores por meio de suas próprias experiências. 

Por fim, o estudo está estruturado da seguinte forma: Inicialmente, apresenta-

se a questão problema, os objetivos e a relevância social e acadêmica. Depois passa-

se ao referencial teórico onde são abordados de forma detalhada os conceitos que 

embasam os modelos, as hipóteses e o público-alvo do estudo. Posteriormente tem-

se os resultados, análises e discussões e, por fim, as considerações finais. 

 

1.2.  QUESTÃO PROBLEMA 

O que influencia os investidores brasileiros no uso da contabilidade mental e 

quais fatores os levam a ficarem expostos aos esquemas Ponzi? 

 

1.3. OBJETIVOS 

Os efeitos da contabilidade mental podem ser aplicados a diversos contextos 

e os objetivos desse estudo são definidos a seguir: 

 

1.3.1. Objetivo Principal 

Explicar o envolvimento dos investidores brasileiros com a contabilidade 

mental por meio da influência das variáveis comportamentais e da educação 
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financeira, frente à tomada de decisões financeiras, em especial, a participação ou 

não em esquemas Ponzi. 

 

1.3.2. Objetivos Intermediários 

Para a consecução do objetivo principal, esta pesquisa tem como 

intermediários os seguintes objetivos: 

 Identificar e correlacionar os efeitos dos fatores comportamentais e da educação 

financeira sobre a Teoria da Contabilidade Mental, no caso de investidores brasileiros; 

 Avaliar os níveis de educação financeira dos investidores brasileiros; 

 Identificar e compreender quais fatores levam as pessoas a participarem de 

esquemas Ponzi, estando cientes ou não do que significam e do risco que correm. 

 

1.3.3. Objetivos Secundários 

 Gerar insights que possam colaborar com as teorias das finanças 

comportamentais, em especial a contabilidade mental, no sentido de auxiliar os 

investidores a melhorarem suas decisões financeiras; 

 Gerar insights que possam colaborar com as finanças comportamentais, no 

sentido de auxiliar as autoridades na melhoria da formulação de políticas públicas 

voltadas aos cidadãos, no sentido de evitarem possíveis investimentos 

fraudulentos. 

 

1.4. RELEVÂNCIA 

1.4.1. Relevância Organizacional/Social/Prática 

 

No campo organizacional, dado ser uma teoria recente, até o momento pouco 

se tentou analisar e entender os motivos que levam os indivíduos a fazerem suas 

escolhas financeiras e as relações dessas escolhas com os fatores psicológicos e a 

educação financeira, que refletem diretamente no uso da contabilidade mental. 

No campo social-prático da contabilidade mental, a importância denota a 

capacidade de melhorar o bem-estar econômico de indivíduos e famílias, por meio da 

compreensão de como eles gerenciam suas finanças e planos de investimentos tanto 
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no âmbito da educação financeira, quanto em relação às variáveis comportamentais 

(ZHANG; SUSSMAN, 2018).  

Os estudos sobre pirâmides financeiras realizados no Brasil, comumente tem 

um foco voltado às autoridades e ao estabelecimento de um perfil dos fraudadores. 

Não se demonstram preocupações mais detalhadas em verificar os motivos que levam 

as pessoas a investirem em Ponzi ou estarem expostas a essa fraude. 

Assim, esse estudo também mostra relevância social e prática ao buscar 

melhorar a compreensão sob a ótica dos investidores em geral, mas especialmente 

os que estão expostos à Ponzi, dos mecanismos utilizados ante a uma decisão 

financeira, com a missão de esclarecer os investidores acerca da importância da 

educação financeira e do peso dos fatores psicológicos, para que possam reduzir os 

efeitos das heurísticas e vieses de análise, no momento em que se encontrarem frente 

a uma decisão financeira. O esquema Ponzi ou esquema de pirâmide financeira 

retrata exatamente esse aspecto, pois depende da desinformação de um investidor 

iludido por falsas promessas de altos retornos (LEWIS, 2012), fruto de diversas 

origens, como ganância, credulidade (GREENSPAN, 2009), e também habilidades 

dos operadores do esquema Ponzi  e suas propagandas eficazes (TENNANT, 2011). 

A aferição desses pressupostos fazem parte do estudo das finanças 

comportamentais e devem auxiliar não só os investidores, mas também as 

autoridades competentes a melhorar os níveis de informação, como evidenciar a 

importância da educação financeira por meio da Estratégia Nacional de Educação 

Financeira (ENEF) (BRASIL, 2010) e também por meio do programa Cidadania 

Financeira, desenvolvido pelo Banco Central do Brasil1.  

 

1.4.2. Relevância Acadêmica/Teórica 

Os resultados desta pesquisa fornecem contribuição acadêmica às Finanças 

Comportamentais, pois, apesar da Teoria da contabilidade mental ter sido 

apresentada por Thaler no ano de 1985, as pesquisas de survey são amplamente sub-

representadas na literatura de contabilidade mental (MUEHLBACHER; KIRCHLER, 

2019). Dado os poucos trabalhos publicados, e na qual existe uma lacuna na literatura 

 

1 BANCO CENTRAL DO BRASIL – BCB (Brasil) Programa cidadania financeira. 2013. Disponível em: 
<https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira> Acesso em: 27 mai. 2020. 
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a respeito dos motivos que levam os indivíduos a fazerem suas escolhas financeiras 

e as relações dessas escolhas com a contabilidade mental, essa pesquisa colabora 

com a ciência, agregando mais elementos e respostas aos estudos sobre finanças 

comportamentais. 

No tocante a amostra estar relacionada à exposição aos esquemas Ponzi, a 

grande maioria dos estudos de destaque existentes é qualitativo, como Lewis (2012). 

Além disso, esses trabalhos quase não abordam teorias e buscam por meio de revisão 

crítica da literatura, respostas para compreender porque as pirâmides financeiras 

acontecem, resultando quase sempre na obtenção do ponto de vista das autoridades 

e do rascunho do perfil dos fraudadores (AMOAH, 2018). Raros estudos analisam 

investidores reais de Ponzi e os motivos de seus insucessos.  

A base deste trabalho será a inclusão das variáveis psicológicas e da 

educação financeira, adaptando modelos já existentes, na tentativa de demonstrar os 

efeitos que elas podem ou não promover sobre a contabilidade mental, no caso 

específico de investidores. Dentro da revisão de literatura não foi encontrado estudo 

semelhante, o que torna inédita essa composição.  

 

1.5. DELIMITAÇÃO 

1.5.1. Delimitação Geográfica 

A pesquisa será realizada com brasileiros residentes ou não no Brasil e que 

obedeceram aos parâmetros mínimos discriminados a seguir. 

No caso de estar participando ou ter participado de esquemas Ponzi, esse 

tipo de investimento deve ter sido proposto por empresas sediadas no Brasil. 

No caso de nunca ter participado de esquemas Ponzi, a pessoa deve declarar 

possuir algum investimento financeiro como poupança, ações, imóveis, fundos de 

investimentos, CDB, LCI, dentre outros. 

 

1.5.2. Delimitação Temporal 

Como delimitação temporal, o estudo será realizado no ano de 2020, sendo o 

estudo exploratório realizado entre os meses de março e junho e os dados coletados 

por meio da aplicação de questionário entre os meses de julho e setembro. 
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1.5.3. Delimitação Teórica 

Esta pesquisa está delimitada pelos construtos do modelo hipotético utilizado, 

baseados na Teoria da Contabilidade Mental, no que tange a seus aspectos 

comportamentais desenvolvidos por Mahapatra, Raveendran, De (2019), pelos 

conceitos de educação financeira propostos pela OECD (2016), por riscos de 

exposição à Ponzi, propostos por Tennant (2011) e Amoah (2018) e conceitos de 

credulidade propostos Greenspan (2009), além de questões sobre variáveis 

socioeconômicas e demográficas, todos adaptados e visando aprofundar o conceito, 

as práticas e o entendimento das finanças comportamentais.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão da literatura é o capítulo base para o desenvolvimento do tema 

pesquisado, sendo de fundamental importância para contextualizar o problema 

estudado, evidenciando as contribuições acadêmicas e sociais fornecidas pelos 

autores. Com isso, auxilia na limitação do escopo necessário para a investigação do 

problema (CRESWELL, 2010). 

Dada a sua relevância, as referências teóricas servem de guia para a 

obtenção de novos pressupostos, pois contribui com a identificação do estado atual 

do problema e é o ponto de partida para o surgimento e desenvolvimento de novas 

ideias. As referências também têm como objetivo a comparação de resultados, pois 

relacionam os resultados dos estudos já realizados ao estudo proposto, contribuindo 

para a ampliação e evolução do assunto, com vistas a preencher as lacunas 

porventura existentes (CRESWELL, 2010).   

Este tópico está estruturado em três seções, cada qual se relacionado com os 

construtos dos modelos hipotéticos. 

Para este trabalho, foram selecionados 162 (cento e sessenta e dois) 

documentos, após busca nas principais bases de dados existentes no mercado. Do 

total 14 são livros, 13 são documentos públicos oficiais e 135 artigos, que foram 

catalogados e classificados segundo a plataforma brasileira Qualis da CAPES ou o 

ranking SJR - SCImago Journal Rank, que é baseado no conceito que os periódicos 

recebem da produtividade e do impacto gerado pelas citações dos pesquisadores – 

fator H, calculando anualmente, um resultado por meio da média das mais recentes 

publicações. Conforme figuras 1, 2 e 3 são apresentados, respectivamente, o ano o 

índice dos artigos utilizados nessa pesquisa e o ano das publicações.  

  

Figura 1 – Artigos em revistas internacionais, selecionados por índice SJR (fator H) 
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Figura 2 – Artigos em revistas brasileiras, selecionados por classificação Qualis 

 

Figura 3 – Artigos selecionados por ano de publicação 

 

 

2.1 FINANÇAS COMPORTAMENTAIS 

2.1.1  A origem das finanças comportamentais 

Oriunda da economia comportamental, ramo da economia que se ocupa em 

modelar as decisões dos agentes econômicos utilizando métodos empíricos e 

aproximando hipóteses realistas, as finanças comportamentais utilizam conceitos da 

economia e de diversas áreas das ciências sociais, principalmente da psicologia 

social, para trabalhar uma visão diferenciada do conceito de homo economicus, 

dominante até a década de 50, representando uma reunificação de psicologia e 

economia (CAMERER, 1999).  
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Essa reunificação é pautada nas relações sociais e comportamentais que a 

economia atingiu com uma visão psicológica, abordadas inicialmente por Adam Smith 

no ano de 1759, por meio do livro Teoria dos Sentimentos Morais. Contudo, em 1776, 

Adam Smith propôs o conceito de homo economicus, que foi pautado em seu livro A 

Riqueza das Nações e normatizava como os indivíduos são preparados e com 

capacidade ilimitada de processar informações e bases técnicas para tomar decisões 

com foco absolutamente racional (ASHRAF; CAMERER; LOEWENSTEIN, 2005; 

CAMERER, 1999). Dado que a racionalidade tem propósito de maximizar o consumo 

e a produção, os procedimentos científicos que se sucederam durante o século XIX, 

enfatizaram o aspecto positivo da economia, levando a uma fragmentação do objeto 

de pesquisa, ou seja, a repartição da realidade para fins de investigação analítica 

(COSTA, 2009). 

As finanças comportamentais, então, têm no seu papel principal uma visão 

mais humana, próxima da realidade do cotidiano e trata de estudar e avaliar hábitos, 

crenças, normas e contexto sociais, experiências, necessidades, fatores emocionais, 

e peso desses no momento da escolha e que podem levar a erros na tomada de 

decisões, concentrando-se em compreender as decisões no campo financeiro, com 

foco em uma visão de mundo onde comportamentos e emoções levam a decisões 

sobre qual a melhor forma de se utilizar o dinheiro. 

 

2.1.2  Economia e psicologia 

2.1.2.1 Racionalidade limitada e a psicologia econômica 

Por volta dos anos 50, Herbert Simon realizou estudos sobre a racionalidade 

limitada. Sob seu ponto de vista empírico, a tomada de decisão é um processo 

totalmente racional, mas pautado pela informação disponível, dado que o ser humano 

não consegue ter acesso à totalidade das informações existentes, possui limitação da 

capacidade cognitiva e escassez de tempo para a tomada de decisão e concluiu que 

a ciência deveria se preocupar em construir uma teoria de acordo com a 

acessibilidade de informações e capacidade de cálculo dos indivíduos (SIMON, 1955). 

Assim, resta claro que, na maioria das pessoas, a racionalidade completa fica 

comprometida. 

Nessa mesma época, outros estudos observaram em seus experimentos que 

a limitação da capacidade cognitiva provocava o que chamaram de belief 
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perseverance (perseverança na crença), ou seja, que mesmo diante de novas 

informações, o indivíduo continuava apegado a conceitos contraditórios. Em finanças 

comportamentais, crenças pertencem à maneira pela qual os investidores realizam 

julgamentos sobre risco e retorno e refletem seu viés (SHEFRIN, 2009). 

Outros dois fatores que, nos dias de hoje são incompatíveis, e afetam 

consideravelmente a racionalidade da decisão são o tempo, cada vez mais escasso, 

e o excesso de informações disponíveis. Hahn, Lawson, Lee (1992) mostraram que, 

na ausência de pressão de tempo e com o aumento da informação disponível, houve 

o aumento da qualidade de decisão. 

Considerando a força da racionalidade até então, o fenômeno da invariância, 

que é a suposição de que as preferências não são afetadas por variações 

aparentemente irrelevantes, não era avaliado. Contudo, o efeito framing 

(enquadramento) mostra que a forma com que as informações ou opções são 

apresentadas influencia a maneira como são captadas. Assim, esse efeito demonstra 

que as diferentes formas de se apresentar uma mesma informação têm o poder de 

evocar diferentes emoções. A informação apresentada de maneira otimista ou positiva 

tem melhor efeito do que a mesma informação destacando os pontos negativos. 

Dessa forma, estudos demonstraram que a invariância é violada constantemente em 

manifestações de efeitos de enquadramento (KAHNEMAN, 2003; KAHNEMAN; 

TVERSKY, 1984; TVERSKY; KAHNEMAN, 1981, 1986). 

Sob a ótica das decisões financeiras, modelos de maximização racional que 

descrevem como os consumidores devem escolher e como escolhem, se 

desenvolveram ao longo dos séculos (THALER, 1980). Porém, o efeito 

enquadramento tem relação direta com a aversão a perdas, induzindo a escolha de 

opções que implicam em maior risco, sem se dar conta disso, ou opções que seriam 

rejeitadas caso o problema fosse formulado de outra maneira (TVERSKY; 

KAHNEMAN, 1981). Dessa forma, esses posicionamentos mais modernos se 

contrapõem ao terceiro princípio da ciência econômica, que tem como base a TUE de 

Bernoulli e afirma que as pessoas racionais pensam somente na margem, com vistas 

a aumentar o nível de utilidade e à teoria neoclássica da economia, pois, muitos 

consumidores agem de forma inconsistente com as teorias iniciais (THALER, 1980), 

sendo mais claro perceber que seu comportamento se dá, de acordo com as diversas 

situações e perspectivas, conforme apresentado na figura 4. Assim, na década de 70 

os estudos sobre as decisões humanas tomaram corpo, buscando desvendar as 
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características da natureza complexa dos processos do pensamento (SLOVIC, 1972). 

Desses trabalhos, emerge o conceito da utilização das heurísticas, que são processos 

cognitivos eficientes, conscientes ou inconscientes, que ignoram parte da informação 

(GIGERENZER; GAISSMAIER, 2011). Os principais expoentes nessa área, 

Kahneman e Tversky avaliaram como os indivíduos percebem, processam e avaliam 

as probabilidades em julgamentos de eventos incertos, as decisões tomadas e as 

conclusões a que chegam utilizando-se das heurísticas. Uma das conclusões é que 

as heurísticas são adotadas não só porque reduzem a tensão cognitiva, mas também 

por conta de sua taxa de sucesso fortuita (KAHNEMAN; TVERSKY, 1972). 

 

Figura 4 – Evolução das teorias de consumo ao longo dos anos 

 

Contestando o homo economicus, a literatura de heurísticas e vieses sugere 

a presença de vieses sistemáticos que levam a distorções nas crenças (SHEFRIN, 

2009). Uma distorção bastante conhecida é o endowment effect (efeito dotação), que 

revela que o valor de um bem possui diferentes percepções, aspectos culturais e 
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valores para diferentes tipos de consumidores de uma sociedade contemporânea. 

(APICELLA et al., 2014; CARMON; ARIELY, 2000; KAHNEMAN; KNETSCH; 

THALER, 1990; YECHIAM; ASHBY; PACHUR, 2017). 

O reconhecimento da heurística poderia ser o primeiro passo no conjunto de 

considerações da formação da escolha (MAREWSKI et al., 2010), principalmente 

quando um tipo de heurística que usa sentimentos afetivos positivos e negativos para 

orientar o julgamento e a tomada de decisão é utilizado, a heurística afetiva (SLOVIC 

et al., 2007). Shefrin (2009) mostra em seu estudo que tanto o risco baixo quanto 

retornos altos, em investimentos, geram afeto positivo. 

Outro tipo de heurística bastante presente em situações de decisão é a 

heurística da disponibilidade. Tversky e Kahneman (1973) mostraram que se dois 

casos, um passado e um atual, são muito parecidos, então se espera que o que 

aconteceu no passado se repita. Por exemplo, pode-se avaliar o risco de ataque 

cardíaco entre pessoas de meia idade lembrando ocorrências entre os conhecidos 

dessa mesma faixa etária (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). Contudo, alguns eventos 

são percebidos como tão únicos que a história passada não parece relevante para a 

avaliação de sua probabilidade ou frequência, ou seja, se nenhum cenário razoável 

vier à mente, o evento é considerado impossível ou altamente improvável. Se houver 

muitos cenários em mente ou se o único cenário construído for particularmente 

atraente, o evento em questão parece provável (TVERSKY; KAHNEMAN, 1973, 

1974). Já a heurística da representatividade contribui com a idealização de 

parâmetros para justificar escolhas. No contexto das finanças comportamentais, por 

exemplo, as pessoas podem confiar que as ações de boas empresas, representam 

boas ações (SHEFRIN, 2009). 

E assim, forma-se o viés de confirmação (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974), que 

é o excesso de peso dado a uma evidência que confirma as opiniões de um indivíduo 

em relação à evidência que não confirma essa visão (SHEFRIN, 2009). Esse excesso 

é a base da tendência comportamental das pessoas em serem excessivamente 

confiantes em si (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). 

Desse modo, Tversky (1972), moldou uma teoria de escolha do consumidor 

sob a lógica da eliminação a partir de aspectos psicológicos e teóricos. As pessoas 

geralmente não têm certeza de qual alternativa devem selecionar e nem sempre 

fazem mesma escolha em condições aparentemente idênticas (TVERSKY, 1972). 

Portanto, apesar dessas escolhas não serem racionais, elas, em muitos casos, 
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servem como um processo de simplificação da decisão, auxiliando o indivíduo a 

compensar o esforço cognitivo.  

Ainda na linha do comportamento humano que viola os princípios da TUE, 

Kahneman e Tversky, dado serem psicólogos e após reunirem inúmeros fundamentos 

empíricos fundados nas limitações da razão humana, publicaram em (1979) a Teoria 

da Perspectiva ou do Prospecto. Tal teoria define que o indivíduo, baseado em sua 

certeza é avesso ao risco para ganhos e propenso ao risco para perdas. Já em 

Tversky e Kahneman (1992), os autores encorparam seus argumentos, emergindo a 

Teoria do Prospecto cumulativa, dando ponderações diferentes aos diversos tipos de 

ganhos e perdas, superestimando eventos com menor probabilidade de ocorrência e 

subestimando eventos com alta probabilidade de acontecerem. 

Um dos efeitos interessantes da teoria do prospecto e que coaduna com esse 

estudo é o isolation effect (efeito isolamento). De acordo com a forma que o problema 

é exposto, os indivíduos podem focar a solução em apenas uma etapa do problema, 

sem vislumbrar o todo, simplificando a escolha em detrimento da análise. Assim, 

diferentes partes de um problema são consideradas equivalentes quando juntas, mas, 

quando separadas impulsionam diferentes perspectivas e preferências (KAHNEMAN; 

TVERSKY, 1979). 

Resumindo, perante a uma perda iminente o indivíduo imprime maior esforço 

para evitá-la, pois o impacto emocional da perda se mostra maior do que um ganho 

de igual proporção, embora tenham a mesma probabilidade de ocorrer (KAHNEMAN; 

TVERSKY, 1979). Logo, dada as diversas perspectivas de uma mesma situação, as 

preferências pessoais podem levar as pessoas a tomar diferentes decisões. 

Quando se fala em investimentos, um dos focos desse estudo são os 

esquemas de Marketing Multinível (MMN) não sustentáveis (pirâmides financeiras). 

Nesses esquemas de MMN os investidores tendem a reproduzir o efeito certeza, pois 

são convictos de que o sucesso ou fracasso do investimento depende exclusivamente 

deles conseguirem mais investidores e boas vendas, independentemente das 

evidências mostrarem que os produtos não são usuais ou têm preços incompatíveis 

com o mercado. Assim, resta claro que a atitude das pessoas em relação risco 

depende criticamente se eles veem o conjunto de resultados possíveis entre ganhos 

e perdas (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979). 

Por conta dessa diversidade de formas de pensamento com intenção 

decisória, Kahneman (2012) propôs em seu livro, a teoria do sistema duplo, onde 
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sustenta que o cérebro humano se utiliza de dois processos cognitivos distintos, 

separando intuição e razão (EVANS, 2010). Processos autônomos rápidos, chamados 

de sistema 1, auxiliam o processamento de grandes quantidades de informações com 

pouco esforço cognitivo, podendo gerar julgamentos e respostas precisas e baseadas 

em aprendizagem experiencial relevante, fornecendo sentimento de confiança 

(EVANS, 2010; EVANS; STANOVICH, 2013; SAMSON; VOYER, 2012). A intuição, 

no entanto, foi responsabilizada por uma série de vieses cognitivos nas literaturas 

psicológicas sobre raciocínio e tomada de decisão (EVANS, 2010). Já o sistema 2, é 

conhecido pela razão, sendo um modo de processamento de informações mais 

reflexivo e lento, ligado ao cognitivo, ao planejamento e à aprendizagem, contribuindo 

para pensamentos controlados e conscientes (EVANS, 2010; EVANS; STANOVICH, 

2013; SAMSON; VOYER, 2012). 

Do ponto de vista das decisões, Evans (2010) afirma que as evidências 

sugerem que a intuição é dominante e frequentemente eficaz. No entanto, a 

dependência da intuição pode levar a erros graves, ou seja, ao uso indevido de atalhos 

dotados de heurísticas e vieses cognitivos, sendo necessário frequentemente o uso 

do sistema 2 para um raciocínio explícito e de alto esforço, especialmente quando nos 

problemas surgem nuances inéditas. Essa situação é exacerbada pela nossa 

tendência de raciocinar após o evento para encontrar justificativas para nossas 

intuições e construir uma ilusão de controle consciente (EVANS, 2010). Brewer, 

DeFrank e Gilkey (2016) definem que uma consequência desse problema pode ser 

definida pela regret aversion, ou seja, o arrependimento antecipado, como por 

exemplo, o medo de perder uma oportunidade tida inicialmente como ótima. 

2.1.2.2.    Sociologia e psicologia social 

2.1.2.2.1 Psicologia social e comportamento de manada 

Originalmente objeto de estudo da sociologia, a psicologia das massas se 

posiciona como ações coletivas que se configuram como estratégias de diferentes 

grupos sociais na aquisição de recursos e na ocupação de espaços de poder (JESUS, 

2013). Assim, a psicologia social busca entender o fenômeno da formação das 

multidões, tema complexo relacionado à sociabilidade humana (JESUS, 2013). 

Contudo, esse tema foi deixado em segundo plano pelos pesquisadores de psicologia 

social por muito tempo, mostrando preferência por estudos de pequenos grupos ou 

organizações, com foco no mercado de trabalho (JESUS, 2013). Atualmente, uma 



19 

 

atitude cética em relação a eventos tidos como obsoletos, infelizmente, tem sido 

amplamente preservadas (RADAEV, 2002). 

Mas os fenômenos de massa são tão recorrentes na atualidade, que em 

determinadas situações os mecanismos de mobilização coletiva surgem mais fortes 

que a experiência pessoal e quebram a racionalidade do indivíduo (RADAEV, 2002). 

Apesar de a internet transparecer uma falsa sensação de individualidade, novas 

possibilidades surgem e oportunidades enormes para a criação de multidões virtuais 

e novas decepções são oferecidas (RADAEV, 2002). 

Os conceitos tratados pela psicologia das massas contemporânea têm como 

foco falhas de julgamento e a descentralização no uso e no acesso às informações. 

Esses conceitos entrelaçam fortemente esse construto psicossocial à psicologia 

econômica e trazem à tona a suposta afirmação de que, a massa é racional e que 

existe uma “sabedoria” das massas (JESUS, 2013). 

Sob o prisma das decisões financeiras, a psicologia tem muito a contribuir 

para a compreensão do porque as pessoas são vítimas de esquemas de Ponzi 

(LEWIS, 2012). Os significados psicológicos do dinheiro nunca são neutros, e 

destacam a necessidade de desenvolvimento permanente do autocontrole do 

indivíduo e da busca pela compreensão dos vieses utilizados para reduzir a tensão 

cognitiva e emocional que levam a crenças ilusórias, como no caso das promessas 

de ganhos oferecidas pelos esquemas Ponzi, e realçam o sentimento de 

pertencimento, próprio do comportamento de manada, facilitando as escolhas 

financeiras (FERREIRA, 2015). No caso dos investidores, situações e pressões 

sociais que geram um selo tácito de aprovação emergem como importantes fatores 

condicionantes (LEWIS, 2012). O paradigma contemporâneo é o de que a massa é 

um sistema social organizado, estruturador de comportamento coletivo e que a 

simples observação do cotidiano, desde que prevenida ante os estereótipos, atesta 

que decisões tomadas em grupo são melhores que as individuais (JESUS, 2013). 

Porém, falhas de concepção e julgamento na tomada de decisões podem levar a 

massa a tomar decisões irracionais, incoerentes e equivocadas, pois, segundo Jesus 

(2013), tais erros de juízo são constituídos pela crença excessiva da opinião alheia, 

não reflexão sobre comportamentos e decisões da maioria, o que leva à imitação, 

perda de informações e juízos pessoais, excesso de centralização e a fragmentação 

no acesso às informações. Todos esses fatores são esclarecidos em detalhes por 
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meio da teoria da perspectiva, justificando o uso do sistema 1 (KAHNEMAN; 

TVERSKY, 1979). 

Um dos maiores desafios é o de entender se a massa influencia os indivíduos 

ou se a ação coletiva é o resultado de decisões individuais, ou se tais influências 

ocorrem concomitantemente (JESUS, 2013). Um dos argumentos propostos pela 

literatura é a ideia de que a massa é um recurso dos indivíduos para lidar com o incerto 

ou desconhecido, proporcionando aos componentes do grupo a sensação de 

segurança e um direcionamento comum em busca do objetivo final.  

Baseado nos conceitos da sociologia, da psicologia social e da psicologia 

econômica, Radaev (2002) estudou um esquema Ponzi conhecido por MMM, que se 

difundiu em massa pela Rússia e depois, China, diversos países da África e também 

chegou ao Brasil por volta de 2013, dentre outros locais. Nesse mesmo contexto, 

Piaw, Zawawi e Bujang (2019) identificaram e distinguiram na Malásia, uma massa 

voltada para investimentos em esquemas de pirâmide financeira ou Ponzi. Ambos os 

trabalhos definiram características de grupos de indivíduos, resumidos conforme 

quadro a seguir: 

Quadro 1 – Características dos grupos participantes de esquemas Ponzi 

RADAEV (2002) - Rússia 

CARACTERÍSTICAS DESCRIÇÃO 

Calculation players  Reflexivos 

 Desenvolvem sua estratégia de participação 

 Pouco adeptos ao risco 

 Sempre prontos a sair do esquema 

 Usam Sistema 2 

Gamblers  Pouco diligentes 

 Adeptos ao risco 

 Seguem instintos 

 Confiança baseada no grupo social 

 Sintomas de ganância ou vício 

 Usam Sistema 1 

Imitators  Confiam plenamente nos calculistas 

 Voláteis 

 Confiança baseada no grupo social 

 Formam a massa do esquema 

 Usam Sistema 1 
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PIAW, ZAWAWI E BUJANG (2019) - Malásia 

CARACTERÍSTICAS DESCRIÇÃO 

Early birds  Rápidos 

 Investidores iniciais 

 Saíram antes do colapso 

 Cientes do esquema 

 Recrutadores 

 Tem retorno 

 Traduzem uma aparência de legitimidade ao 

esquema 

 Usam Sistema 2 

FOMO – Fear of Missing Out  Pouco diligentes 

 Medo de perder os altos retornos 

 Usam Sistema 1 

Affinity Adherents  Pouco céticos 

 Seguem o grupo social por afinidade 

 Confiança baseada no grupo social 

 Medo de fazer perguntas 

 Não aprendem com seus erros 

 Usam Sistema 1 

Desperate  Necessitam de dinheiro com urgência 

 Sofrem pressões situacionais 

 Usam Sistema 1 

Naive Dupes  Não possuem educação financeira 

 Confiam plenamente nas informações 

disponíveis 

 Formam a massa do esquema 

 Usam sistema 1 

        Fonte: Adaptado de Radaev (2002) e Piaw, Zawawi e Bujang (2019) 

 

Em sua conclusão, Piaw, Zawawi e Bujang (2019) demonstraram que os 

esquemas de pirâmide financeira são encorajados pela participação do povo e por 

esse motivo a demanda desse mercado prospera na Malásia. Schiller (2000) 

descreveu que o fato de que alguns tenham ganhado muito dinheiro parece prova 

clara para muitas pessoas referendarem o sucesso de um esquema Ponzi. Já Radaev 

(2002) se questiona quão irracional é a ação da multidão e os seus membros? A 
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maioria dos psicólogos sociais tende a argumentar que participantes comuns de 

pirâmides não são capazes de desenvolver estratégias racionais e tornam-se presas 

fáceis para os manipuladores, contudo, em oposição a estas ideias, os economistas 

tradicionais tendem a afirmar que cada homem na multidão é bastante preparado para 

seguir racionalmente os seus interesses, mas os resultados globais dos esforços 

egoístas dos participantes da multidão são irracionais (RADAEV, 2002). 

A difusão do comportamento de manada é frequentemente transmitida por 

algum tipo de rede de comunicação. Recentemente, sites de redes sociais como o 

Facebook, YouTube e Twitter ajudaram a espalhar notícias sobre agitação civil e 

influência social rapidamente em todo o mundo (BRAHA, 2012). No campo das 

decisões financeiras, a tecnologia móvel resultou em alterações na maneira como os 

usuários recebem informações. Usuários tem acesso rápido e fácil a aplicativos 

móveis que usam notificações push para destacar conteúdos especialmente voltados 

ao interesse do indivíduo (CLOR-PROELL; GUGGENMOS; RENNEKAMP, 2018). 

Contudo, apesar da informação estar cada vez mais acessível e on time, o que 

desencorajaria o investidor a usar o sistema 1 proposto por Kahneman, cada vez mais 

essas informações chegam ao usuário de forma fragmentada, o que requer tempo 

para unificá-las e fomenta o efeito enquadramento, reduzindo o potencial de uso do 

sistema 2.    

Cabe ressaltar que nem todos os participantes de esquemas Ponzi são 

enganados para investir. Há pessoas que investem nos esquemas de pirâmides 

financeiras e esquemas Ponzi com os olhos abertos e visam lucrar à custa de 

investidores tardios que são menos espertos (PIAW; ZAWAWI; BUJANG, 2019). 

 

2.1.2.2.2 Teoria da Credulidade 

Postulada nos ensaios do professor Stephen Greenspan, essa teoria ganha 

destaque no comportamento que ele denomina como ação tola. Esse conceito de 

“ação tola” é definido como o comportamento humano que possui alto risco de dar 

errado, devido a uma falha em atender a riscos que são óbvios para a maioria das 

pessoas (GREENSPAN, 2008). Segundo Greenspan (2008), esse comportamento é 

oriundo da construção da ingenuidade, característica que é encontrada em algum 

nível em todas as pessoas.   
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Um dos riscos que a ação tola provoca é o risco social que se origina de uma 

ação socialmente insensata e induzida, e se manifesta principalmente como 

credulidade (GREENSPAN; LOUGHLIN; BLACK, 2001). Essa ação ocorre no 

contexto de manipulação por uma ou mais pessoas, sobre a base de informações 

falsas ou de encorajamento (GREENSPAN, 2008). 

Diversos trabalhos na área de psicologia tem se pautado pela investigação 

em ações tolas em pessoas de média ou inteligência acima da média, tentando 

correlacioná-las equivocadamente com QI (GREENSPAN, 2008). Contudo, alguns 

estudiosos adotaram outra visão sobre o assunto, agregando como possíveis fatores 

explicativos para as ações tolas, o afeto, a personalidade, o contexto ou situação, 

dando base à teoria da credulidade (GREENSPAN, 2008, 2009). Como referência, 

Stanovich (2002) baseou-se nos estudos de teoria da decisão de Tversrky e Shafir 

(1992) para analisar as falhas de decisão induzidas pela impulsividade ligada à 

personalidade. 

Dentro desse contexto, Greenspan (2009) detalhou todos os fatores que 

constituem a credulidade no campo das decisões financeiras de investimento. 

Greenspan (2008) indica que qualquer comportamento pode ser explicado após um 

fato resultar da alguma combinação desses quatro fatores, conforme figura 5, sendo 

que o peso de cada uma irá variar conforme a situação e a pessoa. 

Todos esses estudos apenas reforçam os argumentos propostos por Herbert 

Simon sobre a racionalidade limitada. Assim, no campo das finanças 

comportamentais, Robert Schiller, em seu livro de 2000, explica o comportamento de 

risco por meio do termo exuberância irracional, que é um argumento psicossocial que 

ele denomina de Teoria do Ciclo de Feedback das bolhas do investidor, onde os 

indivíduos modelam suas ações sobre o comportamento de outros humanos 

(GREENSPAN, 2009). 

Em relação à situação, Greenspan (2008) observou que uma pessoa tende a 

se comportar de maneira tola quando os perigos forem menos óbvios ou quando 

houver algum fator que desperte medo ou desejo, por exemplo, um influenciador para 

persuadi-lo, como no caso dos esquemas de pirâmides financeiras e Ponzi. Vários 

fatores podem afetar a situação, como pressões de tempo para decisões imediatas, 

que acabam por gerar tensão cognitiva e influenciam o uso do sistema 1, pressões 

sociais, que por vezes induzem as pessoas a tomar decisões diversas do que 

gostariam, caracterizando o efeito manada, e o efeito causado por novidades que são 
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circunstâncias de um mesmo problema e foram sutilmente alteradas (GREENSPAN, 

2009; HAHN; LAWSON; LEE, 1992; JESUS, 2013; KAHNEMAN, 2003). 

 

Figura 5 - Dimensões da teoria da credulidade 

 
Fonte: Adaptado de Greenspan (2008). 

 

 

Observando a cognição, esta é definida como a capacidade de processar uma 

situação problema e avaliar as consequências prováveis em diferentes cursos de 

ação, estando presente na maioria dos comportamentos sociais (GREENSPAN, 

2008). Apesar de muitas vezes estar associado ao QI, há uma grande literatura que 

mostra pessoas de inteligência média e acima da média falhando em usar sua 

inteligência de forma completa ou eficiente ao abordar decisões cotidianas 

(GREENSPAN, 2009). Heurísticas e vieses formativos de opinião contribuem 

fortemente para comprometer a racionalidade, assim como intuição, impulsos e pouca 

reflexão e abrem margem para a utilização do sistema 1 proposto por Kahneman 

(EVANS, 2010; EVANS; STANOVICH, 2013; GREENSPAN, 2009; SAMSON; 

VOYER, 2012). 

Greenspan (2009) afirma que a emoção entra em praticamente todos os atos 

ingênuos. O comportamento tolo atrelado à emoção ocorre frequentemente quando 

uma pessoa está em uma condição de desequilíbrio do estado emocional, 

impulsionando a ação que possivelmente não aconteceria em outro momento 

(GREENSPAN, 2008). Sendo assim, o papel da emoção seria fazer com que as 

pessoas fiquem presas no sistema 1, pois as pessoas que pensam racionalmente são 

mais capazes de pôr de lado as emoções fortes (STANOVICH, 2002). 

Por fim, a personalidade refere-se às disposições habituais, necessidades, 

traços e tendências intrapsíquicas que são peculiares a um indivíduo (GREENSPAN, 

2008). Dentro dessa noção, manter a autonomia moral perante a tentação tem 

implicações óbvias por uma ação socialmente insensata, dado que os manipuladores 

apelam a motivos, tais como ganância ou medo, que testam o poder da vontade moral 

(GREENSPAN, 2008). Outro fator que tem efeito na personalidade e pode levar à 
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credulidade é a confiança, gerando decisões arriscadas e impulsivas (GREENSPAN, 

2009).   

Dessa forma, o presente estudo irá avaliar como o uso das heurísticas, vieses, 

o efeito enquadramento, a credulidade e o uso dos sistemas 1 e 2 pelos grupos 

sociais, afetam o processo de tomada de decisão sobre investimentos, em especial 

os investimentos em um esquema Ponzi. 

 

2.1.3 Teoria da Contabilidade Mental 

2.1.3.1 O surgimento da contabilidade mental 

Segundo as teorias clássicas, como a Teoria do Ciclo de Vida e a Teoria da 

Renda Permanente, gastos com consumo são quase constantes em relação às 

flutuações da renda corrente, o que significa que tais gastos não são gerados pelo 

que se ganha no presente, mas sim pelo que se ganha em média, fazendo com que 

as decisões de consumo do indivíduo dependam da renda ao longo da vida e não 

somente da renda corrente (THALER, 1999). Assim, o estágio do ciclo de vida em que 

a pessoa se encontra, ou seja, a juventude, a meia idade e a terceira idade determina 

as características da poupança do indivíduo (THALER, 1999). 

Com a evolução das teorias do consumidor, em 1985, o economista Richard 

Thaler propôs um novo modelo de comportamento do consumidor que combina 

psicologia cognitiva e microeconomia, denominado Teoria do Ciclo de Vida 

Comportamental (SHEFRIN; THALER, 1988), uma ampla teoria descritiva da escolha 

do consumidor (MUEHLBACHER; KIRCHLER, 2019). Usando os componentes dessa 

teoria, as variáveis da contabilidade mental, orçamento mental, receitas correntes, 

ativos correntes e receitas futuras, descritas no apêndice A, são identificadas e 

validadas por uma codificação mental de combinações de ganhos e perdas usando a 

função de valor da teoria da perspectiva, com o objetivo de explicar comportamentos 

(MAHAPATRA; RAVEENDRAN; DE, 2019). Pretendendo ir além da Teoria da 

Perspectiva, que tem como objetivo descrever ou prever o comportamento das 

pessoas e não caracterizar o comportamento ideal, a contabilidade mental propõe 

introduzir na compreensão da psicologia da escolha dos indivíduos, a função de valor, 

gerando o conceito de preço de referência e relaxando as normas de violação da 

fungibilidade (THALER, 1985). A Teoria da Perspectiva argumenta, portanto, que os 
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gastos podem ter como base não apenas os preços de mercado, mas também o 

utilitário de transação (ZHANG; SUSSMAN, 2018). 

A função de valor é definida sobre ganhos e perdas em relação a algum ponto 

de referência, em vez dos níveis de riqueza proporcionados pela TUE, pois as 

transações são frequentemente avaliadas uma de cada vez, e não em conjunto com 

todo o resto (THALER, 1999; ZHANG; SUSSMAN, 2018). 

 

Figura 6 – Visão atual sobre as teorias do consumo 

 

 

2.1.3.2. Contabilidade mental e o comportamento do indivíduo 

A contabilidade mental é definida como um esquema de análise e descrição 

de como a mente do indivíduo se organiza ante a tomada de decisão financeira, com 

o intuito de reduzir o impacto de cada decisão em detrimento de seu efeito geral 
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(THALER, 1985). O estudo da contabilidade mental é a forma de se compreender e 

se aproximar ao máximo das decisões cotidiana do ser humano, podendo ser 

comparada com a contabilidade financeira e gerencial praticada pelas empresas 

(THALER, 1999; ZHANG; SUSSMAN, 2018). Ambos o fazem pelo mesmo motivo: 

para rastrear onde seu dinheiro está indo e para manter os gastos sob controle 

(THALER, 1999). 

Ante o gerenciamento das decisões financeiras, a contabilidade mental 

apresenta três componentes. O primeiro deles busca analisar como as decisões 

financeiras são tomadas e avaliadas. A análise do custo-benefício deve ser baseada 

no utilitário de transação – diferença entre o valor pago e o preço de referência – que 

representa o valor ideal aos olhos do consumidor e o utilitário de aquisição, que é o 

valor do bem versus o benefício (THALER, 1999).  

O segundo componente revela a agregação dos itens de consumo em rótulos 

ou contas específicas. Apesar da categorização dos fundos em contas mentais 

representar apenas uma noção, não devendo afetar o comportamento, há muitas 

evidências de que a maneira como as pessoas agrupam seus gastos influencia suas 

preferências e viola o princípio econômico da fungibilidade - a noção de que o dinheiro 

é intercambiável (ABELER; MARKLEIN, 2017; MUEHLBACHER; KIRCHLER, 2019; 

SHEFRIN; THALER, 1988; THALER, 1985, 1990, 1999; ZHANG; SUSSMAN, 2018). 

Economistas argumentam que o tempo também deveria ser fungível, pois uma pessoa 

racional deve alocar o tempo da melhor maneira possível, porém, o valor implícito que 

as pessoas colocam em seu tempo depende do contexto financeiro e, por isso o tempo 

também é violado pela contabilidade mental (ZHANG; SUSSMAN, 2018).  

O terceiro item diz respeito ao momento ou frequência de análise das contas, 

podendo ser definidos de forma estreita ou ampla, conforme o conceito proposto por 

Read, Loewenstein e Rabin (1999), conhecido como choice bracketing – 

agrupamentos de gastos com objetivo de separá-lo dos demais (ZHANG; SUSSMAN, 

2018). 

Thaler (1999) questiona como uma pessoa toma decisões econômicas, como 

por exemplo, o que comprar?, quanto economizar? comprar ou vender um item? 

Como os resultados dessas transações financeiras são avaliados e experimentados? 

O resultado desses questionamentos é embasado na função de valor, de acordo com 

a Teoria da Perspectiva. Para tal, conforme Thaler (1999), o dinheiro é geralmente 

rotulado em três níveis: 
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a) orçamento ou despesas – a divisão do orçamento, por exemplo, moradia, 

alimentação, saúde, lazer, dentre outras, facilita a negociação racional entre usos de 

fundos concorrentes e dispositivo de autocontrole. Dada a violação da fungibilidade, 

a categorização por despesas pode influenciar o consumo de várias maneiras. Thaler 

(1999) afirma que quanto menor o orçamento disponível, mais detalhado ele costuma 

ser.   

b) fonte de renda – os indivíduos tendem a diferenciar a renda auferida de 

acordo com sua origem (ZHANG; SUSSMAN, 2018). Essa diferenciação gera maior 

compromisso com a renda regular, por exemplo, salário e dividendos em detrimento 

de ganhos inesperados, como ganhos em loteria ou prêmios extra (THALER, 1999). 

Além disso, a rotulagem da renda com base na origem auxilia no enquadramento 

subjetivo da utilidade de uma transação (THALER, 1985). 

c) patrimônio ou contas – os valores podem ser de current assets (uso 

rotineiro), current wealth (riqueza atual), home equity (hipoteca imobiliária) e ainda o 

future income (renda futura), sendo que de acordo com a contabilidade mental, o 

indivíduo adota uma hierarquia com vistas a manter o autocontrole sobre os valores 

que compõem o patrimônio total (SHEFRIN; THALER, 1988; THALER, 1999). 

 

2.1.3.3 Benefícios e armadilhas da contabilidade mental 

Indivíduos e famílias enfrentam uma ampla gama de escolhas financeiras 

complexas que podem ter efeitos duradouros no seu bem-estar econômico (ZHANG; 

SUSSMAN, 2018). Os estudos de Thaler (1985) descobriram o impacto da 

contabilidade mental na percepção das pessoas (HEATH; SOLL, 1996). Para atender 

aos requisitos de uso do dinheiro e as decisões dele decorrentes, a contabilidade 

mental é modelada para ajudar as pessoas a controlar os gastos e atribuir limites de 

orçamento em certas categorias de despesas, evitando excessos e influenciando 

também as decisões de poupança (HEATH; SOLL, 1996). 

O sistema de contabilidade mental é a maneira de indivíduos e famílias 

manterem os gastos dentro do orçamento. Presume-se que os processos de 

contabilidade mental sirvam ao menos a três propósitos: simplificar decisões, manter 

o autocontrole diante de tentadoras oportunidades de consumo e maximizar o  

conceito de hedonismo oriundo dos resultados das decisões (ANTONIDES; 
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RANYARD, 2017; THALER, 1999; THALER; SHEFRIN, 1981; ZHANG; SUSSMAN, 

2018). 

Outro ponto fundamental abordado pela contabilidade mental, dada a 

escassez de recursos imposta pela ciência econômica, é o dilema que os indivíduos 

e famílias enfrentam entre o planejamento financeiro de curto e longo prazo. Assim, 

as pessoas vivem em realizar trade-offs entre o consumo cotidiano e os projetos de 

consumo futuro. A contabilidade mental tem implicações importantes nas decisões de 

investimento que as pessoas tomam ao avaliar essas compensações de longo prazo 

(ZHANG; SUSSMAN, 2018). 

Por conta do tempo exíguo para decisões, hábitos, comodidade, 

disponibilidade de informações, precipitação por impulso, ilusões mentais, percepções 

de equidade social, racionalidade limitada, dentre inúmeros fatores psicológicos, às 

vezes, é mais importante para os consumidores se uma transação é considerada 

vantajosa e justa do que o valor do produto ou serviço adquirido (MUEHLBACHER; 

KIRCHLER; KUNZ, 2011; THALER, 1985). A categorização das despesas melhora a 

eficiência cognitiva, facilitando a rápida recuperação e julgamento de informações 

consideradas relevantes (HENDERSON; PETERSON, 1992). 

Nesse sentido, a segregação de fundos pode auxiliar a simplificar o processo 

de planejamento financeiro, limitando a complexidade das escolhas que as famílias 

enfrentam (THALER, 1999). Diante de problemas de autocontrole, a segregação de 

fundos permite que as pessoas resistam à tentação de oportunidades imediatas de 

consumo, comprometendo previamente seus gastos (HEATH; SOLL, 1996). Desse 

modo, a segregação de fundos pode incentivar a disciplina financeira (SHEFRIN; 

THALER, 1988) e o orçamento pode ajudar a esclarecer as regras de gastos e as 

metas financeiras, criar responsabilidades com os pagamentos, contribuindo assim 

para que as pessoas a permaneçam no caminho certo (KAN; LYNCH; FERNBACH, 

2015; RICK; CRYDER; LOEWENSTEIN, 2008). Enfim, a segregação de fundos pode 

facilitar a criação de heurísticas de decisão que comandam como e quando gastar 

(SHEFRIN; THALER, 1988; THALER; SHEFRIN, 1981). 

Mas como segregar os gastos de uma forma efetiva? No âmbito do 

planejamento individual ou familiar, a categorização de fundos pode facilitar o 

processamento de informações para decisões de avaliação financeira (ZHANG; 

SUSSMAN, 2018). O orçamento é o processo usado para segregar e rastrear a 

alocação e o uso de fundos em diferentes contas com limites implícitos ou explícitos 
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de gastos ou investimentos (GALPERTI, 2019). Uma previsão poderosa do modelo 

de contabilidade mental é que, se os fundos puderem ser transferidos para contas 

mentais menos tentadoras, é mais provável que sejam economizados (THALER, 

1999), pois, na ausência dessa categorização, uma pessoa precisaria considerar seu 

portfólio financeiro completo quando confrontada com praticamente qualquer decisão 

de consumo (ZHANG; SUSSMAN, 2018). 

Apesar de existirem poucas evidências sistemáticas de pesquisas sobre o 

orçamento familiar, os princípios da contabilidade mental podem agir informalmente 

para influenciar como as pessoas gastam seu dinheiro, pois muito do que se sabe até 

o momento está relacionado à descrição de como se dá o comportamento das 

pessoas, mesmo quando não há um orçamento formal ou explícito (ZHANG; 

SUSSMAN, 2018). 

Embora a categorização de fundos possa reduzir o esforço e melhorar a 

eficiência cognitiva relacionada à tomada de uma decisão financeira, pois restringe o 

conjunto de opções a serem consideradas, esse efeito também pode levar a erros 

sistemáticos, como a tomada de decisão míope (BENARTZI; THALER, 1995; THALER 

et al., 1997; ZHANG; SUSSMAN, 2018). Assim, é fundamental ressaltar que, 

constantemente a mente engana o indivíduo, impedindo o funcionamento do sistema 

2 de Kahneman, podendo potencializar perdas. 

Outro ponto negativo pode ser a violação da fungibilidade. Vista em diversas 

situações, a violação acontece pelos mais diversos tipos de comportamento humano 

em relação ao dinheiro, como o autocontrole, metodologia de lidar com o dinheiro, 

posição perante a situação vivida, apelo emocional, autoengano, violações cognitivas, 

dentre outros, tratando os fundos em cada conta mental como totalmente distintos e 

imperfeitamente substituíveis (HASTINGS; SHAPIRO, 2013; HEATH; SOLL, 1996; 

THALER, 1985). Um orçamento inflexível pode impedir que as pessoas façam ajustes 

entre as categorias, podendo levar ao excesso ou ao subconsumo (HASTINGS; 

SHAPIRO, 2013). Um exemplo clássico da literatura dado por Thaler (1985) e por 

Gross e Souleles (2002) é que algumas pessoas possuem dívidas com juros altos e, 

ao mesmo tempo, mantêm ativos líquidos remunerados com juros baixos.  

A rotulagem de contas também pode levar a mais tipos de erros na tomada 

de decisões em consequência das contas mentais serem muito flexíveis ou muito 

rígidas. Embora a contabilidade mental dê ênfase na segregação de fundos para 

estabelecer parâmetros, as contas mentais são de fato maleáveis e podem falhar em 
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segregar estritamente os fundos quando for difícil antecipar as necessidades de 

consumo (ZHANG; SUSSMAN, 2018) e quando a classificação da despesa não é 

clara ou ambígua (CHEEMA; SOMAN, 2006). Dessa forma, os indivíduos podem ser 

motivados pelo autoengano a driblarem o autocontrole e alavancarem seus gastos 

(ZHANG; SUSSMAN, 2018). 

Uma despesa que parece excepcional, incomum ou pouco frequente pode 

levar ao choice bracketing, sendo desconsiderada dos gastos gerais e não 

contabilizada da forma adequada. Com isso, essa atitude pode impulsionar gastos 

excessivos no momento atual e em períodos subsequentes (ZHANG; SUSSMAN, 

2018). As pessoas tendem a gastar demais em despesas excepcionais, mesmo 

quando são grandes, porque são raras e não registrar as despesas frequentes quando 

são pequenas, porque tendem a ignorar os custos que consideram triviais 

(GOURVILLE, 1998). Por exemplo, Zhang e Sussman (2018) citam as despesas em 

pequenas parcelas que são anunciadas pelos vendedores por valores diários (“essa 

parcela custa apenas R$ 1,00 por dia”). 

Outra armadilha que pode ser fruto da contabilidade mental são os 

empréstimos. A ideia base de se tomar um empréstimo ou realizar um financiamento 

é fazer avançar o consumo do futuro para o presente e deve depender inteiramente 

do valor relativo do consumo hoje versus no futuro e do custo, ou seja, a taxa de juros 

para avançar esse consumo (ZHANG; SUSSMAN, 2018). No entanto, a literatura 

fornece evidências empíricas de que as pessoas possuem forte aversão ao 

endividamento. Prelec e Loewenstein (1998) argumentam que o consumo que já foi 

pago pode ser apreciado como se fosse gratuito e, qualquer dor de pagamento 

antecipado é atenuada por pensamentos sobre o prazer futuro desse consumo, 

indicando forte componente psicológico nesse comportamento. Esse formato foi 

denominado de modelo de contabilidade mental de dupla por Zhang e Sussman 

(2018) e coaduna com as ponderações de aversão à perdas de Thaler (1999) onde 

as pequenas perdas devem ser integradas com ganhos maiores. Nesse contexto, a 

forma como o indivíduo percebe sua riqueza patrimonial, pode influenciar as decisões 

financeiras, em especial a vontade de assumir ou não novas dívidas. Sussman e 

Shafir (2012) afirmam que os ativos e dívidas dos indivíduos possuem impacto 

psicológico diferente quando há um balanço para a avaliação de sua riqueza 

patrimonial. Essa visão de racionalidade limitada pelos aspectos psicológicos se 

contrapõe veementemente aos modelos econômicos tradicionais.  



32 

 

Sob o ponto de vista dos estudos de riqueza patrimonial, Shefrin e Thaler 

(1988) e Thaler (1990, 1994, 1999) avaliaram como a contabilidade mental age. Como 

exemplo de uma pesquisa, tiveram como resultado que receber um aumento salarial 

levará a um aumento maior nos gastos cotidianos do que receber uma herança. Desse 

modo a propensão marginal a consumir é mais alta na renda atual e menor na renda 

futura e que os indivíduos categorizam os resultados financeiros em contas mentais 

predefinidas com base em seu próprio conhecimento e entendimento financeiro 

(MAHAPATRA; RAVEENDRAN; DE, 2019; SHEFRIN; THALER, 1988). No entanto, 

pesquisas junto às finanças comportamentais apontam para a falta de conhecimento 

financeiro básico e erros generalizados de cognição, reforçados pelos fenômenos de 

viés de confirmação e persistência em atitudes que levam os tomadores de decisão a 

suspender faculdades críticas e ignorar evidências e sinais de alerta que desafiam 

suas crenças (LEWIS, 2012). 

O processo de contabilidade mental, na qual as pessoas organizam os 

resultados das transações, explica algumas anomalias do comportamento do 

consumidor. Em particular, a aceitabilidade de uma opção pode depender se um 

resultado negativo é avaliado como um custo ou como uma perda não compensada 

(KAHNEMAN; TVERSKY, 1984). Essa dicotomia está alinhada às evidências sobre a 

persistência dos efeitos dos custos irrecuperáveis (THALER, 1999) e decorre da 

relutância dos investidores em realizar uma perda vendendo seus ativos, na 

esperança reverter essa perda (ZHANG; SUSSMAN, 2018). 

Por isso, segundo a teoria econômica padrão, os indivíduos devem considerar 

sua carteira financeira como um todo. No entanto, algumas pessoas atribuem 

diferentes investimentos a diferentes contas mentais (ZHANG; SUSSMAN, 2018). 

Uma fonte desse comportamento é oriunda do efeito enquadramento, pois um 

conjunto de opções apresentadas simultaneamente pode ser visto como um conjunto 

de oportunidades de investimento em um portfólio, enquanto as mesmas opções 

apresentadas sequencialmente ou separadamente podem ser vistas como 

oportunidades de investimento individuais (ZHANG; SUSSMAN, 2018). Desse modo, 

Benartzi e Thaler (2001) verificaram que, em alguns casos, as pessoas exibem um 

grande potencial do viés de diversificação. Por meio de seus estudos, indivíduos 

apresentados com n fundos dividiram suas contribuições igualmente entre os fundos 

oferecidos no plano. Sendo assim, a alocação de recursos entre ativos pode depender 

ingenuamente só do número de fundos oferecidos, assim como pode alocar seus 
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fundos de maneira diferente no mesmo conjunto de opções de investimento quando 

mostradas de outro modo (ZHANG; SUSSMAN, 2018). 

Por fim, a contabilidade mental desde sua primeira evidência empírica 

apresentada por Kahneman e Tversky (1981), se constitui de diversas generalizações 

válidas, mas que carecem de estudos segmentados para traçar perfis individuais e de 

grupos (MUEHLBACHER; KIRCHLER, 2019). Em resumo, apenas poucas pesquisas 

tentaram medir as diferenças individuais no envolvimento em várias práticas de 

contabilidade mental, isto é, tratar a contabilidade mental como uma característica em 

vez de analisar seus efeitos comportamentais gerais em reação a uma situação 

específica (MUEHLBACHER; KIRCHLER, 2019). 

Dessa forma, o presente estudo irá correlacionar os construtos 

socioeconômicos, demográficos e comportamentais com o uso da contabilidade 

mental, na tentativa de compreender como essas variáveis afetam o processo de 

tomada de decisão financeira, em especial, pelo grupo social de indivíduos que 

realizam sobre investimentos no Brasil. 

 

Quadro 2 – Resumo dos principais autores sobre finanças comportamentais 

Conceito ou Teoria Referências 

Racionalidade limitada Simon (1955) 

Teoria da escolha Tversky (1972) 

Heurísticas, vieses, efeito disponibilidade e 

efeito representatividade 

Kahneman e Tversky (1972) 

Tversky e Kahneman (1973, 1974, 1981, 1992) 

Teoria da Perspectiva e efeito isolamento 

(isolation effect) 

Kahneman e Tversky (1979) 

Tversky e Kahneman (1992) 

Efeito enquadramento (framing) Tversky e Kahneman (1981) 

Kahneman e Tversky (1984) 

Kahneman (2003) 

Efeito dotação (endowment effect) Kahneman, Knetsch e Thaler (1990) 

Aversão a perdas Benartzi e Thaler (1995) 

Thaler et al. (1997) 

Sistemas 1 e 2 Kahneman (2012) 

Psicologia das Massas Schiller (2000)  

Radaev (2002) 

Jesus (2013) 

Piaw, Zawawi e Bujang (2019) 

Teoria da Credulidade Greenspan (2008, 2009) 
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Contabilidade mental Thaler (1985, 1990, 1994, 1999) 

Shefrin e Thaler (1988) 

Mahapatra, Raveendran e De (2019) 

Zhang e Sussman (2018) 

Muehlbacher e Kirchler (2019) 

 

2.2 EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

A educação financeira apresenta-se como a difusão de conceitos e ideias 

ligadas a promoção e aumento do capital humano com a finalidade de gerar 

conhecimento e, por isso, tem como sinônimo conhecimento financeiro (HUSTON, 

2010; LUSARDI; MITCHELL, 2014). Para Potrich, Vieira e Kirch (2016) “o foco 

principal da educação financeira é o conhecimento”. Nesse contexto, a educação 

financeira é definida como o processo ao longo do tempo pelo qual passam os 

consumidores-investidores para ampliar sua compreensão e habilidades sobre 

conceitos, produtos financeiros, possibilidades de ganhos, riscos de perdas, para que 

possam tomar decisões mais acertadas diante das possibilidades que se apresentam 

(OECD, 2016). 

Como importante ferramenta na consecução de objetivos pessoais e também 

na otimização de políticas governamentais, dado o crescimento do capitalismo e das 

sociedades de consumo que geram como externalidade problemas de endividamento 

das famílias, tem surgido uma premente necessidade de se instituírem programas de 

educação financeira, pois indivíduos aptos financeiramente podem tomar decisões 

acertadas e melhorar sua qualidade de vida (FERREIRA, 2017). A OECD (2016) 

considera que, se a educação financeira conseguir promover um melhor acesso aos 

produtos financeiros, proteção dos consumidores e marcos regulatórios, 

desempenhará um papel fundamental nos resultados econômicos dos investidores.  

Alan Greenspan relatou em seu artigo, no ano de 2005, enquanto presidia o 

FED, o Banco Central dos EUA, que a educação financeira pode auxiliar as pessoas 

a obter conhecimentos necessários para desenvolver sua unidade familiar em vários 

aspectos como aposentadoria, educação, gerenciamento de dívidas e, em sintonia 

com o estudo aqui proposto, formular decisões estratégicas de investimento. Bosley 

e Knorr (2018) concluíram em seu estudo que o nível de educação das cidades por 

eles estudadas parece ter algum efeito na acumulação de capital humano, pois o 

acúmulo de conhecimento financeiro aumenta de acordo com a produção de capital 
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humano, e esse quando eficiente, auxilia no modo como conhecimento futuro pode 

ser obtido (DELAVANDE; ROHWEDDER; WILLIS, 2008). 

 

 

Figura 7 – Fluxo do processo de educação financeira 

 

 

2.2.1. Educação financeira no mundo e no Brasil  

Em 2003, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OECD) iniciou atividades relacionadas à educação financeira, obtendo, em 2006, o 

reconhecimento da importância da educação financeira e do papel de liderança da 

OCDE em escala global quanto ao tema. Em 2008, a OCDE instituiu a International 

Network on Financial Education (INFE). As políticas de educação financeira 

estimuladas pelos organismos internacionais, como a OCDE, não pensam apenas no 

incentivo à educação das pessoas. Ao final de 2010, uma força-tarefa permanente foi 

criada para a proteção ao consumidor de serviços financeiros (BCB, 2017). 

Como reflexo dessa política, nos EUA, por exemplo, o Consumer Financial 

Protect Bureau (CFPB), órgão governamental americano, tem como objetivo fazer 

com que os mercados financeiros funcionem para consumidores, fornecedores, 

responsáveis e para economia como um todo. Assim, atua com a realização de 

programas de melhoria de educação financeira, recolhe, investiga e responde às 

queixas dos consumidores e realiza pesquisas na área, monitorando os mercados 

financeiros que afetam os consumidores (HASTINGS; MADRIAN; SKIMMYHORN, 

2013; LEWIS, 2012). Outro exemplo de destaque é o Behavioural Insights Team, no 

Reino Unido, iniciativa que busca prover ferramentas que ampliem a consciência dos 

indivíduos em relação aos comportamentos financeiros, além de promover estratégias 

de decisão intertemporal de consumo e poupança (CVM, 2017). 
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No Brasil, a CMV, desde 1998 e o Banco Central, desde os anos 2000, já 

desenvolvem ações de educação financeira. Atualmente, programas bastante 

significativos como a Cidadania Financeira, desenvolvido pelo Banco Central do Brasil 

e a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF) tem como objetivo o 

fortalecimento da cidadania ao fornecer e apoiar ações que ajudem a população a 

tomar decisões financeiras mais autônomas e conscientes (BRASIL, 2010; CVM, 

2017). Além disso, o governo brasileiro incluiu em 2017, na Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) do ensino fundamental, com aplicação obrigatória para todas as 

escolas do país a partir de até 2020, a educação financeira (BRASIL, 2017). Nesse 

sentido, o país mostra uma adesão concreta às práticas internacionais da OCDE, na 

tentativa de elevar o nível de aprendizagem e desenvolvimento dos jovens, visando 

proporcionar o direito à cidadania plena no futuro (VIEIRA; MOREIRA JUNIOR; 

POTRICH, 2019). Essas questões são centrais para muitos debates políticos atuais e 

reformas em todo o mundo, na sequência dos recentes avanços financeiros e crises 

globais (HASTINGS; MADRIAN; SKIMMYHORN, 2013). 

 

2.2.2. Possíveis relações entre educação financeira e esquemas Ponzi 

A medição da alfabetização financeira – um conceito mais amplo, que inclui 

além da educação, atitudes e comportamentos – é uma questão complexa (POTRICH; 

VIEIRA; KIRCH, 2016). A dificuldade encontrada para medir e avaliar estes 

indicadores reside no fato de existirem lacunas envolvendo os principais aspectos 

referentes à alfabetização financeira (POTRICH; VIEIRA; KIRCH, 2015; SILVA et al., 

2017). Cabe ressaltar que dada as lacunas, a mensuração do índice de alfabetização 

financeira vem sendo adotada de forma diversa por cada autor pesquisado, não 

existindo norma que padronize o cálculo do grau de educação financeira de cada 

pessoa (HUSTON, 2010; LUSARDI; MITCHELL, 2014; POTRICH; VIEIRA; KIRCH, 

2015; SILVA et al., 2017).  

Na busca pela alternativa mais adequada para as medições e avaliações, 

atualmente, a forma mais utilizada pela ciência para se medir a educação financeira, 

é o National Financial Capability Study (NFCS), que incorporou em 2009 o do conjunto 

de perguntas desenvolvidas por Lusardi e Mitchell (2005) (HASTINGS; MADRIAN; 

SKIMMYHORN, 2013). Esse teste realiza a medição do nível de educação sob a 

forma de conhecimento sobre taxas de juros, inflação e o conceito de diversificação 

do risco (HIDAJAT, 2018; KNOLL; HOUTS, 2012). Outra forma de medição muito 
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utilizada nas pesquisas e que é base deste estudo, é o modelo proposto pela OECD 

(OECD, 2016). Ainda assim, Lusardi e Mitchell (2011) defendem o argumento de que, 

embora seja importante avaliar, na prática, é difícil explorar a forma como as pessoas 

processam as informações financeiras e tomam suas decisões baseadas neste 

conhecimento (POTRICH; VIEIRA; KIRCH, 2016). 

Anzhu e Pshenichnikov (2017) supõem que a maioria das medidas eficazes 

são atividades organizadas para aumentar a conscientização da população sobre os 

constantes e emergentes novos esquemas de pirâmides financeiras. Se a educação 

melhora o conhecimento financeiro e o pensamento crítico, as comunidades com 

níveis de educação mais elevados deveriam ter menos investidores em Ponzi 

(TENNANT, 2011). Contudo, os programas de educação financeira e os testes não 

incluem questionamentos de identificação de fraudes. Por esse motivo, Hidajat (2018) 

argumenta que algumas modificações nas ferramentas de medição devem ocorrer 

para que possam acomodar questões de identificação de golpes em investimentos. 

No ano de 2015, a OECD realizou importante pesquisa sobre alfabetização 

financeira com adultos, em mais de 30 países, com o objetivo fundamental de difundir 

e intensificar as políticas de empoderamento financeiro. O tópico educação financeira 

possuía 7 questões, sendo a nota mínima desejável 5 pontos. De 11 países, dentre 

eles Malásia, África do Sul, Rússia e Brasil, menos da metade dos respondentes foram 

capazes de acertar as 5 questões, contra 84% de países como Hong Kong, sendo 

que no caso do Brasil, a nota média foi de 4.3 pontos (OECD, 2016).  

Em 2018, a OCDE realizou uma segunda etapa de pesquisas de alfabetização 

financeira com jovens de 15 anos de idade, dentro do Programme for International 

Student Assessment (PISA). Em 2015, quando a OCDE realizou a primeira etapa do 

PISA, o Brasil apresentou o pior resultado dentre 15 países, enquanto em 2018, o 

Brasil apresentou o 17⁰ pior desempenho em alfabetização financeira dentre os 20 

países pesquisados (OECD, 2018, 2020). Cabe destacar que baixos níveis de 

conhecimento financeiro não são restritos aos países em desenvolvimento 

(POTRICH; VIEIRA; KIRCH, 2016).   

Outro ponto a se destacar do estudo com adultos OCDE (2016), foi o 

autoconceito, ou seja, a nota que cada respondente dava para seus conhecimentos 

financeiros. No Brasil, a pontuação média para pessoas que se consideravam com 

níveis altos ou muito altos não foi significativamente maior do que aqueles que 

pensavam que eram iguais à maioria das pessoas, sugerindo um nível preocupante 



38 

 

de excesso de confiança entre grupo. No estudo de Silva et al. (2017), as conclusões 

vão ao encontro do que atesta a OCDE (2016).  Nele, a escolaridade não se mostrou 

significativa no índice de educação financeira, contudo, impactou diretamente na nota 

de educação financeira autodeclarada, restando claro que os indivíduos julgam serem 

mais educados financeiramente conforme sua escolaridade aumenta. Mas, ao serem 

submetidos às questões específicas sobre educação e conhecimento financeiro, 

pessoas de diferentes níveis de educação obtiveram notas similares nos testes, 

refletindo, então, que a relação escolaridade-educação financeira é falsa (SILVA et 

al., 2017).  

Assim, o excesso de confiança pode ser uma preocupação, pois essas 

pessoas podem acreditar que são capazes de tomar decisões sem ajuda, por 

exemplo, e podem assumir que encontraram um bom negócio que outras pessoas 

ignoravam, quando na verdade o negócio é fraudulento (OECD, 2016). Esse fato pode 

estar ligado à má qualidade de ensino ou à ausência do ensino de educação financeira 

e finanças pessoais ao longo de sua vida escolar (SILVA et al., 2017).   

Deve-se notar, porém, que esquemas Ponzi floresceram mesmo em países 

desenvolvidos e que têm implementado programas de educação pública. Bosley e 

Knorr (2018) sugerem que reguladores governamentais e defensores da proteção ao 

consumidor devem aprender com a análise de casos passados e alocar recursos 

escassos e apoio para programas de educação orientada e ativa, com o intuito de 

esclarecer as diferenças entre Ponzi e a fraude em pirâmide de forma a apoiar uma 

intervenção clara e eficaz. 

Mesmo com programas de educação financeira, Wilkins, Acuff e Hermanson  

(2012) registraram nas entrevistas de seu estudo, que os investidores em Ponzi, antes 

de investirem, disseram ter comprovado ganhos significativos de outros participantes 

ao longo de vários meses. Muitos investidores entrevistados não perceberam até o 

investimento ser desvendado que seu retorno prometido não era razoável e, mesmo 

durante a entrevista, alguns ainda acreditavam que o retorno prometido era possível 

mesmo após a descoberta da fraude, ratificando o conceito de perseverança na 

crença (GRINBLATT; HAN, 2005; WILKINS; ACUFF; HERMANSON, 2012).  

Para justificar tais condutas, o estudo de Fernandes, Lynch e Netemeyer 

(2014) afirma que as estratégias de educação financeira com direcionamento 

exclusivamente pedagógico não têm sido suficientes para proporcionar mudanças no 

comportamento financeiro de indivíduos. Um indicativo argumentado por Silva et al. 
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(2017) é que o perfil de cada um na hora de investir seus ganhos diz respeito às 

finanças comportamentais, levando em conta a aversão de cada um quanto à perdas 

e ganhos. Kahneman e Tversky (1979) ainda ressaltam que os investidores sentem 

muito mais a perda do que o prazer obtido com ganho equivalente. Assim, sugerem 

que os aspectos de atitude e comportamento originados das variáveis psicológicas 

estão intrinsecamente ligados às decisões de investimentos.  

Com o objetivo de melhorar os programas de educação financeira usando as 

finanças comportamentais, os responsáveis pelo desenvolvimento da educação 

financeira nos países devem estar cientes de que nem sempre os indivíduos 

comportam-se totalmente como o homo economicus, ou seja, de modo racional, e que 

não há um processo padronizado para alcançar os níveis de educação, atitude e 

comportamento ideais (OECD, 2013). A implementação da educação financeira como 

estratégia de transmissão de conhecimentos e de ferramenta de controle das finanças 

tem buscado, cada vez mais, o uso de ideias das ciências comportamentais para 

compreender o modo de agir dos indivíduos em relação ao gerenciamento das 

finanças (CVM, 2017). 

Nesse sentido, estudos de finanças comportamentais e psicologia social-

econômica podem ajudar os formuladores de políticas a explorar melhor os obstáculos 

e apontar soluções inovadoras que ajudem na compreensão da psicologia, 

melhorando assim, as técnicas de educação com o objetivo de fornecer soluções mais 

adequadas (OECD, 2013). 

 

Quadro 3 – Resumo dos principais autores sobre educação financeira 

Conceito ou Teoria Referências Local 

Educação financeira e 

alfabetização 

financeira 

Lusardi e Mitchell (2005, 2011, 2014) 

Huston (2010) 

Hastings, Madrian e Skimmyhorn (2013) 

Potrich, Vieira e Kirch (2015, 2016)  

OECD (2016, 2018, 2020)              

BCB (2017) 

CVM (2017) 

EUA 

REINO UNIDO, EUA 

EUA 

BRASIL 

BRASIL 

BRASIL 

BRASIL 
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2.3 ESQUEMAS PONZI 

2.3.1. A origem da palavra Ponzi 

Em uma breve contextualização, a origem do termo Ponzi surgiu plena década 

de 20, nos EUA, com o ambiente do fim da Primeira Guerra Mundial. Buscando a 

recuperação econômica e social, trabalhadores americanos foram expostos a um 

negócio que prometia rendimentos altos e constantes, baseados na diferença entre 

as cotações do dólar americano e as divisas estrangeiras. A empresa Securities 

Exchange Company tinha como proprietário o imigrante italiano Carlo Pietro Giovanni 

Guglielmo Tebaldi Ponzi Charles, que conseguiu seu primeiro cupom cambial no valor 

de duzentos dólares de forma gratuita, por meio de uma proposta de cooperação de 

uma empresa espanhola (ANZHU; PSHENICHNIKOV, 2017). Assim, surgiu a ideia de 

ganhar pela diferença dos preços de compra e venda de cupons que eram trocados 

na companhia postal americana, sendo denominado de arbitragem espacial, negócio 

até então lícito. 

Com a promessa de dobrar seu dinheiro em 90 dias, em apenas 8 meses, 

Charles Ponzi conseguiu arrecadar cerca de US $ 9,8 milhões de 10.550 pessoas, 

dentre eles diversos trabalhadores, com a promessa de pagar 50% de juros pelo uso 

de depósitos por 45 dias (LEWIS, 2012). Nessa mesma época, os retornos oficiais em 

poupança ofereciam no máximo até 5% pelo período de 90 dias. Contudo, segundo 

Lewis (2012), os cálculos apresentados por Ponzi eram fictícios, dado que somente 

US $ 7,8 milhões foram investidos em cupons e pagos, gerando retorno apenas aos 

investidores que retiraram suas economias antecipadamente. No momento em que a 

companhia postal americana declarou que não havia operação com cupons no 

montante esperado, Ponzi foi preso, mas com apenas US $ 61 em dinheiro, selos e 

cupons (LEWIS, 2012) e curiosamente veio a vier no Rio de Janeiro, onde morreu 

pobre. Assim, essa fraude ficou conhecida mundialmente como esquema Ponzi e se 

tornou a primeira pirâmide da história. Mas porque a conhecemos popularmente como 

pirâmide? 

Dado o formato da operação, o criador do esquema Ponzi recruta pessoas 

com a promessa de remuneração de duas formas. A primeira pelo retorno do 

investimento e a segunda pela premiação pela captação de mais pessoas que ficam 
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atreladas ao captador, daí a acumulação das pessoas formar uma aparência de 

pirâmide, conceito ligado à geometria fractal (ANZHU; PSHENICHNIKOV, 2017).  

 

Figura 8 - Representação matemática de um esquema de pirâmide financeira 

 
Fonte: Anzhu e Pshenichnikov (2017) 

 

2.3.2 Diferenças e semelhanças entre Pirâmides e Marketing Multinível 

O estudo de Anzhu e Pshenichnikov (2017) relata a natureza das pirâmides. 

O marketing multinível, um tipo de pirâmide, pode ser apresentado no mercado sob 

duas formas. A primeira, autêntica e legal, é um método de vendas onde as empresas 

comercializam seus produtos e serviços por meio de distribuidores independentes que 

também recrutam e motivam novos distribuidores para entrar no negócio, formando 

uma rede, onde todos participam dos ganhos em um ciclo de negócio contínuo, sendo 

a venda ao consumidor geralmente realizada em casa e por meio de contato direto e 

pessoal com o consumidor (GROẞ; VRIENS, 2019). Sob o aspecto legal, o sistema 

de marketing de rede ou multinível, é apenas uma das formas de remunerar os 

revendedores, já que eles ganham não apenas em função do que vendem, mas 

também pela captação de outros vendedores (CVM, 2013). 

 A segunda forma apresentada ao mercado é apenas um disfarce de 

marketing multinível. Para tentar se caracterizar como atividade legal, a empresa 

oferece um produto ou serviço pouco usuais ou com preços incompatíveis com o 

mercado, sob a justificativa de qualidade ou sofisticação do produto. Produtos e 

serviços são uma cobertura para a empresa, a fim de evitar suspeitas e acusações de 

organizar uma pirâmide financeira (ANZHU; PSHENICHNIKOV, 2017). Porém, dada 

as características citadas dos produtos e serviços, a maior fonte de receitas é oriunda 

pelo recrutamento de novos membros e por cobrança de valores para entrar no 
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negócio. Nesse momento, se apresentam os requisitos de uma pirâmide financeira, 

pois esse negócio obtém lucro em curto espaço de tempo, mas logo deixa de ser 

sustentável, pois os contatos se acabam e não se tem mais pessoas para recrutar, 

resultando no desmoronamento da pirâmide e no fim do negócio (SANTOS; SPERS; 

CREMONEZI, 2017). 

Assim, os termos esquema Ponzi e esquema de pirâmide são comumente 

utilizados para descrever especificamente formas de fraude de investimentos em que 

a sustentabilidade dependa da adesão de novos investidores (CARVAJAL et al., 

2009). Esse trabalho limita-se a estudar somente os aspectos definidos como fraude 

em investimentos. 

 

2.3.3. A difusão de esquemas Ponzi pelo mundo e no Brasil 

Diversos esquemas surgiram desde Charles Ponzi e continuam até os dias de 

hoje a causar grandes prejuízos por diversos os países do mundo, principalmente nos 

países em desenvolvimento, mascarados pelas consequências das crises 

econômicas em que são gerados2. 

Na década de 1990, os países do leste europeu como Roménia, Bulgária, 

Eslováquia, dentre outros, passaram por inúmeros esquemas de Ponzi a reboque das 

crises econômicas dessa parte do mundo (BHATTACHARYA, 2003). Ainda nos anos 

90, após a estruturação da Federação Russa, o país observou uma escalada de 

esquemas Ponzi que causaram danos financeiros bastante expressivos, gerando uma 

forte preocupação governamental e resultando em uma pesquisa periódica com a 

população para verificar seu poder de identificação deste tipo de esquema (ANZHU; 

PSHENICHNIKOV, 2017). Na África, países em desenvolvimento como o Quênia, 

Nigéria, Seychelles, Gana e outros mais, também foram afetados pelas operações de 

esquemas Ponzi recentemente (AMOAH, 2018; CARVAJAL et al., 2009). No Caribe, 

em especial na Jamaica, esquemas Ponzi se disseminaram de tal forma que, em 

2008, um esquema Ponzi atraiu 50000 investidores e a captou valores entre 12,5% e 

 

2 Scaliger, C. 2009. Pyramid schemes put in perspective. In: The New American. Disponível em: 

<http://www.thefreelibrary.com/Pyramid+schemes+put+in+perspective%3a+the+real+rub+of+the+Ivar+Kreuger.-

a0199864703> Acesso em: 17 abr 2020. 
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25% do PIB3. Outro esquema do mesmo país abriu empresas para desenvolver o 

negócio e chegou a gerar cerca de 2000 empregos, mesmo com uma forte e ampla 

campanha de alerta realizada pela Comissão de Serviços Financeiros da Jamaica 

(TENNANT, 2011).  

Mesmo grandes potências mundiais como Reino Unido e China não 

escaparam ilesas aos idealizadores de esquemas de pirâmides financeiras. Nos 

Estados Unidos, mesmo com o alerta das autoridades4, dentre inúmeros esquemas 

de pirâmides existentes desde Charles Ponzi, a maior fraude de pirâmides financeiras 

da história teve seu ponto alto no ano de 2008, por meio de Bernard Madoff, um 

famoso investidor que movimentou cerca de US $ 50 bilhões e posteriormente foi 

condenado a 150 anos de prisão (AMOAH, 2018). O caso de Madoff ainda se põe 

como especial, pois ele oferecia retornos compatíveis com o mercado e assim o 

esquema durou por décadas (LEWIS, 2012). 

O Brasil em nada difere dos países anteriormente citados, mesmo com a 

preocupação das autoridades e o aparato legal brasileiro, caracterizando os 

esquemas Ponzi nos crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Em constantes 

crises econômicas, o Brasil também possui em seu histórico esquemas Ponzi famosos 

desde a década de 90, como a empresa Fazendas Reunidas Boi Gordo e a Avestruz 

Master5, outro em 2012, da empresa Telexfree6, e mais recentemente as empresas 

 

3 CAPRI, 2008. Disponível em: <https://www.capricaribbean.org/documents/investigating-informal-investment-
schemes-jamaica > Acesso em: 17 mar 2020. 

4 INVESTOR.GOV U.S. Securities and Exchange Comission. Disponível em: <https://www.investor.gov/protect-your-
investments/fraud/types-fraud/pyramid-schemes> Acesso em: 10 jun 2020. 

5 Wood Jr e Costa (2012) Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1679-39512012000400003> Acesso em: 10 mai 2020. 

6 Fernandes (2013) Disponível  em: <http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/32731/1/2013_tcc_elbfernandes.pdf> e Santos 
(2014) Disponível  em: <http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/27651/1/2014_tcc_mcsantos.pdf> Acessos em: 10 mai 2020. 
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Spritzer Consultoria/JJ Invest7, Unick Forex8, 18K Ronaldinho9 e Alcateia 

Investimentos10, essas duas últimas voltadas para as fraudes em Bitcoins.   

 

Quadro 4 – Arcabouço legal brasileiro sobre esquemas Ponzi 

LEGISLAÇÃO CRIMES PENA 

lei nº 7.492/1986 crime contra o Sistema 

Financeiro Nacional  

reclusão, de 1 (um) a 4 

(quatro) anos, e multa. 

lei nº 1.521/1951 crimes contra a 

Economia Popular 

detenção, de 6 (seis) 

meses a 2 (dois) anos, e 

multa 

lei 6.385/1976 crimes contra o Mercado 

de Capitais 

detenção de 6 (seis) 

meses a 2 (dois) anos, e 

multa 

lei nº 8.137/1990 crime contra a Ordem 

Econômica 

detenção, de 2 (dois) a 5 

(cinco) anos, ou multa 

decreto-lei 2848/1940 crime de estelionato reclusão, de um a cinco 

anos, e multa 

Fonte: Adaptado de MPF (2016). 

 

2.3.4 Pirâmides financeiras e sua evolução com a internet 

Assim como as pirâmides financeiras se desenvolvem por meio de bens e 

serviços físicos, a evolução tecnológica auxiliou-as a migrarem também para a 

internet, por meio de sítios de lojas online e redes sociais. Essa transição natural é 

derivada da facilidade de serem criados e desenvolvidos sítios e campanhas de 

 

7 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM (Brasil). Deliberação CVM n.º 778, de 22 de agosto de 2017. Disponível em: 
< http://www.cvm.gov.br/legislacao/deliberacoes/deli0700/deli778.html>. Acesso em: 10 jun 2020. 

8 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM (Brasil). Ato declaratório n.⁰ 16.169, DE 19 DE MARÇO DE 2018. Diário 
Oficial da República Federativa do Brasil, Ministério da Fazenda, Poder Executivo, Brasília, DF, 21 mar. 2018, Seção 1, p. 15. 
2018. Disponível em: <http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/7336172/do1-2018-03-21-ato-
declaratorio-n-16-169-de-19-de-marco-de-2018->. Acesso em:26 mai 2020. 

9 GOIÁS. Tribunal de Justiça Estadual. Ação civil coletiva. Processo nº: 5054063.07.2020.8.09.0051. promovente (s): Instituto 
Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo – IBEDEC/GO. promovido (s): 18k Ronaldinho Comércio e Participação 
Ltda. Diário de Justiça do Estado de Goiás (DJGO), 9 mar 2020, seção II, p. 8730. Disponível em: 
<https://projudi.tjgo.jus.br/BuscaProcessoPublica> Acesso em: 10 jun 2020. 

10 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM (Brasil). Deliberação CVM n.º 766, de 19 de abril de 2017. 2017a.  Disponível 
em: <http://www.cvm.gov.br/legislacao/deliberacoes/deli0700/deli766.html>. Acesso em: 26 mai 2020. 
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publicidade persuasivas e consequentemente pela amplitude da possibilidade de 

recrutamento dos participantes-investidores e da confidencialidade das transações 

financeiras (ANZHU; PSHENICHNIKOV, 2017).  

Após o domínio do mundo digital, os esquemas mais recentes se voltam para 

as moedas criptográficas, como por exemplo, o Bitcoin. Dessas novas plataformas 

surge uma nova oportunidade para os fraudadores, apoiada na confiabilidade e 

segurança da tecnologia, como o Blockchain (BARTOLETTI et al., 2020). Como 

consequências da evolução dessas tecnologias, torna-se muito difícil rastrear valores 

e fazer com que fraudadores possam devolver o dinheiro e responder pelos crimes na 

forma da lei. A internet oferece as condições mais favoráveis para aqueles que 

desejam ganhar dinheiro rápido (ANZHU; PSHENICHNIKOV, 2017).  

Por meio desse novo ciberespaço, esquemas Ponzi ganharam um lugar mais 

amplo para prosperarem e ficaram conhecidos como High-Yield Investment Program 

– HYIP (investimentos de alto rendimento), um modelo de fraude “pós-moderna” 

(HIDAJAT, 2018; MOORE; HAN; CLAYTON, 2012). 

 

2.3.5 Como são recrutados os investidores 

Esquemas Ponzi variam em suas apresentações de negócios, normalmente 

trazendo atenção usando sempre o mesmo argumento de alto retorno, muito acima 

da média do mercado e com promessas de rendimentos estáveis, sem divulgar os 

riscos (REURINK, 2018). O objeto do negócio vai desde fundos de investimentos 

financeiros, seguros, bens de consumo comum com valores acima do mercado, até 

investimentos em ativos não financeiros, como carros, helicópteros dentre outros 

(AMOAH, 2018). Contudo, um ponto em especial chama muita atenção para dar um 

ar de seriedade aos negócios, os fundadores do esquema. Amoah (2018) relata que 

os traços de caráter dessas pessoas são sempre sutis e com uma visão baseada na 

geração de riqueza para as comunidades ou grupos a que pertencem, além de 

manterem em segredo estratégia de sucesso do negócio. 

Outro fator muito importante para o sucesso de Ponzi é a capacidade de 

recrutamento de novos investidores. A literatura identifica duas formas de se conhecer 

a oportunidade de investimento. O esquema pode ser divulgado através de métodos 

impessoais ou por meio de operadores de investimento, que podem usar forças de 

vendas pagas para promover o esquema (REURINK, 2018). Caso as fraudes sejam 

do ramo de investimentos financeiros, podem também ser recrutados os chamados 
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"feeder funds", que são consultores e gestores financeiros que muitas vezes tem o 

apoio de importantes instituições financeiras, que direcionam os fundos dos seus 

clientes para os fundos do esquema Ponzi (LEWIS, 2012). 

 

2.3.6 Fatores que contribuem para a participação em um esquema Ponzi  

Dado o fato de que as operações nos mercados financeiros são 

extremamente complexas, muitos investidores dependem fortemente de confiança 

para realizar um investimento qualquer, sejam legais ou fraudes (AMOAH, 2018). Seja 

na instituição financeira, no gerente, consultor ou em algum amigo ou familiar que faça 

uma recomendação, esse aspecto possui muita influência na decisão final de um 

investimento, pois os mercados e seus produtos incluem elementos tácitos e de 

credibilidade significativos que não podem ser completamente compreendidos pelo 

investidor (DAVIDOFF; MORRISON; WILHELM JR, 2011). No caso de esquemas de 

pirâmides financeiras, boa parte dos novos recrutamentos é feito pelo organizador da 

fraude, ancorado nos depoimentos das pessoas que já fizeram algum lucro (ANZHU; 

PSHENICHNIKOV, 2017).  

Outro pressuposto para o sucesso na captação de investidores é a afinidade. 

A junção de afinidade e confiança leva ao conceito de credulidade dos investidores, 

no contexto do comportamento de exuberância irracional (AMOAH, 2018). Esse 

construto, estudado por Greenspan (2009) captura pressões sociais em situações que 

família, amigos, comunidade podem ter uma influência na decisão do investidor. 

Relações de afinidade entre os golpistas e suas vítimas também podem desempenhar 

um papel importante, no qual os operadores tentam conquistar a confiança do possível 

investidor (BLOIS; RYAN, 2013; PERRI; BRODY, 2012; REURINK, 2018).  

Nesse contexto, os tipos de investidores atraídos para esquemas Ponzi 

variam do ingênuo ao investidor astuto e muitas vezes, os esquemas terão 

direcionamento para certos grupos ou comunidades que compartilham uma afinidade, 

tais como etnia, religião ou profissão (AMOAH, 2018). Tennant (2011) complementa 

o tema, argumentando que, no caso de membros de grupos sociais, os autores da 

fraude tentam se aproveitar da característica de ser alguém da confiança da 

comunidade para lograr êxito mais facilmente. 

No intuito de atrair os investidores, os esquemas de pirâmides financeiras 

apelam para muitos atributos humanos, tais como necessidades, emoções, ganância, 

ego e o medo de perder oportunidades (WILL, 2013). Conforme Tennant (2011), não 
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se pode duvidar da força e da eficácia das campanhas de relações públicas realizadas 

pelas empresas fraudadoras. Os fundadores comumente possuem prestígio perante 

a sociedade, geram campanhas de ação social, utilizam de publicidade com 

celebridades e até promovem e patrocinam eventos públicos de grande repercussão 

midiática, causando reflexos como a pouca eficácia dos movimentos de educação 

financeira da população e alertas governamentais. 

 

2.3.7 Perfil dos participantes 

Jarvis (1999) afirma que a prevenir o aparecimento de esquemas de Ponzi é 

a melhor forma de lidar com o assunto. Contudo, independentemente da 

complexidade e sofisticação da fraude ou da força regulatória governamental, sempre 

haverá uma demanda por ofertas tentadoras de esquemas Ponzi. Para que se possa 

alcançar maior possibilidade de sucesso no combate a essas fraudes, entender quem 

são os investidores seria vital para elaborar políticas de interferência adequadas 

(PIAW; ZAWAWI; BUJANG, 2019). É premente a necessidade de se entender 

exatamente o perfil dos investidores que fazem essa demanda crescer. Nesse sentido, 

somente estudos voltados a identificar cada uma das características que definem os 

possíveis investidores em Ponzi irá auxiliar as autoridades (TENNANT, 2011).     

Alguns estudos anteriores, como Bhattacharya (2003) e Sadiraj e Schram 

(2018), buscaram desenvolver e identificar características dos possíveis investidores, 

trabalhando simulações e observações de comportamento em laboratório controlado. 

Já Bosley e Knorr (2018) trabalharam apenas variáveis sociodemográficas, nível de 

educação formal e as condições econômicas locais. Estudos como os de Wilkins, 

Acuff e Hermanson (2012) e Piaw, Zawawi e Bujang (2019) buscaram compreender o 

processo de decisão dos investidores e suas percepções sobre um esquema Ponzi 

sob o aspecto qualitativo, conduzindo entrevistas semiestruturadas. Já Lewis (2012) 

buscou entender os fatores psicológicos atuantes para identificar os culpados e o que 

pode ser melhorado pela legislação para que esquemas Ponzi não voltem a 

acontecer. Outro estudo qualitativo recente, feito no Paquistão por Ullah, Ahmad e Ali 

(2018), visou somente criar um roteiro de identificação de Ponzi. 

Dada a pouca quantidade de dados disponíveis sobre o perfil dos investidores 

em esquemas de Ponzi e a escassez de pesquisas empíricas quantitativas que 

busquem compreender como esses investidores pensam e agem, destacam-se na 

literatura atual os estudos de Tennant (2010, 2011), e Amoah (2018). Um dos pontos 
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mais importantes trabalhados nos estudos quantitativos de Tennant (2011) e Amoah 

(2018) é o conceito de credulidade proposto por Greenspan (2009) que argumenta a 

necessidade de se investigar se os investidores em Ponzi foram ingênuos e ou 

motivados por serem tolerantes a riscos por meio da pergunta “Por que as pessoas 

investem nesses esquemas?”. Um suposto motivo apontado por Anzhu e 

Pshenichnikov (2017) é que há uma pequena possibilidade de ganhar dinheiro com a 

pirâmide, desde que o investidor seja um dos primeiros a entrar no investimento, 

contudo, o investidor não tem como ter a certeza absoluta de qual posição ocupa na 

pirâmide. Alguns esquemas também pagam aos investidores uma taxa de 

recrutamento de novos investidores, o que pode aumentar a motivação para entrar e 

permanecer no esquema (TENNANT, 2011). 

Dessa forma, destaca-se a necessidade de mais pesquisas sobre as 

motivações dos investidores que aderiram exclusivamente a esquemas Ponzi e, que 

contribuam para a robustez dos resultados encontrados até o momento (TENNANT, 

2011). Assim, adaptando os modelos utilizados por Tennant (2011) e Amoah (2018), 

este estudo, tem o intuito de desenvolver um modelo holístico ainda mais robusto, na 

busca de ampliar as respostas acadêmicas ao tentar esclarecer as motivações dos 

participantes de pirâmides, além de delinear outros aspectos que também impactam 

esses investidores, tendo como referências as teorias modernas das finanças 

comportamentais, em especial a recente e premiada Teoria da Contabilidade Mental.  

 

2.3.8 Como um esquema Ponzi consegue durar 

Visto em termos puramente contábeis, os esquemas Ponzi são tecnicamente 

insolventes desde o início e a alavancagem pode ser virtualmente infinita. No entanto, 

essa não é a impressão dada aos investidores. Em termos de mecânica operacional 

básica, os esquemas Ponzi parecem ser investimentos legítimos, tornando-os difíceis 

de detectar enquanto ganhos forem superiores aos passivos com os investidores 

(LEWIS, 2012).  

Simplificando, o tempo de vida de um esquema Ponzi está ligado a sua 

capacidade de levantar novos fundos e conseguir a entrada de novos investidores 

(AMOAH, 2018). Para que esse fato ocorra pelo maior tempo possível, os aspectos 

de Ponzi examinados até aqui compartilham uma série de características, 

principalmente o direcionamento de grupos de afinidade, a operação paralela de 

legítimos e ilegítimos negócios, retornos regulares de investimentos, e por parte dos 
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fraudadores o apoio generoso a instituições de caridade, a credibilidade social no meio 

social em que atuam, seu estilo de vida e, significativamente, a capacidade de inspirar 

a total confiança dos clientes. Explicar esse último fator é uma das chaves para 

entender os esquemas Ponzi, e várias razões foram apresentadas pelas diversas 

teorias para explicá-lo, incluindo o poder de convencimento dos organizadores, ou 

seja, sua "bela lábia" e endosso tácito, mas principalmente sua personalidade e a 

curiosidade e admiração que eles invocam (LEWIS, 2012). 

Por fim, mesmo que dure tempo suficiente para encantar muitos investidores 

e movimentar muitos recursos, em algum momento haverá problemas em sua 

operação e o esquema Ponzi será desfigurado, culminando na quebra de confiança 

envolvida. Ao lado de todos os fatores já citados, Greenspan (2009) afirma que a 

educação financeira acaba por não ser fator determinante para o investimento em 

Ponzi. Essa constatação ocorre mesmo a despeito da maioria das pessoas 

reconhecerem a importância do ceticismo ao investirem suas economias (TENNANT, 

2011).  

 

2.4 DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES 

Nesta seção, é abordado o inter-relacionamento das teorias e fenômenos 

sociais analisados no referencial teórico deste estudo, com o objetivo de desenvolver 

e estruturar as hipóteses que dão suporte aos modelos apresentados no capítulo 4 e 

oferecer evidências empíricas relevantes, explicando como as variáveis 

independentes levam a variação das variáveis dependentes (SPARROWE; MAYER, 

2011).  

 

2.4.1 Hipóteses sobre a contabilidade mental  

 

A Teoria da Contabilidade Mental, apesar de recente e de ainda apresentar 

poucos trabalhos, vem ganhando cada vez mais espaço pela sua importância no 

estudo dos perfis e comportamento dos indivíduos ante suas decisões financeiras. O 

quadro a seguir mostra um resumo dos estudos mais recentes. 
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Quadro 5 – Resumo dos estudos mais recentes sobre contabilidade mental, finanças 
comportamentais e educação financeira 

AUTORES ANO LOCAL TEMA TIPO 

COSTA 2009 BRASIL Finanças comportamentais Qualitativo 

OECD 2013, 
2017 

MUNDIAL Educação financeira, economia 
comportamental e habilidades 
socioemocionais 

Qualitativo 

BACEN 2017 BRASIL Teste de educação financeira Quantitativo 

ZHANG e SUSSMAN  2018 EUA Contabilidade mental e finanças Qualitativo 

MAHAPATRA, 
RAVEENDRAN e DE  

2019 ÍNDIA Contabilidade mental e finanças Quantitativo 

MUEHLBACHER e 
KIRCHLER  

2019 ÁUSTRIA Contabilidade mental, fatores 
psicológicos e alfabetização 
financeira 

Quantitativo 

 

 Desde Simon (1955), que apresentou argumentos robustos sobre as 

decisões humanas não serem dotadas de plenitude de razão, as influências dos 

fatores comportamentais têm sido sistematicamente estudadas. No tocante aos 

investidores, Costa (2009) esboçou perfis para defini-los. O primeiro é o já consagrado 

homo economicus, e que, apesar de só se apresentar factível na atualidade dentro da 

realidade econômica ortodoxa, sendo tratados como ECONS por Sunstein e Thaler 

(2019), ainda são colocados em evidência por conta do foco isolado na educação 

financeira.  

A crescente preocupação dos organismos públicos e privados internacionais, 

em especial a OCDE (OECD, 2013, 2017), com a questão da educação financeira dos 

indivíduos, retrata que essa ferramenta precisa estar indissociável do dia a dia das 

decisões financeiras das pessoas. No caso brasileiro, a aferição da importância da 

disseminação da educação financeira foi realizada pelo Banco Central do Brasil (2017) 

e também pelos testes da OCDE (2018, 2020)  e os resultados demonstraram uma 

situação preocupante, pois, como Zhang e Sussman (2018) argumentam, indivíduos 

e famílias enfrentam uma ampla gama de escolhas financeiras complexas que podem 

ter efeitos duradouros no seu bem-estar econômico.  
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Dessa forma, dado que o inter-relacionamento entre o uso da contabilidade 

mental e os níveis de educação financeira pouco foram estudadas no campo 

quantitativo, surge a seguinte hipótese: 

 

H1: A educação financeira contribui significativamente para o envolvimento dos 

investidores brasileiros no uso da contabilidade mental.    

 

Já o segundo perfil descrito por Costa (2009) é o homo sapiens, que encontra 

respaldo nas proposições de Sunstein e Thaler (2019) que repaginaram os conceitos 

de Simon e o rebatizaram como HUMANS. Essa definição também encontra 

similaridade no trabalho da CVM (2017), onde é definido como  homo heuristics e 

representa o fato do homem, diante  da habilidade inata do aprendizado usando 

processos cognitivos que o permitem aprender as coisas por si só através de tentativa 

e erro (COSTA, 2009), utilizar-se dos sistemas 1 e 2 (KAHNEMAN, 2012; SAMSON; 

VOYER, 2012)  para traçar seu próprio roteiro decisório.  

Assim, o consenso sobre a importância das questões comportamentais que 

uniram ciência econômica e psicologia, despertam cada vez mais o interesse em 

aprofundar os motivos que levam as pessoas a tomarem determinadas decisões. 

Após a consolidação da Teoria da Contabilidade Mental, proposta por Thaler em 1985, 

estudos que buscam analisar o comportamento dos indivíduos e identificar quais 

fatores impactam o uso da contabilidade mental têm ganhado espaço, contudo, a 

grande maioria deles apresenta resultados gerais, não havendo foco em grupos 

específicos ou na natureza singular de cada indivíduo.  

Recentemente Mahapatra, Raveendran e De (2019) desenvolveram um 

estudo de medição do uso da contabilidade mental diante de situações de decisão 

para o planejamento financeiro pessoal das famílias indianas, porém sem levar em 

consideração as variáveis psicossociais, psicológicas e o nível de educação financeira 

das famílias. Já Muehlbacher e Kirchler (2019), analisaram as diversas nuances no 

uso da contabilidade mental diante de um cenário de tomada de decisão financeira, 

correlacionando seu uso às variáveis psicológicas e também à alfabetização 

financeira em cidadãos austríacos, com o intuito de explorar o envolvimento da 

contabilidade mental.  

Dada a importância em ampliar esses estudos e identificar mais diferenças 

individuais e seus correlatos para aumentar as evidências existentes para as 
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suposições centrais da teoria da contabilidade mental (MUEHLBACHER; KIRCHLER, 

2019), ou seja, quais aspectos têm precedência na influência dos indivíduos, em 

especial investidores,  surge a seguinte hipótese:  

 

H2: Os fatores comportamentais contribuem significativamente para o envolvimento 

dos investidores brasileiros no uso da contabilidade mental. 

H2a: Os traços de personalidade contribuem significativamente para o 

envolvimento dos investidores brasileiros no uso da contabilidade mental. 

 

H2b: Os tipos de impulsividade contribuem significativamente para o 

envolvimento dos investidores brasileiros no uso da contabilidade mental. 

 

H2c: A orientação temporal contribui significativamente para o envolvimento 

dos investidores brasileiros no uso da contabilidade mental. 

 

A estrutura para o tratamento dos dados com a modelagem de equações 

estruturais é apresentada no capítulo 3, item 3.4. O modelo que apoia a definição das 

hipóteses H1, H2a, H2b e H2c é apresentado a seguir. 

Figura 9 – Modelo estrutural proposto 

 

Fonte: adaptado de Mahapatra, Raveendran e De (2019) e Muehlbacher e Kirchler (2019). 
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2.4.2 Hipóteses sobre esquemas Ponzi  

Dada a vasta literatura sobre vieses que as pessoas incorporam ante uma 

decisão, em especial a decisão financeira e os fatores que são analisados quando um 

investidor pretende realizar um investimento (BARBERIS; THALER, 2002; TVERSKY; 

KAHNEMAN, 1974),  estudos recentes apresentados no quadro a seguir, buscaram 

identificar os determinantes dos esquemas Ponzi. Contudo, a grande maioria desses 

estudos foi realizado no campo qualitativo e buscou compreender apenas a estrutura 

dos esquemas e o modo operacional de seus fraudadores, não se preocupando em 

estudar o tema pela ótica das vítimas e nem mapear o perfil e comportamento que 

fazem com que esses investidores estejam ou não expostos a esquemas Ponzi.  

Quadro 6 – Resumo dos estudos mais recentes sobre esquemas Ponzi, educação 
financeira e variáveis comportamentais 

AUTORES ANO LOCAL TEMA TIPO 

SCHILLER 2000 EUA Comportamento de massa Livro 

RADAEV 2002 RÚSSIA Ponzi e comportamento de 
massa  

Qualitativo 

BHATTACHARYA  

 

2003 FRANÇA, 

REINO 

UNIDO, 

RÚSSIA e 

ALBÂNIA 

 

Esquemas Ponzi Qualitativo 

CARVAJAL et al. 2009 CARIBE Esquemas Ponzi Qualitativo 

GREENSPAN 2009 EUA Ponzi e credulidade Qualitativo 

TENNANT 2010, 
2011 

JAMAICA/EUA Ponzi e credulidade Quantitativo 

LEWIS 2012 EUA Ponzi, psicologia e 
credulidade 

Qualitativo 

ANZHU e 
PSHENICHNIKOV 

2017 RÚSSIA Natureza e formato de 
esquemas Ponzi 

Qualitativo 

REURINK 2018 - Esquemas Ponzi (revisão de 
literatura) 

Qualitativo 

AMOAH 2018 GANA/ÍNDIA Ponzi e credulidade Quantitativo 
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HIDAJAT 2018 INDONÉSIA Educação financeira e Ponzi Quantitativo 

ULLAH, AHMAD e 
ALI 

2018 PAQUISTÃO Perspectiva das vítimas de 
Ponzi 

Qualitativo 

PIAW, ZAWAWI E 
BUJANG  

2019 MALÁSIA Perspectiva das vítimas de 
Ponzi 

Qualitativo 

 

Poucos estudos quantitativos se propuseram a aferir os níveis de educação 

financeira das vítimas, assim como a entender os motivos de sua participação nas 

pirâmides financeiras, mesmo com a afirmação de Bhattacharya (2003) que, países 

em desenvolvimento econômico estão sujeitos a problemas para os investidores. Na 

hora de aderir a um esquema Ponzi, a taxa de retorno pode ser um ótimo atrativo e 

pesar fortemente na decisão do investidor. Essa questão é especialmente relevante 

quando considerada contra o pano de fundo da tese de estagnação secular, que prevê 

um período sustentado de interesse invulgarmente baixo (SUMMERS, 2014). Com 

relação a taxa SELIC, taxa juros básica da economia brasileira, quanto menor ela for, 

menor serão os retornos praticados pelos investimentos legais de renda fixa, fazendo 

com que o retorno do esquema Ponzi seja mais atrativo, podendo ser parte do apetite 

ao risco aceito pelo investidor, mesmo sem saber que se trata de uma fraude 

(TENNANT, 2011).  

De acordo com Grable (2000), o conhecimento superior sobre questões de 

finanças pessoais aumenta a tolerância a riscos. Como contraponto, Greenspan 

(2009) argumenta que a credulidade é uma função das deficiências de conhecimento. 

Por isso, são requisitos essenciais conhecer melhor a influência da educação 

financeira na tomada de decisão dos investidores e especialmente, no caso deste 

estudo, verificar se o investidor consegue identificar indícios de um esquema Ponzi11 

(ANZHU; PSHENICHNIKOV, 2017) e os riscos associados (AMOAH, 2018; 

 

11 Um teste de identificação de esquemas Ponzi é aplicado periodicamente na Rússia aos cidadãos pelo Centro de 

Análise Multifuncional NAFI, que tem como clientes o Ministério de Finanças da Rússia, o Banco Central da Rússia, bancos 

comerciais, seguradoras e empresas de consultoria em investimentos. 

NAFI Research Centre. Watch out! Financial pyramids. Disponível em: <http://nafi.ru/analytics/ostorozhno-finansovye-piramidy/> 

Acesso em 18 mar. 2020. 
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TENNANT, 2011). Sendo os investidores brasileiros o objeto do presente estudo, e 

tendo como um dos objetivos a medição do nível de educação financeira desses 

participantes, surge a seguinte hipótese: 

 

H3: A educação financeira contribui significativamente para a não exposição dos 
investidores brasileiros aos esquemas Ponzi. 

Além das questões intrinsecamente ligadas ao risco e retorno dos 

investimentos, Amoah (2018), Mcknight, Cummings e Chervany (1998) e Tennant 

(2011) afirmam que diversos são os motivos levam o investidor a aumentar sua 

confiança em um investimento. Pressões sociais e a credulidade dos investidores, 

conforme teoriza Greenspan (2009), servem de propulsor para levar os investidores 

ao engano. A Teoria da credulidade argumenta que todas as formas de investimentos 

que contém fraude requerem a credulidade do investidor, que por sua vez apresentam 

quatro aspectos a saber, situação, a consciência ou cognição, a personalidade e a 

emoção (GREENSPAN, 2009). Para que a credulidade seja alcançada, Greenspan 

(2009) destaca a importância do fator cognitivo.  

Na constante busca por entender os motivos das decisões dos indivíduos, o 

comportamento das pessoas passa cada vez mais a ter uma atenção especial. Desse 

modo, os conceitos relacionados à economia comportamental vêm ganhando espaço 

e trazendo à luz estudos que envolvem os traços de personalidade e características 

de impulsividade das pessoas, sua orientação quanto a presente e futuro e também 

fatores emocionais que interferem diretamente no processo cognitivo que leva às 

decisões. Oriunda dos insights dos estudos de Greenspan (2009) e Lewis (2012), a 

ganância também aparece como fator relevante a ser pesquisado mais 

profundamente. De acordo com os estudos citados, a intenção de ganhar muito 

dinheiro e de forma rápida pode caracterizar ganância, revelando a adesão por maior 

risco e consequentemente maior emoção.  

Greenspan (2009) aponta que a emoção entra em praticamente todos os atos 

crédulos e que, quando tratamos de investimentos, em especial um esquema Ponzi, 

o desejo de aumentar e proteger a riqueza é o comportamento determinante, porém, 

quando essa emoção é exacerbada, assume a forma de ganância. No entanto, o 

terceiro perfil desenhado por Costa (2009) apresenta uma definição para o investidor 

profissional que, sabendo de suas habilidades, as aplica de modo a otimizar a 

realidade de seus investimentos, com o conceito de homo pragmaticus. No caso de 
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esquemas Ponzi, essa habilidade pragmática pode levar a entrada consciente nesse 

esquema, visando lucros rápidos antes que a pirâmide venha ruir, demonstrando alto 

nível de emoção a riscos, pois é incomum o participante saber em que ponto está 

entrando na pirâmide e quando tempo ela ainda irá durar. Como identifica a literatura, 

o sentimento emoção é muito difícil de ser medido. Sendo assim, foram usadas 

proxies na tentativa de expressar a variável emoção. Já os traços de personalidade 

são amplas dimensões das diferenças individuais entre as pessoas, respondendo pelo 

seu estilo geral, consistência, comportamento, pensamento e sentimento nas 

situações e ao longo do tempo, ou seja, o engajamento de uma pessoa no mundo 

social (BYRNE; SILASI-MANSAT; WORTHY, 2015; LAW; WONG; SONG, 2004; 

MCADAMS; PALS, 2006; PINJISAKIKOOL, 2017; RAMMSTEDT; JOHN, 2007) e, 

assim como as características de impulsividade e orientação temporal das pessoas, 

buscam explicar a tomada de decisão e assunção de riscos e serão medidos pela 

primeira vez, com testes específicos, em um estudo relacionado à esquemas Ponzi, 

com o objetivo de trazer mais detalhes que agreguem ao campo das questões da 

personalidade, propostas na teoria da Credulidade de Greenspan (2009).  

Com origem também nas relações sociais, Schiller (2000) e Radaev (2002) 

colocam em evidência o movimento das massas que impacta diretamente no 

comportamento de muitos indivíduos, fazendo com que, nas situações do cotidiano, 

sigam posicionamentos de outras pessoas sem realizarem os devidos 

questionamentos, que poderiam ser efetivamente esclarecedores. A pressão exercida 

pela exuberância irracional é maior em um micro contexto em que as pressões sociais 

são fortes e particularmente onde amigos ou parentes estão ganhando dinheiro 

investindo em um esquema de Ponzi (GREENSPAN, 2009). Assim, a Teoria da 

exuberância irracional de  Schiller (2000) refere-se a como o indivíduo se envolve com 

fatos e pessoas, ou seja, um desafio social a ser resolvido pelo provável investidor 

(AMOAH, 2018). Outro motivo que está dentre os mais relevantes, segundo Tennant 

(2011) e Amoah (2018), é a influência de diversos aspectos que a empresa que 

oferece o investimento exerce sobre o provável cliente. O aspecto de maior destaque 

nesse no contexto social, emergiu dos resultados do estudo de Tennant (2011) e diz 

respeito ao cliente ter a sensação de ser um cliente exclusivo ou ter uma experiência 

diferenciada. Como fatores complementares, Tennant (2010, 2011) analisou também 

detalhes sobre o tempo de permanência no esquema Ponzi, os tipos e origens dos 
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recursos investidos. Esses dados podem auxiliar no entendimento das causas que 

levaram os investidores a optar por investir em uma empresa. 

Embora ser uma pessoa crédula, por vezes, seja considerado um sinal de 

pouca inteligência, estudos anteriores mostram que não resta claro que os 

participantes de Ponzi possam ter pouca inteligência, mas sim, que nem sempre a 

inteligência é fator determinante para que se tome uma decisão acertada, podendo 

esse fato pode ser devido a falhas no pensamento, definido como autoengano ou a 

deficiência no conhecimento sobre finanças (TENNANT, 2011). Dessa forma, dada a 

importância de se mensurar os impactos dos fatores comportamentais no processo 

cognitivo da tomada de decisão de um investimento, surge a necessidade de 

esclarecer as afirmações de Greenspan (2009) e Tennant (2011) por meio da seguinte 

hipótese:  

H4: Os fatores comportamentais contribuem significativamente para a exposição dos 
investidores brasileiros aos esquemas Ponzi. 

A estrutura para o tratamento dos dados com a regressão logística é 

apresentada no capítulo 3, item 3.4. Já o modelo hipotético que apoia a definição das 

hipóteses H3 e H4 é apresentado na figura 12, constante do capítulo 4. 
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3. MÉTODO DE PESQUISA 
 

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

Esta pesquisa terá base no método científico hipotético-dedutivo, definido por 

Karl Popper em 1935, dado que, para Popper, a ciência é feita através de uma 

permanente construção de hipóteses e de seu cotejamento com a realidade 

(SCHMIDT; SANTOS, 2007). Assim, o método hipotético-dedutivo se estrutura 

quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto são insuficientes 

para a explicação do fenômeno, levando a conjecturas ou hipóteses que estudam 

relacionamentos causais entre elementos (GIL, 2019; VERGARA, 2016). Para tanto, 

tais hipóteses devem se sujeitar, após a análise dos dados do questionário, ao 

falseamento e à refutabilidade, se os dados empíricos não coincidirem com as 

proposições teóricas (BHATTACHERJEE, 2012). O presente estudo, conforme 

ressalta Babbie (2001), se constitui em um estudo contextual, pois se baseia em uma 

amostra de investidores brasileiros e que dentro dessa amostra está contida uma 

subamostra de investidores que participaram de esquemas Ponzi. Para aprofundar 

sua investigação, essa pesquisa utilizou também como meio técnico, a comparação 

desses dois perfis, quais sejam as pessoas que já participaram ou estão participando 

de esquemas Ponzi e as que nunca participaram, possibilitando ressaltar as 

diferenças e similaridades entre eles (GIL, 2019). 

A primeira etapa da pesquisa foi um estudo do comportamento e do modo de 

pensar das pessoas quando necessitam tomar decisões sobre suas finanças 

pessoais, ou seja, no uso da contabilidade mental (mental accounting). Já a segunda 

etapa buscou explicar os mecanismos e comportamentos que levam as pessoas a 

participarem de esquemas Ponzi e os comparou com os não participantes desse tipo 

de esquema. Desse modo, para a proposição de um modelo de contabilidade mental 

(mental accounting) que busque identificar, especificar e consolidar os fatores que o 

impactam, foi feito um estudo de caráter exploratório, visto que, deve esse ser utilizado 

quando há pouco conhecimento acumulado e sistematizado na área estudada 

(VERGARA, 2016) e visa explorar potenciais relações de causa e efeito (BUTLER, 

2014), proporcionando maior familiaridade e visibilidade ao problema (GIL, 2019). 

Sendo a segunda etapa da pesquisa um estudo que  aprofunda o conhecimento da 

realidade, explicar os fatores que causam o fenômenos observado e buscando 
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respostas sobre os comportamentos encontrados (BHATTACHERJEE, 2012), a 

classificação quanto aos fins nessa etapa é explicativa. 

A abordagem deste estudo será quantitativa, pois testará teorias objetivas, 

examinando a relação entre variáveis (CRESWELL, 2010). Para tal, revisão de 

literatura foi realizada com o intuito de se obter uma visão geral inicial e ampla das 

áreas de pesquisa e debates atuais e para moldar novos debates ou mudanças nas  

instruções de pesquisa (KUNISCH et al., 2018). A revisão de literatura revela um papel 

crucial na construção de um conjunto de conhecimentos fundamentais para um 

gerenciamento baseado em evidências que informe os formuladores de políticas e os 

profissionais (RYNES; BARTUNEK, 2017). Quanto aos meios, esse estudo é 

classificado como uma survey ou levantamento, pois, capturou a opinião de outras 

pessoas, por meio da administração de um estímulo, na forma de uma pergunta ou 

afirmação que permite que o participante escolha entre um menu limitado de 

respostas e permite que um sinal verbal (analógico) seja convertido em uma saída 

numérica (digital), por meio da alocação de números ordinais correspondentes à 

escala Likert, levando o resultado a ser submetido a exame estatístico (HARDY; 

FORD, 2014). O uso de survey é indicado para este estudo pois permite elaborar de 

forma clara e rigorosa um modelo lógico, que auxilia na determinação das relações de 

causa e efeito, permitindo assim, testar proposições complexas que englobam a 

interação simultânea de inúmeras variáveis (BABBIE, 2001).  

 

3.2.  POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A população-alvo será composta por investidores brasileiros a partir de 18 

anos de idade, residentes ou não no país e que investem seus recursos em empresas 

sediadas no Brasil.  

A pesquisa selecionou uma amostra em um total de 201 pessoas. A primeira 

subamostra foi de pessoas que já participaram ou estão participando de um 

investimento em esquema Ponzi e que totalizou 52 pessoas. A segunda subamostra 

foi composta de 149 pessoas que, possuíam algum investimento financeiro legal, 

como poupança, ações, imóveis, fundos de investimentos, CDB, LCI, dentre outros. 

Entrevistados iniciais foram selecionados por amostragem de conveniência, 

usada para identificar investidores em esquemas Ponzi, na primeira amostra e 

identificar pessoas que possuam investimentos, na segunda amostra. Embora a 
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conveniência impossibilite a amostragem aleatória, ela foi necessária pela natureza 

sensível do tópico que está sendo investigado e pela ausência de um quadro 

específico de amostragem (TENNANT, 2011). 

 

3.3.  COLETA DE DADOS 

O instrumento da pesquisa, criado por meio da ferramenta google forms, é um 

questionário autoadministrado e estruturado em 13 blocos de perguntas que totalizam 

115 sentenças adaptadas da proposta original de três modelos. A primeira parte, 

composta por 101 itens tem como base os modelos de tolerância ao risco, 

apresentado nos estudos de  Tennant (2010, 2011) e Amoah (2018) e o modelo de 

credulidade, apresentado por  Greenspan (2009). Já a segunda parte, relativa aos 

itens de contabilidade mental, é oriunda do estudo de  Mahapatra, Raveendran e De 

(2019). O questionário encontra-se nos anexos A até N e o detalhamento das variáveis 

que compõem esses itens é apresentado nos quadros 7 e 8, constantes do capítulo 

4. 

Para a validação da clareza semântica dos itens, foram selecionados 9 

indivíduos, sendo 5 pessoas que nunca entraram em um esquema Ponzi e 4 que já 

participaram desse tipo de esquema, que propuseram ajustes e melhorias na redação 

das questões, proporcionado maior clareza na leitura das sentenças.  

Após essa etapa, o instrumento de pesquisa12 foi enviado de forma eletrônica 

para um grupo de pessoas próximas ao pesquisador, que possuam a características 

próprias de cada uma das amostras, solicitando que os participantes encaminhem a 

pesquisa para outras pessoas, usando a técnica de bola de neve (HARDY; FORD, 

2014). Desse modo, após a recepção das respostas, foi realizada a tabulação e 

formatação dos dados para a leitura pelo software estatístico apropriado.  

 

3.4.  TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

Esta pesquisa foi composta por duas etapas: a primeira se concentrou em 

explorar a influência das variáveis comportamentais e da educação financeira dos 

 

12 O questionário pode ser acessado pelo link < 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTsODPi9sOFlNWVRYOwvEmvhWlKCqy857mhGqx3Q1b28xN8g/viewform?vc=0
&c=0&w=1&usp=mail_form_link > 
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investidores brasileiros em suas atitudes financeiras, ou seja, no modo de utilização 

da contabilidade mental. A segunda etapa se baseou na aferição dos motivos da 

exposição ou não ao risco que investidores correm ao participar de uma pirâmide 

financeira. 

A análise dos dados foi realizada através de estatística descritiva, regressão 

logística e modelagem de equações estruturais baseada em mínimos quadrados 

parciais.  

 

3.4.1  Estatística Descritiva 

Os dados demográficos serão tratados, a partir dos conceitos de estatística 

descritiva, por meio do software Gretl, acrônimo para General, Regression, 

Econometrics and Time-series Library, que, é um pacote estatístico livre e 

multiplataforma, desenvolvido principalmente, para ser usado em pesquisas 

econométricas (ANDRADE, 2013) e também pelo software Microsoft Excel. 

 

3.4.2  Modelagem de Equações Estruturais Baseada em Mínimos 
Quadrados Parciais (MEE-MQP) 

Na primeira etapa deste estudo, foi empregada a modelagem de equações 

estruturais baseada em mínimos quadrados parciais (MEE-MQP), tendo em conta que 

essa técnica se mostra perfeitamente adequada quando não há conhecimento quanto 

à normalidade dos dados e dada complexidade do modelo, principalmente pelo 

número  considerável de construtos formativos e pelo tamanho da amostra  (BIDO; 

SILVA, 2019; HAIR et al., 2012; HAIR; RINGLE; SARSTEDT, 2011). Dessa forma, 

será realizada a correlação entre as variáveis independentes e a variável dependente 

contabilidade mental (mental accounting), pois, nas ciências sociais e também no 

comportamento, essa técnica tem sido utilizada com excelência para a avaliação de 

relações entre construtos (BIDO; SILVA, 2019). 

Muito embora a abordagem MEE-MQP se utilize dos dados gerados pelas 

surveys, esse método é adequado para modelar complexas relações com múltiplos 

relacionamentos de dependência e independência entre variáveis latentes 

(NASCIMENTO; MACEDO, 2016). Com a técnica MQP podemos estimar os valores 

dos coeficientes lineares e do angular, de modo que a soma dos quadrados dos erros 

de previsão seja minimizada. Assim, a MEE baseada em MQP é adequada ao trabalho 

exploratório, pois é uma modelagem causal que visa o desenvolvimento de teorias, 
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onde se deseja encontrar e analisar a correlação e a associação entre as variáveis e 

suas influências, maximizando a variância explicada dos construtos latentes 

dependentes e tornando possível levantar questões específicas e precisas de 

considerável complexidade em cenários naturais (HAIR; RINGLE; SARSTEDT, 2011, 

2013). 

Nessa etapa do estudo, foram avaliados inicialmente o modelo de 

mensuração ou externo, por meio da carga dos construtos, que devem exibir valores 

a partir de 0,708, sendo considerados em estudos exploratórios de ciências sociais 

valores entre 0,4 e 0,7. Seguindo, foi avaliada consistência interna dos indicadores, 

por meio da confiabilidade composta, um indicador onde são aceitáveis em pesquisas 

exploratórias valores entre 0,6 e 0,9 e por meio do Alpha de Cronbach, onde se espera 

resultados acima de 0,6 em pesquisas da área de ciências sociais, buscando dirimir 

erros sistemáticos de medição. Após esse teste, foram excluídas questões que 

resultaram valores inferiores que indicam baixa consistência (HAIR; RINGLE; 

SARSTEDT, 2011, 2013). Foi realizada também a avaliação do modelo externo com 

a análise da validade convergente, por meio da variância média extraída (VME), onde 

é sugerido pela literatura valores acima de 0,5  a validade discriminante, por meio da 

análise de cargas cruzadas e Fornell-Lacker e também a detecção de 

multicolinearidade analisando-se os fatores de inflação da variância (VIF), sugerindo 

a literatura valores até 2 para níveis satisfatórios.  

Após a análises do modelo externo, passou-se a avaliação do modelo 

estrutural. Foram analisados os coeficientes de determinação (R²), a relevância 

preditiva (Q²), o tamanho e a significância dos coeficientes de caminho (β) com base 

em uma amostra de bootstrapping de 5000 e o tamanho do efeito (f²) (HAIR JR. et al., 

2017). Para aceitação estatística do p-valor das variáveis independentes, foi definido 

como 1% o nível de significância.  

Por fim, para a validação dos quatro componentes para medir a formação da 

contabilidade mental, ou seja, renda atual (CI), ativos atuais (CA) e renda futura (FI) 

e orçamento mental (MB), o estudo utilizou o Hierarchical Component Model (HCM) 

ou High-Order Constructs (HOC) para construir o fator de segunda ordem 

(SARSTEDT et al., 2019).  

Cabe ressaltar que, para a MEE-MQP, foi utilizado o software SmartPLS 

versão 2.0. 
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3.4.3 Regressão Logística 

O modelo logístico é frequentemente utilizado para modelar a relação entre 

uma variável dependente binária, que assume o valor de 0 ou 1, também chamada de 

variável dummy, e variáveis nominais ou independentes contínuas (GANZACH; 

SAPORTA; WEBER, 2000). A regressão logística permite que os pesquisadores 

manejem efetivamente as variáveis dependentes categóricas não contínuas que 

violam os pressupostos da homocedasticidade, linearidade e normalidade 

(TONIDANDEL; LEBRETON, 2009). 

Uma variedade de pesquisas relacionadas à importância relativa dos 

preditores podem ser motivadas por preocupações teóricas associadas à 

compreensão de processos psicológicos (TONIDANDEL; LEBRETON, 2009). Alguns 

estudos de regressão logística com variáveis dependentes categóricas exploraram a 

relação entre fatores psicológicos e o comportamento dos indivíduos (BARTONE et 

al., 2008). 

Para tratamento dos dados será utilizado na primeira etapa desta pesquisa foi 

utilizado o software Gretl. 

 

3.5 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

A primeira limitação do estudo diz respeito ao fato de a amostra não permitir 

a generalização dos dados, uma vez que a amostra foi escolhida por conveniência, 

impossibilitando a inferência dos resultados obtidos.  

A onipresença das pesquisas de survey ou levantamentos na pesquisa 

organizacional significa que sua qualidade é de suma importância. Porém, há três 

formas de erros de interpretação: instrucional – onde apesar de o pesquisador 

escrever a orientação de preenchimento detalhada e se colocar à disposição para 

tentar dirimir quaisquer dúvidas em relação à aplicação de questionário 

autoadministrado as instruções não são seguidas, sentencial – onde a sintaxe de uma 

frase é enriquecida ou esgotada conforme é interpretada e léxico - onde diferentes 

significados das palavras são implantados. Sendo assim, a interpretação dos itens é 

uma limitação para os estudos, pois é uma fonte significativa de erros (HARDY; 

FORD, 2014). 

Outro fator entendido como uma limitação do método é que os questionários 

serão distribuídos por meio da internet, não sendo possível garantir que os 
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respondentes realmente estão enquadrados nas características necessárias para 

fazer parte da amostra. 

A quarta limitação é sobre o anonimato do respondente, sendo possível que 

os participantes se utilizem de algum viés ou não respondam as questões com 

compromisso e responsabilidade, ensejando respostas não verdadeiras. 

A quinta limitação percebida tem relação com o cenário macroeconômico do 

país e com o aspecto situacional do indivíduo. Cenários de crise econômica, 

desemprego, problemas de foro íntimo, dentre outros fatores externos, pode 

influenciar nos fatores socioeconômicos, na credulidade, e no modo de vida dos 

participantes, afetando o comportamento dos respondentes em relação ao dinheiro no 

momento da pesquisa. 
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4. MODELOS ECONOMÉTRICOS  

4.1  VARIÁVEIS DOS MODELOS 

As variáveis podem ser classificadas como latentes ou observadas. As variáveis 

latentes não podem ser diretamente medidas e explicadas, por isso, as medições 

ocorrem por meio das variáveis que podem ser diretamente observadas. (HAIR et al., 

2009). 

Variáveis latentes 

As variáveis latentes, também reconhecidas como construtos, são classificadas 

como exógenas e endógenas. As variáveis exógenas exercem influência sobre as 

endógenas, ou seja, explicam as variáveis endógenas do modelo. As variáveis 

endógenas não influenciam outras variáveis, apenas são explicadas pelas exógenas. 

O primeiro estudo possui como variável dependente a participação ou não em 

esquemas Ponzi e o segundo modelo possui como variável dependente a 

contabilidade mental (mental accounting). 

 

4.1.1  Medição de exposição ao esquema Ponzi (Risktol e Gull) 

Assim, as variáveis são detalhadas: 

Quadro 7 – Variáveis observadas e latentes dos modelos risktol e gull 

Id Variáveis latentes 

(construtos) 

Variáveis 

observadas 

(indicadores) 

Referência Teórica 

1  

Variáveis demográficas 

(DEMO) 

LNAGE  

 

Livingstone e Lunt (1992) 

Costa e Miranda (2013) 

Amoah (2018)  

 

2 SEX Costa e Miranda (2013)   

Potrich, Vieira e Kirch (2015)  

Tennant (2011)  

Amoah (2018) 

3 MARSTAT  Tennant (2011) e Amoah (2018) 

4 DEP  Amoah (2018)  

Vieira, Junior e Potrich (2019) 

5 Variáveis 

socioeconômicas 

(SOCIOECON) 

ECONSIT  Tennant (2011) 

6 WEALTH  Grable (2000) e Tennant (2011) 

7 EDUC  Tennant (2011) e Amoah (2018) 
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8 Variável atitude 

(ATTITUDE)  

Expectativa econômica 

(ECONEXP) 

EXPPECON  Grable (2000) e Tennant (2011) 

9 EXPNECON  Grable (2000) e Tennant (2011) 

10  

Credulidade (GULL)  

Situação (IRAEXUB) 

FEARINVEST O autor, baseado em Schiller (2000) e Amoah 

(2018) 

11 PARTPONZI Amoah (2018) 

12 TIMEPONZI O autor, baseado em Byrne, Silasi-Mansat e 

Worthy (2015) 

13 HEARPONZI O autor, baseado em Greenspan (2009) 

14 WAYPONZI O autor, baseado em Greenspan (2009) 

15 NUMPONZI Tennant (2011) 

16 FRIENDPONZI Tennant (2011) 

17 Credulidade (GULL)  

Cognição (COGN)  

Conhecimento Financeiro 

(FINKNOW) 

IDENTPONZI Anzhu e Pshenichnikov (2017) 

18 RISKPONZI Tennant (2011) e Amoah (2018) 

19 BIASPONZI O autor, baseado em Tversky e Kaheman e 

(1974) e Barberis  e Thaler (2002) 

20 

a 

31 

FINTEST Lusardi e Mitchell (2005, 2011, 2014), OECD 

(2016, 2018, 2020) e BCB (2017)  

32 Credulidade (GULL)  

Cognição (COGN) 

Autoconhecimento 

(SELFDECP) 

SAFEPONZI Tennant (2011) 

33 AUTOTEST BCB (2017)  

34  

Credulidade (GULL)  

Personalidade (PERS)  

Confiança (TRUST) 

WHYTRACKR Tennant (2011) 

35 WHYEXP Tennant (2011) 

36 WHYASSET Tennant (2011) 

37 WHYPOOR Tennant (2011) 

38 WHYMAN McKnight, Cummings e Chervany (1998) e 

Amoah (2018) 

39 WHYRECOMEND Amoah (2018) 

40 WHYEXCLUS O autor, baseado em Tennant (2011) 

41 

a 

50 

TRAIT Muehlbacher e Kirchler (2019) 

51 

a 

80 

 

Credulidade (GULL)  

Personalidade (PERS)  

IMPULS Muehlbacher e Kirchler (2019) 
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81 

a 

84 

Atitude intrínseca ao risco 

(IRA) 

ORIENT ST  

 

Antonides, Groot e Raaij (2011), Muehlbacher e 

Kirchler (2019) 85 

a 

88 

ORIENT LT 

89 LENGTHINVEST Tennant (2010, 2011) 

90 FREQINT Tennant (2010, 2011) 

91 FUNDSALARY Tennant (2010, 2011) e Amoah (2018) 

92 FUNDASSET Tennant (2010, 2011) e Amoah (2018) 

93 FUNDBORROWFI Tennant (2010, 2011) e Amoah (2018) 

94  

 

 

Credulidade (GULL)  

Emoção (EMO) 

AMTGAINLOSS Tennant (2011) 

95 RETURNPONZI Amoah (2018) 

96 PONZINT Amoah (2018) 

97 INVINT O autor, baseado em Bhattacharya (2003) e 

Summers  (2014) 

98 EMOPONZI O autor 

99 GREED O autor, baseado em Greenspan (2009) e 

Lewis (2012) 

100 CHATT O autor 

101 CHBEHAV O autor 

 

Os diagramas de caminho, base para a construção do modelo econométrico, 

são apresentados nas figuras 10 e 11, a seguir, e evidenciam as relações de todas as 

variáveis. Cabe ressaltar que todas as sentenças do questionário que são específicas 

para pessoas que já participaram de esquemas Ponzi têm apenas o intuito de 

complementar as inferências sobre os motivos que levam os indivíduos a investirem 

seus recursos em tal esquema fraudulento.  Caso o respondente nunca tenha 

investido em um esquema Ponzi, há como alternativa de resposta a opção “não se 

aplica”. O questionário e a devida correspondência com as variáveis e a escala de 

risktol e gull constantes do quadro 7, está disponível dos anexos B até M. 
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Figura 10 – Diagrama de caminho de tolerância ao risco (RISKTOL) 

 
Fonte: adaptado de Tennant (2011). 

Figura 11 – Diagrama de caminho de credulidade (GULL) 

 

 

Fonte: adaptado de Tennant (2011). 
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O modelo econométrico tem como base inicial a premissa de que a exposição 

à Ponzi é afetada por um nível elevado de tolerância a riscos (RISKTOL) ou pela 

credulidade do investidor quanto aos riscos desse investimento (GULL) ou pelos dois 

fatores simultaneamente. Logo, o modelo econométrico combinado se apresenta 

conforme a equação a seguir. 

 

Figura 12 – Modelo econométrico consolidado da relação RISKTOL e GULL 

𝑬𝑿𝑷𝑶𝑺𝑼𝑹𝑬𝒊 =  α + 𝛽 𝐿𝑁𝐴𝐺𝐸_𝐹 + 𝛽 𝑆𝐸𝑋_𝐷 +  𝛽  𝑀𝐴𝑅𝑆𝑇𝐴𝑇_𝐷 +

𝛽 𝐷𝐸𝑃_𝐹  + 𝛽 𝐸𝐶𝑂𝑁𝑆𝐼𝑇_𝐹 + 𝛽 𝑊𝐸𝐴𝐿𝑇𝐻_𝐹 +  𝛽 𝐸𝐷𝑈𝐶_𝐹 +  𝛽 𝐸𝑋𝑃𝑃𝐸𝐶𝑂𝑁_𝐹 +

𝛽 𝐸𝑋𝑃𝑁𝐸𝐶𝑂𝑁_𝐹 + 𝛽 𝐹𝐸𝐴𝑅𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇_𝐷 +  𝛽 𝑃𝐴𝑅𝑇𝑃𝑂𝑁𝑍𝐼_𝐷 +  𝛽 𝑁𝑈𝑀𝑃𝑂𝑁𝑍𝐼_𝐹 +

𝛽 𝐹𝑅𝐼𝐸𝑁𝐷𝑃𝑂𝑁𝑍𝐼_𝐷 +  𝛽 𝐼𝐷𝐸𝑁𝑇𝑃𝑂𝑁𝑍𝐼_𝐷 + 𝛽 𝑅𝐼𝑆𝐾𝑃𝑂𝑁𝑍𝐼_𝐷 +

 𝛽 𝐵𝐼𝐴𝑆𝑃𝑂𝑁𝑍𝐼𝑅_𝐷 + 𝛽 𝐵𝐼𝐴𝑆𝑃𝑂𝑁𝑍𝐼𝐼_𝐷 + 𝛽 𝐵𝐼𝐴𝑆𝑃𝑂𝑁𝑍𝐼𝑊_𝐷 +

𝛽 𝐵𝐼𝐴𝑆𝑃𝑂𝑁𝑍𝐼𝑋_𝐷 + 𝛽 𝐵𝐼𝐴𝑆𝑃𝑂𝑁𝑍𝐼𝑃_𝐷 + 𝛽 𝐵𝐼𝐴𝑆𝑃𝑂𝑁𝑍𝐼𝑌_𝐷 +

𝛽 𝐵𝐼𝐴𝑆𝑃𝑂𝑁𝑍𝐼𝐴_𝐷 + 𝛽 𝐵𝐼𝐴𝑆𝑃𝑂𝑁𝑍𝐼𝑁_𝐷 + 𝛽 𝐹𝐼𝑁𝑇𝐸𝑆𝑇_𝑁 +  𝛽 𝑆𝐴𝐹𝐸𝑃𝑂𝑁𝑍𝐼_𝐷 +

𝛽 𝐴𝑈𝑇𝑂𝑇𝐸𝑆𝑇_𝑁 + 𝛽 𝑊𝐻𝑌𝑇𝑅𝐴𝐶𝐾𝑅_𝐷 +  𝛽 𝑊𝐻𝑌𝐸𝑋𝑃_𝐷 + 𝛽 𝑊𝐻𝑌𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇_𝐷 +

𝛽 𝑊𝐻𝑌𝑃𝑂𝑂𝑅_𝐷 + 𝛽 𝑊𝐻𝑌𝑀𝐴𝑁_𝐷 + 𝛽 𝑊𝐻𝑌𝑅𝐸𝐶𝑂𝑀𝐸𝑁𝐷_𝐷 +

𝛽 𝑊𝐻𝑌𝐸𝑋𝐶𝐿𝑈𝑆_𝐷 + 𝛽 𝑇𝑅𝐴𝐼𝑇𝐸_𝐹  + 𝛽 𝑇𝑅𝐴𝐼𝑇𝐴_𝐹 + 𝛽 𝑇𝑅𝐴𝐼𝑇𝐶_𝐹 +

𝛽 𝑇𝑅𝐴𝐼𝑇𝑁_𝐹 +  𝛽 𝑇𝑅𝐴𝐼𝑇𝑂_𝐹 +  𝛽 𝐼𝑀𝑃𝑈𝐿𝑆𝐺_𝐹 + 𝛽 𝐼𝑀𝑃𝑈𝐿𝑆𝐷_𝐹 +

 𝛽 𝐼𝑀𝑃𝑈𝐿𝑆𝑀_𝐹 +  𝛽 𝐼𝑀𝑃𝑈𝐿𝑆𝑁𝑃_𝐹 +  𝛽 𝑂𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝑆𝑇_𝐷 + 𝛽 𝑂𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐿𝑇_𝐷 +

 𝛽 𝐼𝑁𝑉𝐼𝑁𝑇_𝐷 + 𝛽 𝐸𝑀𝑂𝑃𝑂𝑁𝑍𝐼_𝐷 + 𝛽 𝐺𝑅𝐸𝐸𝐷𝐴_𝐷 + 𝛽 𝐺𝑅𝐸𝐸𝐷𝐵_𝐷 +

𝛽 𝐺𝑅𝐸𝐸𝐷𝐶_𝐷   

Fonte: adaptado do modelo de Tennant (2011) 

 

Dado o modelo da figura 9, a função correspondente se apresenta: 

EXPOSURE = ƒ (RISKTOL, GULL) 

Onde a exposição (EXPOSURE) é resultado da regressão logística em que o 

resultado 0 é igual ao indivíduo não exposto e 1 é igual ao indivíduo exposto ao 

esquema Ponzi. 

 

4.1.2  Contabilidade mental 

Assim, as variáveis são detalhadas: 
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Quadro 8 – Variáveis observadas e latentes do modelo de contabilidade mental 

Id Variáveis latentes 

(construtos) 

Variáveis 

observadas 

(indicadores) 

Referência Teórica 

102  

Contabilidade Mental/ Mental 

Accounting (MA)  Orçamento 

Mental/ Mental Budgeting (MB) 

MB_1  

 

 

 

 

 

 

 

Mahapatra, Raveendran e De (2019) 

103 MB_2 

104 MB_3 

105 MB_4 

106 Contabilidade Mental (MA)   

Renda atual/ Current Income 

(CI)  

CI_1 

107 CI_2 

108 Contabilidade Mental (MA)  

Patrimônio atual / Current 

Assets (CA)  

CA_1 

109 CA_2 

110 CA_3 

111  

Contabilidade Mental (MA)   

Renda futura / Future Income 

(FI) 

FI_1 

112 FI_2 

113 FI_3 

114 FI_4 

115 FI_5 

 

O modelo testado de Mahapatra, Raveendran e De (2019), tem como base 

inicial a premissa de que indivíduos e famílias tendem a usar um conjunto de 

operações cognitivas para organizar, avaliar e manter o controle de suas atividades 

financeiras (THALER, 1999) e se apresenta de acordo com a figura a seguir. 

 

Figura 13 – Diagrama de caminho da contabilidade mental 

 
Fonte: Mahapatra, Raveendran e De (2019). 
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O questionário com as escalas O questionário e a devida correspondência 

com as variáveis e a escala de contabilidade mental (mental accounting) constantes 

do quadro 8, está disponível no anexo N. 

 

4.1.3  Correlação entre contabilidade mental, variáveis psicológicas e 
nível de educação financeira 

 Embora a contabilidade mental seja um fenômeno abstrato, os investidores 

tendem a se envolver em diferentes estratégias para satisfazer diversos requisitos e 

planejar suas economias e investimentos de curto e longo prazos (MAHAPATRA; 

RAVEENDRAN; DE, 2019). 

Com base em resultados de diversos estudos anteriores, Muehlbacker e 

Kirchler (2019) levantam a hipótese de que a contabilidade mental seja um subproduto 

de um processo deliberado de decisão. Contudo, dado a teoria do sistema 1 e sistema 

2 de Kahneman, a contabilidade mental também está associada a decisões mais 

intuitivas, auxiliando a simplificar as decisões (MUEHLBACHER; KIRCHLER, 2019). 

Assim, decisões tomadas com estabilidade emocional e consciência e as decisões 

tomadas com influência da personalidade coexistem, sendo de grande interesse dos 

estudos sobre decisões, em especial as decisões de investimento que compõem as 

finanças comportamentais. Por isso, este estudo correlacionará, conforme a figura 14, 

a seguir, as variáveis que contemplam os três tipos de impulsividade (IMPULS), os 

cinco traços de personalidade (TRAIT), orientação temporal de curto e longo prazo 

(ORIENTST e ORIENTLT) e o nível de educação financeira (TESTFIN) com a 

contabilidade mental. Em todas as relações causais evidenciadas no modelo proposto 

foram medidas as variáveis demográficas e socioeconômicas de controle, que  tem 

potencial efeito nas percepções, perfil e comportamento das pessoas (ATINC; 

SIMMERING; KROLL, 2012). Essa aferição tem como objetivo de demonstrar o papel 

das diferenças individuais no uso da contabilidade mental.  
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Figura 14 – Modelo de mensuração proposto 

 

Fonte: adaptado de Mahapatra, Raveendran e De (2019) e Muehlbacher e Kirchler (2019). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A pesquisa foi realizada entre os dias 28 de julho de 2020 e 03 de setembro de 

2020, totalizando 201 respondentes brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil, 

oriundos de 15 estados brasileiros e do exterior. Os resultados alcançados serão 

abordados em duas subseções: a primeira trará o detalhamento das estatísticas 

descritivas e a regressão logística que buscou identificar os mecanismos e 

comportamentos que levam as pessoas a participarem ou não de esquemas Ponzi, 

respondendo as hipóteses H4, H5 e H6. A segunda subseção abordará a 

contabilidade mental  e sua correlação com as questões psicológicas, 

comportamentais e de educação financeira, respondendo as hipóteses H1, H2 e H3, 

por meio da modelagem de equações estruturais baseada em mínimos quadrados 

parciais. 

 

5.1 CONTABILIDADE MENTAL E SEUS CORRELATOS 

5.1.1 Modelagem de Equações Estruturais baseada em Mínimos Quadrados 

Parciais (MEE-MQP) 

O modelo analisado nessa pesquisa, propõe desenvolver as relações entre a 

Contabilidade mental e os fatores que a impactam. Dessa forma, segue as diretrizes 

da Contabilidade Mental proposta por Mahapatra, Raveendran e De (2019) conjugado 

com as variáveis socioeconômicas, demográficas e comportamentais, propostas na 

pesquisa de Muehlbacher e Kirchler (2019) que impactam diretamente a 

Contabilidade Mental. 

 

5.1.1.1 Fatoração de primeira ordem  

Para se chegar ao modelo ajustado às premissas constantes da literatura, 

inicialmente foi avaliado o modelo de mensuração. Dados os resultados das cargas 

externas dos construtos (apêndice B), um item do construto renda atual (CI), dois itens 

do construto renda futura (FI), um item do construto orientação de curto prazo 

(ORIENT ST) e  um item do construto orientação de longo prazo (ORIENT LT) foram 

retirados pois suas cargas apresentaram valores inferiores à 0,4. Cabe ressaltar que 

não foram realizados testes de avaliação dos construtos que definem os cinco tipos 

de personalidade e os três tipos de impulsividade, por se tratarem de testes 
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padronizados e consagrados tanto pela psicologia, como por pesquisas anteriores que 

o utilizaram como referência. Todos os itens analisados deram como resultado 

significância estatística a 1%. 

Após essa verificação inicial, passou-se a avaliação das cargas cruzadas 

(apêndice C) e, da consistência interna por meio da confiabilidade composta e do alfa 

de Cronbach, da validade convergente, por meio da variância média extraída (VME) 

e da validade discriminante, por meio do critério de Fornell-Lacker e da análise da 

multicolinearidade (apêndice D). Como resultado da análise, foi excluído um item do 

construto orientação de longo prazo (ORIENT LT) e um item do construto patrimônio 

atual (CA). Mesmo após a exclusão desses itens, o critério de alfa de Cronbach não 

foi atingido para os dois construtos. Contudo, por se tratar de uma pesquisa 

exploratória, por ter sido validado por todos os outros testes e pelo embasamento 

teórico das hipóteses do ciclos de vida comportamental, proposta por Shefrin e Thaler 

(1988) contidos na Contabilidade Mental, o presente estudo optou por manter a 

variável na escala, do mesmo modo realizado por Mahapatra, Raveendran e De 

(2019) em sua pesquisa. Outro ponto importante de análise é o fato do construto renda 

atual (CI), após as validações iniciais, ficar somente com um item formador, o que não 

é recomendado pela literatura. 

Finda a avaliação do modelo de mensuração, pôs-se a análise do modelo 

estrutural, para avaliar os efeitos e a qualidade da predição das relações do modelo. 

Dessa forma, o modelo indica que as variáveis endógenas são previstas pelos fatores 

socioeconômicos, demográficos e comportamentais, contudo, apresentando precisão  

preditiva fraca a moderada para estudos em ciências sociais, pois o resultado de R2 

para as quatro dimensões da Contabilidade Mental, orçamento mental (MB), renda 

atual (CI), renda futura (FI) e patrimônio atual (CA) foi abaixo de 0,50, conforme 

detalhado no apêndice E. Já o tamanho de Q2 indicou para os construtos renda atual 

(CI) e patrimônio atual (CA), relevância pequena e para os construtos orçamento 

mental (MB) e renda futura (FI) relevância preditiva média. No tocante ao tamanho do 

efeito (f²), os resultados indicam que todas as variáveis tem efeito pequeno nos quatro 

construtos medidos, pois apresentaram resultados até 0,15, com exceção da variável 

que mede a impulsividade motora (IMPULSM), que apresentou efeito médio sobre o 

construto orçamento mental (MB), conforme apêndice E. Por fim, os coeficientes de 

caminho e a significância estatística também são apresentados no apêndice E. 
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5.1.2.1 Fatoração de segunda ordem  

A fatoração segunda ordem da contabilidade mental foi realizada usando a 

técnica Hierarchical Components Model (HCM). Essa técnica é especialmente 

utilizada para facilitar a modelagem de um construto em uma dimensão de nível 

superior mais abstrata, e suas subdimensões de ordem inferior mais concretas e são 

possuem uma tendência de aplicabilidade cada vez mais abrangente na modelagem 

de equações estruturais de mínimos quadrados parciais (SARSTEDT et al., 2019), 

pois levam a uma maior parcimônia teórica, reduzindo a complexidade dos modelos 

com o intuito de evitar confusões como a multicolinearidade (HAIR et al., 2014; 

KUPPELWIESER; SARSTEDT, 2014). 

Considerando a fatoração de segunda ordem, uma nova validação do modelo 

foi realizada por meio da verificação da consistência interna, do alfa de Cronbach, da 

validade convergente e da validade discriminante. Todos os itens que formam o 

construto contabilidade mental (MA) foram validados. Dessa forma chegou-se ao 

ajustamento da relação estrutural entre a contabilidade mental e seus correlatos, 

baseados nas variáveis socioeconômicas, demográficas e comportamentais, 

apresentado pelo modelo da figura 12. 

 

Figura 15 – Modelo final ajustado entre contabilidade mental, variáveis de controle, 
variáveis psicológicas, orientação temporal e nível de educação financeira 

 
     Fonte: o autor, usando o software SmartPls 2.0. 

    Nota: os resultados detalhados encontram-se no apêndice F. 
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Tabela 1 – Coeficientes de caminho do modelo ajustado 

Variáveis Coeficiente (β) 

SEX -0,106*** 

ECONSIT 0,207*** 

TRAITO 0,1136*** 

IMPULSM - 0,2656*** 

IMPULSNP - 0,277*** 

ORIENTLT 0,1889*** 

                          Nota:*** p<0,01; **p<0,05; * p<0,10. 

Nota: o coeficiente de caminho de todas as variáveis encontra-se no apêndice F. 

 

Segundo os resultados da análise, apresentados na figura 12 e na tabela 1, 

há significância estatística (1%) das variáveis sexo (SEX), situação econômica 

relatado (ECONSIT), traço de personalidade openness (TRAITO), impulsividade 

motora e impulsividade não planejada (IMPULSM e IMPLSNP)  e orientação temporal 

de longo prazo (ORIENTLT) em relação com a contabilidade mental (MA). Dessa 

forma, o modelo indica que um maior grau de envolvimento com a contabilidade 

mental por partes dos investidores, está relacionado a ser do sexo masculino, com 

melhor situação econômica percebida, possuir baixos níveis  de impulsividade motora, 

ou seja, pensar antes de agir, ter uma orientação temporal mais voltada ao longo 

prazo, possuir baixos níveis de impulsividade não planejada, ou seja, ter o costume 

de planejar suas ações, dado essas duas últimas variáveis apresentarem correlação 

negativa. Curiosamente, o traço de personalidade openness, que identifica pessoas 

mais abertas à emoção, mais imprevisíveis ou com falta de foco e mais propensas a 

se envolverem em comportamentos de risco também apresentou alto grau de 

envolvimento com a contabilidade mental. Dessa forma, podemos inferir também, que 

esses investidores utilizam a contabilidade mental como um instrumento de 

autocontrole, fato destacado por diversas pesquisas, mas em especial na Teoria da 

Contabilidade Mental (SHEFRIN; THALER, 1988; THALER, 1999)(THALER, 

1999)(THALER, 1999)(THALER, 1999)(THALER, 1999)(THALER, 1999)(THALER, 

1999)(THALER, 1999)(THALER, 1999)(THALER, 1999)(THALER, 1999).  

É importante ressaltar o fato de que os indivíduos que declararam estar em 

melhor situação econômica, se encontraram mais envolvidos com a contabilidade 



77 

 

mental. Uma análise mais apurada, sugere duas possíveis explicações. A primeira, 

tem relação com a amostra estudada, pois, como a amostra desta pesquisa é 

composta de investidores, esses costumam ter maior controle de suas finanças. A 

segunda,  encontra apoio no estudo de Mahapatra, Raveendran e De (2019), que 

relata que a compreensão da contabilidade mental pode potencialmente melhorar a 

tomada de decisões financeiras, ou seja, a contabilidade mental quando bem utilizada,  

pode ser instrumento de auxílio para economizar, racionalizar os gastos e assim 

alcançar uma melhor situação econômica. Em relação à variável impulsividade não 

planejada, que apresentou correlação negativa, esse resultado, se coaduna com a 

pesquisa de Muehlbacher e Kirchler (2019). Já a variável orientação temporal de longo 

prazo encontra resultado semelhante no estudo de Antonides, Groot e Raaij (2011).  

 Analisando sob a ótica do modelo estrutural, as variáveis socioeconômicas, 

demográficas e comportamentais apresentadas, conseguiram, por meio do R2, 

explicar 49,7% da contabilidade mental, um percentual bastante satisfatório para 

estudos exploratórios em ciências sociais. Como comparativo, a pesquisa de 

Muehlbacher e Kirchler (2019), feita apenas com mínimos quadrados ordinários, teve 

um R2 de 0,34, o que demonstra o potencial do modelo estudado. Ao unificar os 

quatros construtos em uma única dimensão, a relevância preditiva (Q2) o construto 

patrimônio atual (CA) passou de pequeno para médio, renda futura (FI) e orçamento 

mental (MB) de médio pra grande e renda atual (CI) de pequeno para sem efeito.  Já 

o construto contabilidade mental (MA) apresentou relevância preditiva Q2 de 0,1783, 

o que pode ser considerado médio.  

Por fim, apresentados os resultados da modelagem, tem-se o resultado das 

hipóteses estabelecidas: 

 

H1: A educação financeira contribui significativamente para o envolvimento dos 

investidores brasileiros no uso da contabilidade mental. 

Como a variável nota do teste de educação financeira não se mostrou significativa a 

1%, 5% e a 10% no modelo inicial, esta hipótese foi rejeitada. 

H2: Os fatores comportamentais contribuem significativamente para o 

envolvimento dos investidores brasileiros no uso da contabilidade mental. 
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Como das seis variáveis que compõem o modelo final ajustado, quatro delas se 
mostraram significativas a 1%, esta hipótese foi confirmada. 

H2a: Os traços de personalidade contribuem significativamente para o 

envolvimento dos investidores brasileiros no uso da contabilidade mental. 

Dado que o traço de personalidade openness se mostrou significativo a 1%, esta 

hipótese foi confirmada. 

H2b: Os tipos de impulsividade contribuem significativamente para o 

envolvimento dos investidores brasileiros no uso da contabilidade mental.  

Dado que a impulsividade motora e a impulsividade não planejada se mostraram 

significativas a 1%, esta hipótese foi confirmada. 

H2c: A orientação temporal contribui significativamente para o 

envolvimento dos investidores brasileiros no uso da contabilidade mental.  

Dado que a orientação temporal de longo prazo se mostrou significativa a 1%, 

esta hipótese foi confirmada. 

5.2 PERFIL DOS INVESTIDORES 

5.2.1 Estatísticas descritivas 

Um perfil dos entrevistados que compõem a amostra é apresentado nas 

tabelas 2 até 8. Do total de 201 respondentes, 149 pessoas (74,13%) oriundas de 13 

estados do Brasil e do exterior, nunca participaram de esquemas Ponzi, enquanto 52 

pessoas (25,87%), oriundas de 12 estados do Brasil e do exterior já participaram e 

relataram 19 tipos de  esquemas Ponzi diferentes.  

Das 52 pessoas que já participaram de um esquema Ponzi, 28 pessoas 

(53,85%), conseguiram algum retorno do investimento. Esse fato demonstra em 

alguma medida, um fator preponderante de incentivo à continuidade desse tipo de 

esquema. Ao menos 3 pessoas (5,77%), já participaram mais de uma vez e 8 delas 

(15,38%), demonstraram vontade de participar novamente caso tenham oportunidade, 

sendo que 6 dessas 8 pessoas tiveram ganhos ao participar da pirâmide. Além disso, 
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2 entrevistados que nunca entraram, disseram estar dispostos a participar mesmo 

sabendo se tratar de um esquema de pirâmide financeira.  

Cabe destacar na análise socioeconômica e demográfica, que mais da 

metade (57,69%) dos respondentes que investiram em um esquema Ponzi tem entre 

35 e 60 anos de idade, ressaltando-se a fase do ciclo de vida do investidor em que 

ocorre a busca pela consolidação do patrimônio. Quanto a autodeclaração de situação 

econômica, 88,47% dos investidores em Ponzi declararam que sua situação é média 

ou boa, sugerindo, assim como o estudo de Tennant (2011), que pessoas em situação 

econômica e de renda mais alta são mais tolerantes ao risco, contudo, sem arriscar 

uma parte expressiva de seu patrimônio. A grande maioria (63,46%) desses 

investidores são casados.  

Tabela 2 – Estatística socioeconômica e demográfica da amostra 

Variável Participaram 
de Ponzi 

% Não 
participaram 
de Ponzi 

% Total % 

IDADE 52 100% 149 100% 201 100% 
menos de 35 anos  20 38,46% 39 26,17% 50 29,35% 
entre 35 e 60 anos  30 57,69% 100 67,11% 130 64,68% 
mais de 60 anos  2 3,85% 10 6,71% 12 5,97% 
SEXO 52 100% 149 100% 201 100% 
Feminino 13 25% 88 59,06% 74 36,82% 
Masculino 39 75% 61 40,94% 127 63,18% 
ESTADO CIVIL 52 100% 149 100% 201 100% 
Solteiro 19 36,54% 57 38,26% 76 37,81% 
Casado/União 
estável 

33 63,46% 92 61,74% 125 62,19% 

DEPENDENTES 52 100% 149 100% 201 100% 
0 28 53,85% 57 38,26% 85 42,29% 
1 8 15,38% 42 28,19% 50 24,88% 
2 ou mais 16 30,77% 50 33,56% 66 32,84% 
SITUAÇÃO 
ECONÔMICA 

52 100% 149 100% 201 100% 

Ruim 6 11,54% 9 6,04% 15 7,46% 
Média 31 59,62% 58 38,93% 89 44,28% 
Boa 15 28,85% 82 55,03% 97 48,26% 
FAIXA DE 
PATRIMÔNIO 

52 100% 149 100% 201 100% 

Não responderam* 4* 7,69% 28* 18,79% 32 15,92% 
Não tenho patrimônio 4 7,69% 4 2,68% 8 3,98% 
até R$ 50 mil 11 21,15% 27 18,12% 38 18,91% 
de R$ 50 a 100 mil 7 13,46% 13 8,72% 20 9,95% 
de R$ 100 a 500 mil 22 42,31% 34 22,82% 56 27,86% 
acima de R$ 500mil 4 7,69% 43 28,86% 47 23,38% 
NÍVEL 
EDUCACIONAL 

52 100% 149 100% 201 100% 

Fundamental 
incompleto 

1 1,92% 
 

0 0 1 0,50% 
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Médio completo 17 32,69% 18 12,08% 35 17,41% 
Superior 21 40,38% 45 30,20% 66 32,84% 
Pós graduação 13 25,00% 86 57,72% 99 49,25% 

* Para efeitos desta pesquisa, os campos observados como missing value foram estimados com o uso do método de imputação 

múltipla, por meio da simulação de Monte Carlo.  

 
Tabela 3 – Estatística descritiva do nível de educação financeira da amostra 

 

 
 
Tabela 4 – Estatística cognitivo-educacional em finanças da amostra 

Variável Participaram 
de Ponzi 

% Não 
Participaram 
de Ponzi 

% Total % 

NÍVEL DE 
EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA 

52 100% 149 100% 201 100% 

Nota 5 1 1,92% 0 0 1 0,50% 
Nota 6 1 1,92% 0 0 1 0,50% 
Nota 7 1 1,92% 2 1,34% 3 1,49% 
Nota 8 17 32,69% 33 22,15% 50 24,88% 
Nota 9 21 40,38% 67 44,97% 88 43,78% 
Nota 10 11 21,15% 47 31,54% 58 28,86% 
Informações 
sobre o risco de 
um investimento 

52 100% 149 100% 201 100% 

Não analisam 
risco 

26 50% 55 36,91% 81 40,30% 
 

Não analisam 
nenhum item 

2 3,85% 10 6,71% 
 

12 5,97% 
 

Analisam diversos 
itens incluindo 
risco 

24 46,15% 84 56,38% 108 53,73% 

Conseguiram 
identificar um 
esquema Ponzi 

52 100% 149 100% 201 100% 

SIM 30 57,69% 91 61,07% 121 61,07% 
NÃO 22 42,31% 58 38,93% 80 39,8% 

 
 
 
Tabela 5 – Estatística do perfil comportamental da amostra 

Variável Participaram 
de Ponzi 

% Não 
Participaram 
de Ponzi 

% Total % 

TRAÇOS DE 
PERSONALIDADE 
- Afabilidade 

52 100% 149 100% 201 100% 

 Alto 39 75% 123 82,55% 162 80,60% 
Moderado 10 19,23% 21 14,09% 31 15,42% 
Baixo 3 5,77% 5 3,36% 8 3,98% 

Variável Média Mediana Mínimo Máximo Percentil 5% Percentil 95% 
Nota de 0 a 10 9,0755 9,1667 5 10 7,5 10 
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IMPULSIVIDADE 
MOTORA 

52 100% 149 100% 201 100% 

Alto 12 23,08% 15 10,07% 27 13,43% 
Normal 33 63,46% 72 48,32% 105 52,24% 
Baixo 7 13,46% 62 41,61% 69 34,33% 
Uma empresa de 
investimentos 
oferecer uma 
experiência 
diferenciada ajuda 
a confiar nela?  

52 100% 149 100% 201 100% 

SIM 44 84,62% 106 70,67% 150 74,26% 
NÃO 8 15,38% 44 29,33% 52 25,74% 
Recomendação de 
uma empresa de 
investimentos por 
pessoas famosas 
(artistas, 
jogadores de 
futebol, 
esportistas, 
influencers, 
religiosos, etc) 
ajuda a confiar 
nela? 

52 100% 149 100% 201 100% 

SIM 17 32,69% 6 4,03% 23 11,44% 
NÃO 35 67,31% 143 95,97% 178 88,56% 

 
Tabela 6 – Estatística do perfil situacional da amostra 

Variável Participaram 
de Ponzi 

% Não 
Participaram 
de Ponzi 

% Total % 

Número de 
amigos em 
esquemas Ponzi 

52 100% 149 100% 201 100% 

0 6 11,54% 79 53,02% 85 42,29% 
1 5 9,62% 19 12,75% 24 11,94% 
2 8 15,38% 14 9,40% 22 10,95% 
3 ou mais 33 63,46% 37 24,83% 70 34,83% 
Seu amigo mais 
próximo já esteve 
em um esquema 
Ponzi? 

52 100% 149 100% 201 100% 

SIM 24 46,15% 18 12,08% 42 20,90% 
NÃO 28 53,85% 131 87,92% 159 79,10% 
O medo de perder 
uma oportunidade 
é levado em 
consideração na 
hora de optar por 
um investimento? 

52 100% 149 100% 201 100% 

SIM 39 75% 88 59,06% 127 63,18% 
NÃO 13 25% 61 40,94% 74 36,82% 

 

 
 



82 

 

Tabela 7 – Estatística do perfil emocional da amostra 

Variável Participara
m de Ponzi 

% Não 
Participaram 
de Ponzi 

% Total % 

Qual a sua 
intenção ao entrar 
em um 
investimento? 

52 100% 149 100% 201 100% 

Ganhar muito 
dinheiro e de forma 
rápida 

15 28,85% 0 0 15 7,46% 

Ganhar dinheiro 25 48,08% 55 36,91% 80 39,80% 
Dar segurança e 
proteção ao meu 
patrimônio 

12 23,08% 94 63,09% 106 52,74% 

A taxa de juros 
básica atual da 
economia (SELIC) 
pesa na hora de 
aderir a 
investimentos de 
maior risco? 

52 100% 149 100% 201 100% 

Não souberam 
responder* 

3* 5,77% 23* 15,44% 26 12,94% 

SIM 30 57,69% 106 71,14% 136 67,66% 
NÃO 19 36,54% 20 13,42% 39 19,40% 

* Para efeitos desta pesquisa, os campos observados como missing value foram estimados com o uso do método de imputação 
múltipla, por meio da simulação de Monte Carlo. 

 
Tabela 8 – Estatística descritiva complementar dos investidores em Ponzi 

Variável Participaram de Ponzi % 
Teve TEMPO suficiente para realizar uma análise 
antes de decidir entrar na pirâmide financeira 
(Ponzi)? 

52 100% 

SIM 28 53,85% 
NÃO 24 46,15% 
Como CONHECEU esse esquema de pirâmide 
financeira (Ponzi)? 

52 100% 

Amigos 29 55,77% 
Família 4 7,69% 
TV/Rádio 2 3,85% 
Internet 6 11,54% 
Redes Sociais 8 15,38% 
Consultores 3 5,77% 
Qual meio social foi MAIS RELEVANTE para sua 
participação nesse esquema de pirâmide 
financeira (Ponzi)? 

52 100% 

Nenhum 24 46,15% 
Meio familiar 10 19,23% 
Clube social/academia 3 5,77% 
Trabalho 13 25,00% 
Vizinhos 2 3,85% 
Quanto tempo foi investido em um esquema de 
pirâmides financeiras (Ponzi)? 

52 100% 

Menos de 1 ano 28 53,85% 
Entre 1 e 2 anos 18 34,62% 
Mais de 2 anos 6 11,54% 
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Qual foi / é a sua frequência dos saques? 52 100% 
Nunca sacou nada 24 46,15% 
Mensal 23 44,23% 
Anual 5 9,62% 

 

5.2.2 Regressão Logística 

Executada a regressão do modelo, a análise dos dados, ante ao grande 

número de variáveis explicativas, aponta para um modelo superdimensionado. Seu 

tamanho original, apresentado na figura 9, é dado pelo fato de a teoria identificar 

muitos fatores que podem impactar na decisão de investir ou não em um esquema 

Ponzi. Assim, após a primeira execução da regressão, foram removidas do modelo as 

variáveis de pouca ou nenhuma contribuição para o estudo desta amostra, além de 

variáveis que se mostraram redundantes, mantendo-se apenas as variáveis que 

forneceram significância estatística na regressão inicial e que se coadunam com  a 

literatura existente, sendo realizada uma nova regressão, mais específica para a 

definição do modelo final ajustado. 

Na tabela a seguir, apresenta-se a contribuição das variáveis dependentes 

que demonstraram maior significância em relação ao modelo original, medida pelos 

coeficientes estimados e respectivos p-valor.  

Tabela 9 – Resultado da regressão logística do modelo ajustado 

Variáveis Coeficiente (β) p-valor 

Constante -4,60593 1,41e-098 

TRAITA - 0,0496339 0,1430 

NUMPONZI 0,0567775 0,0001*** 

FRIENDPONZI 0,0668955 0,1685 

BIASPONZIW - 0,106402 0,0778* 

WHYEXP 0,0842649 0,0368** 

WHYRECOMEND 0,173220 0,0036 *** 

IMPULSM 0,0783246 0,0034 *** 

GREEDB 0,322739 1,56e-05*** 

                                            Nota:*** p<0,01; **p<0,05; * p<0,10.  
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Considerando os resultados da regressão logística, aliado à estatística 

descritiva, tanto as variáveis socioeconômicas e demográficas, quanto o nível de 

educação financeira dos entrevistados não explicam a predisposição de um indivíduo 

a participar de um esquema de pirâmide financeira ou Ponzi, divergindo do estudo de 

Amoah (2018), mas confirmando as conclusões do estudo de Hidajat (2018) que 

sugere que os altos níveis de educação financeira não evitam a exposição dos 

indivíduos os esquemas de pirâmides financeiras.  

Desse modo, os fatores comportamentais apontados pela teoria, ganham 

precedência na tentativa de explicar os motivos que levam as pessoas a participarem 

de investimentos fraudulentos caracterizados por esquemas Ponzi. Das oito varáveis 

que compõem o modelo final, seis variáveis, todas situacionais e comportamentais, 

mostram significância na amostra estudada, sendo que quatro delas possuem 

significância a 1%. De acordo com a análise, o fato de se ter um número elevado de 

pessoas próximas que já participaram de um esquema Ponzi (NUMPONZI), ativa as 

proposições de Schiller (2000), sobre a influência da exuberância irracional, e de 

Radaev (2002), sobre o impacto do comportamento de massa nas situações do 

cotidiano. Em seu estudo de laboratório, Sadiraj e Schram (2018) detectaram que 

investidores desinformados tendem a acompanhar os movimentos dos informados, o 

que indica uma probabilidade maior de também se investir em um esquema Ponzi. Os 

comportamentos originados da personalidade dos indivíduos, como a confiança  em 

recomendações  de empresas e/ou investimentos feitas por pessoas famosas 

(WHYRECOMEND), e a tendência de comportamento de risco por meio da 

impulsividade motora (IMPULSM), ou seja, do agir sem pensar, assim como a 

emoção, que motiva a vontade de ganhar muito dinheiro e de forma rápida (GREEDB), 

estão presentes na Teoria da credulidade de Greenspan (2009) e nos estudos de 

Tennant (2010, 2011) e também sugerem um aumento da possibilidade se investir em 

um esquema Ponzi. Obter uma experiência diferenciada oferecida por uma empresa 

de investimentos (WHYEXP) possui significância a 5% e não analisar previamente as 

informações sobre os riscos dos investimentos (BIASPONZIW) possui significância a 

10%, e da mesma forma, encontram amparo no estudo de Greenspan (2009). 

Curiosamente, o achado desta pesquisa sobre a significância (1%) de se ter 

proximidade com indivíduos que já participaram de um esquema Ponzi (NUMPONZI) 

contrasta com os resultados do estudo de Tennant (2011). Tal contraste pode estar 

relacionado a duas situações. Primeiro, a saber se, ante a pressões sociais, quando 
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pessoas próximas estão tendo sucesso momentaneamente com investimentos em 

esquemas Ponzi, é ativada a teoria da exuberância irracional e o comportamento de 

massa, e se esse fato aumenta as propensões dos indivíduos em também 

participarem de um esquema Ponzi. A segunda situação pode ocorrer com a ativação 

da heurística da disponibilidade, pois se o investidor não conhece muitas pessoas que 

foram lesadas em um esquema Ponzi, não está disponível em sua mente a informação 

da probabilidade de pirâmide, mas dado que esteja ciente de que uma pessoa próxima 

foi vítima de um esquema Ponzi, esse fato gera um alerta de desconfiança e um 

desestímulo a investir nesse tipo de esquema.  

Outro ponto de destaque está no fato de que obter uma experiência 

diferenciada (WHYEXP) está de acordo as proposições de Tennant (2011), que 

relatou que, tanto nos esquemas Ponzi existentes na Jamaica, quanto no mais famoso 

esquema Ponzi já existente até então, o caso Madoff, um dos principais referenciais 

de sucesso estava baseado no fato da empresa de Madoff mostrar ter produtos 

diferenciados de seus concorrentes, o que levaria os clientes a serem parte de algo 

único e diferenciado. De mesmo modo, os esquemas Ponzi disfarçados de empresas 

de marketing multinível, também possuem como ponto de diferenciação da 

experiência, a oportunidade de se investir na revenda de produtos tido como 

exclusivos e conseguir bons retornos. Essa aura de experiência diferenciada pode 

gerar o engano cognitivo e resultar na pouca busca pelas informações sobre os riscos 

do investimento (BIASPONZIW).  

Apesar de ter apontado significância estatística na execução inicial da 

regressão logística e de não ter apontado significância estatística na execução da 

segunda regressão logística, é interessante notar que a variável que indica um traço 

de personalidade amigável, compassivo, cooperativo e frequentemente tido como 

altruísta ou crédulo (TRAITA), apresentou correlação negativa com a participação em 

um esquema Ponzi, sugerindo que pessoas menos crédulas e mais antagônicas, 

desconfiadas e argumentativas, tem grandes possibilidades de participar de um 

esquema Ponzi. Uma das possíveis explicações para tal correlação é a confiança nas 

condutas e atitudes, não só das pessoas conhecidas (NUMPONZI) mas também dos 

amigos mais próximos (FRIENDPONZI) e na imagem passada por recomendações 

de pessoas famosas (WHYRECOMEND). Ao entrevistarem 17 investidores 

americanos que participaram de Ponzi, Wilkins, Acuff, Hermanson (2012) descobriram 

que, mesmo se tivessem dúvidas em investir, ao observarem amigos, vizinhos e 
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parentes receberem os retornos prometidos, eles se tornavam mais inclinados a 

investir, apesar de Tennant (2011) ter apurado em seu estudo que a maioria das 

pessoas reconhece a importância do ceticismo ao investir suas economias. Tais 

condutas podem contribuir fortemente para a quebra do ceticismo e levar os indivíduos 

ao engano e o risco. Esse argumento encontra grande apoio na teoria, por meio dos 

estudos de Reurink (2018), de Greenspan (2009) e de Lewis (2012). O primeiro 

concluiu que os golpistas costumam explorar a confiança implícita que existe entre os 

membros de um grupo social, sendo a exploração da confiança do grupo considerada 

uma poderosa de superar o ceticismo das pessoas. O segundo, sugeriu que as 

pessoas tendem a relutar em se opor ou questionar outras pessoas em quem confiam 

e o terceiro, demonstrou a importância da confiança no sucesso de tais esquemas. Já 

a pesquisa de Amoah (2018)  revelou que altos níveis de afinidade e confiança 

sugerem 33% a mais de chances de se investir em um esquema Ponzi. Dessa forma, 

Radaev (2002) e Piaw, Zawawi e Bujang (2019), registraram uma categoria de 

indivíduos, ao qual denominaram respectivamente de Imitators (Imitadores) e de 

Affinity Adherents (Aderentes por afinidade),  que seguem prontamente a afinidade 

compartilhada dentro de um grupo social (amizades, família, colegas de trabalho), 

contexto social também confirmado do estudo de Bosley e Knorr (2018), pois possuem 

confiança implícita em tais pessoas, tornando-se vulneráveis ao esquema fraudulento.      

 Por fim, dada as análises realizadas na regressão logística, tem-se o 

resultado das hipóteses estabelecidas: 

 

H3: A educação financeira contribui significativamente para a não exposição 
dos investidores brasileiros aos esquemas Ponzi. 

Como a variável nota do teste de educação financeira não se mostrou 
significativa a 1%, 5% e a 10% no modelo inicial, esta hipótese foi rejeitada. 

H4: Os fatores comportamentais contribuem significativamente para a 
exposição dos investidores brasileiros aos esquemas Ponzi. 

Como das oito variáveis que compõem o modelo final ajustado, seis delas se 
mostraram significativas a 1%, 5% e a 10%, esta hipótese foi confirmada. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 CONCLUSÕES 

Esta pesquisa teve como objetivo explicar como os investidores brasileiros, 

frente à tomada de decisões financeiras, se envolvem com a utilização da 

Contabilidade Mental, assim como explicar os motivos que levam parte desses 

investidores a participarem de um esquema Ponzi. De acordo com a revisão de 

literatura, os elementos trabalhados em ambas as situações conduzem ao perfil 

socioeconômico e demográfico, aos níveis de a educação financeira e, em especial, 

aos fatores comportamentais dos investidores.  

Para explicar os motivos que levam muitos investidores a participarem de 

esquemas de pirâmides financeiras, foi realizada uma regressão logística com 

investidores que já participaram e que nunca participaram de esquemas Ponzi, onde 

foram testados os aspectos da teoria e, após a análise dos resultados e indo ao 

encontro das teorias que definem o indivíduo como um ser com a racionalidade 

limitada, não há como dissociar a tolerância ao risco dos fatores que levam à 

credulidade. Justamente por esse motivo, essa união encontra amplo espectro nas 

finanças comportamentais e abre espaço para a atuação de fraudadores que possuem 

extrema habilidade em lidar com esses aspectos do comportamento humano que 

despertam nas vítimas gatilhos psicológicos que os induzem ao erro. As vítimas desse 

tipo de golpe sugerem um perfil de impulsividade motora, ou seja, pessoas que agem 

sem pensar e que, por conta da confiança emanada do tratamento dispensado pelos 

fraudadores, quase sempre atenciosos, gentis e com aparente sucesso. 

Recomendações de pessoas famosas ou a proximidade extrema com amigos, 

familiares, vizinhos, colegas de trabalho ou de ambientes sociais que já estão 

participando desse tipo de investimento e muitas vezes obtendo algum retorno 

financeiro, reduzem as análises de risco, ignorando os sinais claros de uma possível 

fraude. De forma contemporânea e em franco crescimento, as fraudes também 

acontecem sob a forma digital, se aproveitando das redes sociais e sítios bem 

estruturados para alcançar êxito. Outro fator que contribui para a redução da análise 

de risco é o tempo. Mais da metade das pessoas (53,85%) que investiram seus 

recursos em um esquema Ponzi relataram não ter tido tempo para realizar uma 

análise mais detalhada antes de tomar sua decisão. Todos esses aspectos descritos 

levam os investidores a empregarem heurísticas e principalmente o viés de 



88 

 

confirmação, no momento da tomada de decisão, encontrando um ponto de apoio 

para aderir ao esquema Ponzi, na esperança de fazer o dinheiro investido crescer de 

muito e forma rápida, o que pode traduzir um aspecto de ganância.  

Apesar de não apresentar significância estatística, vale ressaltar que 

indivíduos que tem como características um traço de personalidade cético e 

questionador, aparecem aptos a caírem em engano. Esse fato encontra base no 

fenômeno da perseverança na crença, em especial na crença em seus laços de 

amizade ou na crença em pessoas que supostamente tem um conhecimento superior 

sobre o assunto, o que reduz consideravelmente as possibilidades de análises e 

questionamentos que podem levá-los facilmente ao engano. 

Resta claro que as questões do comportamento humano afetam diretamente 

a questão cognitiva. Nas palavras de Greenspan (2009, p.20), “'pessoas inteligentes 

e educadas, algumas ingênuas sobre finanças e outras bastante experientes, foram 

arruinadas por esquemas fraudulentos”. Um ponto de essencial destaque é o 

percentual elevado de investidores que reconhecem ter medo de perder uma 

oportunidade (63,18%), denotando que o contexto social em que o indivíduo se 

encontra tem influi de maneira expressiva em seu pensamento. Outro destaque é a 

taxa SELIC, que é levada em consideração pela ampla maioria dos entrevistados 

(67,66%) na hora de realizar um investimento. Esse dado sugere que a taxa SELIC 

tem influência nas atitudes e consequentemente no comportamento de tomada de 

decisão dos investidores. Em tempos econômicos mais difíceis ou em épocas de taxa 

SELIC baixa, os investimentos mais arriscados ganham especial atenção, o que 

facilita a divulgação e êxito de esquemas de pirâmides financeiras. Como exemplo 

mundial, temos a crise global financeira de 2008, que impulsionou vários esquemas 

de Ponzi em todo o mundo (Tennant,2011). No Brasil, a magnitude da crise do covid-

19 além de levar a falência inúmeros esquemas Ponzi13, fez surgir a oportunidade do 

 

13 https://cointelegraph.com.br/news/coronavirus-impacta-ate-piramides-de-bitcoin-que-cancelam-cruzeiros-e-viagens 

https://portaldobitcoin.uol.com.br/crise-provocada-pelo-coronavirus-esta-quebrando-os-piramideiros-diz-estudo/ 
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aparecimento de diversos outros14, por conta da volatilidade do mercado financeiro e 

do patamar da taxa SELIC que atualmente é de 2%. 

No tocante à como gerir o seu dinheiro, é necessário compreender o perfil e 

os fenômenos comportamentais que direcionam o comportamento financeiro dos 

indivíduos. Nesse sentido, o processo cognitivo para o uso da contabilidade mental 

demonstrou que o perfil e comportamento são determinantes e impactam as atitudes 

dos investidores brasileiros. Assim, a contabilidade mental reflete em maior ou menor 

grau a construção do relacionamento dos indivíduos com o dinheiro por meio das 

dimensões orçamento mental, renda atual, patrimônio atual e renda futura. No todo, 

esse processo é mais comumente utilizado por investidores homens mais planejados, 

menos impulsivos na hora de agir, que possuem uma melhor situação econômica, que 

buscam estabilidade financeira no longo prazo e que, quando possuem uma 

personalidade marcada pela abertura à emoção, aventuras e risco, se utilizam da 

contabilidade mental como um suporte para manter o controle sobre as finanças. 

Mesmo assim, os resultados deste estudo sugerem que a operacionalização de 

construtos reflexivos em uma única dimensão não está imune a problemas, pois os 

efeitos específicos de cada dimensão podem se confundir em um efeito composto 

(KUPPELWIESER; SARSTEDT, 2014). Por esse motivo, foram identificadas diversas 

inconsistências, típicas de um modelo exploratório, principalmente na dimensão que 

mede a renda atual (CI). Apesar desse fato, o modelo demonstra estar no caminho 

correto para se tornar cada vez mais robusto, necessitando de mais testes e 

aprimoramentos, com vistas a capturar com exatidão todos os aspectos da 

contabilidade mental. 

Pode-se concluir então que o ser humano nem sempre tem como objetivo 

principal a maximização da utilidade, pois a depender da situação fática, seu 

comportamento muda com as possibilidades de ganhos e perdas definidas em função 

das referências que se apresentam, no intuito de obter o prazer definido pelo 

hedonismo. Para que se apresente um comportamento mais racional, os sistemas 

cognitivos definidos por (KAHNEMAN, 2012) necessitam de ajustes contínuos que 

possam minimizar o impacto dos fatores psicológicos e sociais. As implicações 

 

14 https://comoinvestir.anbima.com.br/noticia/entenda-as-piramides-financeiras-especial-covid-19-dindim-por-dindim-17/ 
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práticas dos resultados deste estudo, aliada aos resultados das pesquisas anteriores 

correlatas, dizem respeito à necessidade de assistência para o desenvolvimento 

eficiente de atividades financeiras e são sugeridas aqui de duas formas. A primeira 

delas e definida legalmente no Brasil a partir do ano de 2020, é a inserção obrigatória 

no currículo das escolas de nível fundamental do ensino da educação financeira. O 

quanto antes e da forma adequada os conceitos mais básicos de finanças forem 

introduzidos na vida das pessoas, mais rapidamente espera-se que elas respondam 

aos estímulos cognitivos e se utilizem da ferramenta da Contabilidade Mental. A 

segunda é a assistência por meio da contratação de profissionais independentes e 

que trabalhem com consultoria para pessoas físicas no âmbito das finanças, como 

administradores, economistas e contadores. Contudo, para que essa assistência 

possa ocorrer de maneira eficaz, esses profissionais precisam ser treinados para 

adquirir cada vez mais conhecimentos no campo das finanças comportamentais, com 

o intuito de compreenderem os diferentes perfis e comportamentos de seus clientes, 

reconhecendo-os não como ECONS, mas sim como HUMANS, para que possam 

apresentar um leque de possibilidades  de decisões moldados especificamente para 

cada situação apresentada, conforme preceitua a Teoria do Nudging (SUNSTEIN; 

THALER, 2019). Outro fator alimentador do bem-estar dos investidores em suas 

decisões financeiras, é o uso da tecnologia, que cada dia que passa tem enorme 

poder de agregar valor à vida das pessoas. Desse modo, os fatores psicológicos como 

personalidade e impulsividade podem ter seu impacto reduzido pela tecnologia, e os 

gostos pessoais podem ser aliados à racionalidade necessária no uso da 

contabilidade mental. 

 

6.2 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

Esse estudo agrega mais evidências aos correlatos da Contabilidade Mental, 

corroborando com as pesquisas já realizadas e com as premissas teóricas de que os 

fatores psicológicos ajudam a explicar o comportamento humano ante as decisões 

financeiras. Outra contribuição relevante está no campo dos estudos de grupos 

específicos, pois a teoria é generalista e o aprofundamento de pesquisas que retratem 

as diferenças individuais auxilia na formulação de questionamentos e modelos que 

colaborem não só com a validação das características humanas complexas, mas 

também com a descoberta de novos elementos para os estudos de finanças 
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comportamentais, indo muito além da racionalidade plena e voltada para os aspectos 

que giram somente em torno da educação financeira. 

Já no campo das fraudes financeiras, dado o premente desenvolvimento 

econômico do Brasil, estudos como este contribuem para a pesquisa científica voltada 

ao público interno, ajudando no conhecimento do perfil e comportamento dos 

investidores brasileiros, seus pontos fortes e também pontos onde podem fracassar, 

como no exemplo dos esquemas Ponzi. Nesse contexto, o processo de Contabilidade 

Mental atua como mediador das decisões financeiras e assume papel fundamental 

em futuros estudos que pretendam testar hipóteses e realizar suposições sobre como 

as pessoas idealizam e concretizam seus planos de vida. 

 

6.3 CONTRIBUIÇÕES PRÁTICAS 

 

Em relação às contribuições práticas, ficou demonstrado que, 

independentemente do nível de desenvolvimento econômico do país, as pirâmides 

financeiras podem acontecer, pois o comportamento das pessoas parece ser bem 

similar. Sugere-se então, campanhas educativas públicas que não sejam somente 

voltadas para as questões cognitivas relacionadas com a educação financeira, já que 

os aspectos comportamentais e em especial o comportamento de manada, tem 

fundamental importância no êxito desse tipo de fraude. Outro ponto de contribuição 

prática está no fato de que algumas pessoas que investem em esquemas Ponzi de 

forma consciente, mesmo quando não sabem em qual nível o esquema está 

desenvolvido, usufruem do sentimento de esperteza, deixando de lado questões 

éticas e morais, pois sabem que o seu retorno está sendo pago por alguém que está 

debaixo de você na pirâmide e que em algum momento esse negócio vai desmoronar. 

Outra contribuição que foi identificada e que encontra correlato no estudo de 

Hidajat (2018), é a inclusão de uma questão de identificação de fraudes em 

investimentos no teste de educação financeira, aplicado pelo Banco Central do Brasil 

e demais instituições internacionais. Assim como na Rússia, que em 2015 detectou 

que 73% dos respondentes não conseguiam identificar um esquema Ponzi, nessa 

pesquisa, 39,8% do total da amostra também não conseguiu identificar o mesmo 

esquema Ponzi. Para corroborar tal fato, Amoah (2018) demonstrou que quanto mais 

o investidor entender os esquemas Ponzi e seus sinais de alerta associados, menor 

a chance de ser vitimado. 
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Uma outra questão que também merece atenção dos organismos públicos 

nacionais e internacionais quando da medição dos níveis de educação financeira dos 

indivíduos, é a taxa básica de juros da economia, no caso do Brasil, conhecida como 

taxa SELIC, dado que cerca de 32% dos entrevistados não a consideram ou não 

souberam responder se usam a taxa como referência para realizarem investimentos. 

Esse instrumento tem fundamental importância na economia dos países e deve 

pertencer a área de conhecimentos básicos de finanças. Para tal, recomenda-se a 

inserção de questões para medir o conhecimento sobre a definição de taxa básica de 

juros da economia, seu uso como base para retorno dos investimentos e qual o seu 

percentual atual. 

Desse modo, ficou demonstrado que a educação financeira por si só, não é 

suficiente. Assim, a disseminação de seu conteúdo com foco nos grupos sociais e 

líderes desses grupos pode ter um papel de facilitador da assimilação de sinais de 

risco e identificação antecipada de fraudes. Campanhas públicas como as que são 

realizadas nas áreas da saúde e cidadania, podem ser formuladas pelos órgãos 

fiscalizadores de uma forma mais ativa e próxima da população, principalmente de 

forma eletrônica, usando parcerias com as redes sociais, para levar a informação 

diretamente aos ambientes críticos identificados nessa pesquisa. Duas iniciativas 

muito interessantes e que carecem de maior divulgação são o programa Penso, logo 

invisto?, realizado pela da Comissão de Valores Mobiliários - CVM15 e o programa 

Cidadania Financeira, realizado pelo Banco Central do Brasil.  

Já no campo das ciências comportamentais, em especial, no uso da 

contabilidade mental, são claras as inferências que surgem desse estudo. Incentivos 

ao uso da Contabilidade Mental no orçamento doméstico e no planejamento 

financeiro, contribuem tanto nas questões de aprendizado e como lidar com finanças, 

quanto a exercer o autocontrole, visto que os indivíduos que já a utilizam, parecem 

aplicar seus princípios para evitar gastos impulsivos, acompanhar as atividades 

financeiras e facilitar o gerenciamento de dinheiro. Compreender as variáveis que 

impactam o processo cognitivo da Contabilidade Mental que moldam as atitudes dos 

indivíduos, pode auxiliar em uma tomada de decisão financeira mais racional. 

Questões envolvendo a psicologia, como o trabalho de aceitação dos limites do ser 

 

15 http://pensologoinvisto.cvm.gov.br/  
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humano e suas vulnerabilidades, ampliam o debate de como construir tais atitudes. 

Treinar profissionais de psicologia, contadores, administradores e economistas para 

atuarem em conjunto na divulgação de práticas de finanças comportamentais, seja 

em campanhas ou debates públicos, em entidades privadas e nas escolas, trabalhar 

e alertando sobre vieses e heurísticas que podem alterar o comportamento dos 

investidores, é necessário e sugere-se que se dê de modo contínuo.  Especial atenção 

deve ser dada as situações cotidianas, como por exemplo as pressões sociais e as 

pressões para a tomada de decisão com escassez de tempo. 

 

 

6.4 LIMITAÇÕES 
 

Por se tratar de um estudo exploratório, reproduzido em um cenário inédito e 

dada a recente evolução do tema Contabilidade Mental na teoria, as ferramentas que 

se apresentam para  a medição  dos fatores que impactam na Contabilidade Mental 

precisam ser ainda bastante aprimoradas até que se chegue em um modelo que 

possa ser reproduzido em larga escala. Detalhes até então não percebidos pela teoria 

e não capturados nessa pesquisa devem ser estruturados e agregado aos próximos 

estudos. Pesquisas qualitativas de grupos individuais podem trazer percepções 

únicas sobre o tema, e assim serem replicadas em estudos quantitativos, para que se 

possa chegar a um modelo mais robusto.  

Outro fator de grande impacto é que o tema Contabilidade Mental e educação 

financeira foi retratado em um ambiente onde o foco foi relacionado às fraudes em 

esquemas Ponzi, o que quase sempre gera uma reação emocional negativa. Esse 

fato gerou uma amostra menor que a esperada inicialmente. Outros contextos mais 

agradáveis podem gerar respostas em maior quantidade e mais espontâneas, que 

deem maior precisão aos aspectos comportamentais e cognitivos.  

Por fim, mesmo em meio a verificações sistemáticas de respostas 

incoerentes, dado que a ferramenta utilizada para a coleta dos dados foi o formulário 

eletrônico, não há como precisar se todos que respondentes efetivamente são 

investidores e se realmente parte da amostra participou efetivamente de um esquema 

de pirâmide financeira, o que pode afetar sensivelmente os resultados. 

 

6.5 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 
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Como sugestão, estudos futuros poderiam considerar outros tipos de fraudes 

financeiras do cotidiano, relacionadas à credulidade, comportamento de manada e 

aspectos psicológicos, como por exemplo a aquisição de produtos com preço muito 

abaixo do valor de mercado, oferecido por empresas fraudulentas, geralmente no 

formato de vendas online.   

No campo dos estudos voltados para esquemas Ponzi, pesquisas que 

possam aferir, por meio dos aspectos comportamentais e psicológicos, os efeitos 

diretos e indiretos no bem-estar das pessoas envolvidas, conhecidos na teoria como 

spillovers, ou externalidades, positivas e negativas possuem potencial de agregar 

mais contribuições práticas, com o objetivo de melhorar a vida dos indivíduos. Esse 

tema ganha mais relevância para os próximos estudos, quando aliado ao estudo dos 

impactos dos erros financeiros oriundo do comportamento dos indivíduos, que 

segundo Huston (2010), podem afetar não só o bem-estar individual, mas toda a 

economia. 

No campo da psicologia econômica, sugere-se a comparação do perfil e 

comportamento das pessoas mais tolerantes ao risco quando das decisões 

financeiras, com outras áreas da vida, como por exemplo família, relacionamentos e 

trabalho. Nesse contexto, sugere-se o uso da Teoria da Contabilidade Mental para 

testar outros aspectos comportamentais, como por exemplo espiritualidade e 

inteligência emocional, no sentido de agregar mais detalhes aos fatores que impactam 

o processo cognitivo do uso do dinheiro. Estudos mais aprofundados sobre o tema 

nudge são importantes para que possam gerar ideias e ferramentas de políticas 

públicas que possam auxiliar as pessoas no ajuste psicológico de seu comportamento, 

com vistas a reduzirem sua exposição a fraudes. Os componentes da contabilidade 

mental também podem ser usados para projetar intervenções comportamentais no 

sentido de aumentar poupança, investimentos e planejamento de aposentadoria. 

Outros aspectos do uso da Contabilidade Mental sugerem estudos sobre a otimização 

e as consequências práticas das decisões realizadas por meio do uso do sistema 1 

proposto por Kahneman, como forma de autocontrole e também do uso da tecnologia 

da informação e sua correlação com as decisões financeiras, principalmente no uso 

aplicativos de smartphones. 

Como visto, as finanças comportamentais ainda possuem um vasto campo a 

ser explorado, e a Teoria da Contabilidade Mental se apresenta como uma ferramenta 

indispensável para o desenvolvimento dos aspectos relacionados às múltiplas 
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possibilidades ainda não observadas pelos pesquisadores no desafio de auxiliar às 

ciências sociais a conhecer mais e melhor os detalhes escondidos por trás do 

comportamento do ser humano. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Definição operacional das variáveis da contabilidade mental (MA) 

 

Orçamento Mental 

Mental Budgeting (MB) 

É o processo de segregação mental do dinheiro, 

fornecendo um orçamento específico para cada tipo 

de despesa, destinado a ser um mecanismo de 

controle de gastos 

Renda atual 

Current income (CI) 

É o componente da conta mental com foco cognitivo 

na renda que é recebida regularmente ou se espera 

que seja recebida regularmente 

Patrimônio atual 

Current assets (CA) 

São definidos como os componentes da conta mental 

considerados como poupança (excesso de receita 

sobre despesa) ou como economia acumulada do 

passado, que também pode ser usado para atender 

aos requisitos de consumo atual 

Renda futura  

Future income (FI) 

É definido como o componente com foco cognitivo na 

renda que se espera receber em um momento futuro 

ou uma economia atual que gere renda para o futuro 

Fonte: Mahapatra, Raveendran e De 2019. 
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APÊNDICE B – Cargas externas e p-value 

VARIÁVEIS CARGAS EXETRNAS CARGAS EXTERNAS 
(após exclusões) 

p-valor 

MB_1 0,7165 0,7165 <0.001 
MB_2 0,8013 0,8018 <0.001 
MB_3 0,8246 0,8241 <0.001 
MB_4 0,8087 0,8088 <0.001 
CI_1 -0,3419 excluída excluída 
CI_2 0,9084 1 <0.001 
CA_1 0,6455 0,6509 <0.001 
CA_2 0,5632 excluída excluída 
CA_3 0,7802 0,8831 <0.001 
FI_1 0,6496 0,6692 <0.001 
FI_2 0,8585 0,8726 <0.001 
FI_3 0,0216 excluída excluída 
FI_4 0,0938 excluída excluída 
FI_5 0,8210 0,8142 <0.001 
ORST_1 0,8372 0,8490 <0.001 
ORST_2 0,7063 0,7052 <0.001 
ORST_3 0,7403 0,7293 <0.001 
ORST_4 0,3080 excluída excluída 
ORLT_1 0,4765 excluída excluída 
ORLT_2 -0,0417 excluída excluída 
ORLT_3 0,8474 0,9092 <0.001 
ORLT_4 0,6133 0,6291 <0.001 
FINTEST 1 1 <0.001 
LNAGE 1 1 <0.001 
SEX 1 1 <0.001 
ECONSIT 1 1 <0.001 
WEALTH 1 1 <0.001 
EDUC 1 1 <0.001 
TRAIT não medido não medido não medido 
IMPULS não medido não medido não medido 
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APÊNDICE C – Cargas cruzadas  

ITENS LNAGE CA CI ECONSIT EDUC FI FINTEST MB ORIENTLT ORIENTST SEX 
 
WEALTH 

CA_1 -0,0749 0,6509 0,1231 0,0554 0,1816 0,2403 -0,08 0,2487 0,2264 -0,1184 -0,0111 0,0715 
CA_3 -0,0145 0,8831 -0,0317 0,353 -0,009 0,5395 0,0301 0,447 0,2207 -0,2067 -0,1523 0,1812 
CI_2 0,1268 0,0345 1 -0,0811 0,1248 -0,1272 -0,0381 -0,1489 0,0405 0,077 0,2088 0,0395 
ECONSIT 0,0171 0,3012 -0,0811 1 0,1427 0,3982 0,3003 0,3525 0,2193 -0,3746 -0,0361 0,3809 
EDUC 0,2576 0,0804 0,1248 0,1427 1 0,1761 0,19 0,0146 0,0446 -0,1327 0,2824 0,3131 
FINTEST 0,0411 -0,0151 -0,0381 0,3003 0,19 0,1125 1 0,0552 0,0875 -0,2048 -0,1599 0,0919 
FI_1 -0,0976 0,4091 -0,069 0,2153 0,1244 0,6692 0,1185 0,2511 0,3658 -0,26 -0,0164 0,0092 
FI_2 -0,0714 0,5066 -0,1431 0,3553 0,1148 0,8726 0,0846 0,4329 0,2657 -0,2255 -0,0795 0,1869 
FI_5 0,0007 0,363 -0,0853 0,3535 0,1747 0,8142 0,0734 0,3931 0,346 -0,3131 0,0325 0,2269 
MB_1 0,0426 0,2731 -0,0326 0,3209 0,1322 0,3791 -0,0094 0,7165 0,2559 -0,1715 0,0386 0,1469 
MB_2 -0,0491 0,4035 -0,1638 0,2149 -0,0298 0,3236 -0,0214 0,8018 0,1626 -0,158 -0,1223 0,1646 
MB_3 -0,0837 0,4721 -0,1964 0,3884 -0,0415 0,4515 0,144 0,8241 0,1659 -0,1791 -0,1752 0,1771 
MB_4 -0,0672 0,3086 -0,064 0,1653 -0,007 0,2914 0,0407 0,8088 0,0939 -0,144 -0,1189 0,0859 
ORLT_3 -0,105 0,2809 0,0175 0,1634 0,0956 0,3835 0,0649 0,2187 0,9092 -0,2633 0,0862 0,0134 
ORLT_4 -0,1323 0,1284 0,0616 0,205 -0,0747 0,2289 0,0824 0,0918 0,6291 -0,2246 -0,0594 0,0571 
ORST_1 0,082 -0,269 0,0543 -0,3405 -0,0643 -0,3105 -0,0957 -0,2232 -0,2815 0,849 0,0609 -0,1173 
ORST_2 0,0995 -0,1232 0,104 -0,3076 -0,1601 -0,223 -0,2376 -0,0985 -0,1723 0,7052 0,0422 -0,1623 
ORST_3 0,2364 -0,0196 0,0152 -0,1692 -0,1132 -0,2123 -0,1944 -0,114 -0,2398 0,7293 0,0078 -0,0638 
SEX 0,2134 -0,1238 0,2088 -0,0361 0,2824 -0,0252 -0,1599 -0,1238 0,0436 0,0557 1 0,1 
WEALTH 0,3744 0,1753 0,0395 0,3809 0,3131 0,1937 0,0919 0,1838 0,0353 -0,1518 0,1 1 
LNAGE 1 -0,0473 0,1268 0,0171 0,2576 -0,0643 0,0411 -0,0521 -0,1411 0,1565 0,2134 0,3744 
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APÊNDICE D – Avaliação do modelo externo – fatoração de primeira ordem  

Variável CC Alfa de Cronbach VME Multicolinearidade VIF 
LNAGE 1 1 1 1,437 
CA 0,7504 0,3587 0,6041 1,746 
CI     1 1 1 1,295 
ECONSIT 1 1 1 1,651 
EDUC 1 1 1 1,413 
FI 0,8309 0,6955 0,6238 2,000 
FINTEST 1 1 1 1,300 
MB 0,868 0,7969 0,6224 1,791 
ORIENTLT 0,7525 0,3978 0,6111 1,383 
ORIENTST 0,8067 0,6688 0,5834 1,655 
SEX 1 1 1 1,424 
WEALTH 1 1 1 1,536 
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FORNELL-LACKER 

 

VARIÁVEL MB CI CA FI LNAGE SEX ECONSIT WEALTH EDUC 
TRAIT
E 

TRAIT
A 

TRAIT
C 

TRAIT
N 

TRAIT
O 

IMPULSD IMPULSM IMPULSNP ORIENT ST ORIENT LT FINTEST 

MB 0.789                      

CI 0.149 1 
                   

CA 0.467 0.035 0.777                    

FI 
0.464 0.127 0.535 0.790                   

LNAGE 0.052 0.127 0.047 0.064 1                 

SEX 0.124 0.209 0.121 0.025 0.213 1                

ECONSIT 0.352 0.081 0.296 0.399 0.017 0.036 1                

WEALTH 0.184 0.040 0.175 0.194 0.374 0.100 0.381 1              

EDUC 0.014 0.125 0.085 0.176 0.258 0.282 0.143 0.313 1              

TRAITE 
0.210 0.033 0.229 0.085 0.044 0.002 0.081 0.018 0.030 0.539 

           

TRAITA 
0.041 0.160 0.082 0.087 0.006 0.003 0.036 0.066 0.110 0.208 0.706 

          

TRAITC 
0.155 0.244 0.138 0.220 0.118 0.189 0.112 0.134 0.227 0.207 0.076 0.757 

         

TRAITN 
0.088 0.180 0.010 0.007 0.045 0.274 0.021 0.074 0.157 0.062 0.342 0.068 0.826          

TRAITO 
0.110 0.020 0.076 0.162 0.061 0.055 0.021 0.025 0.023 0.245 0.095 0.059 0.092 0.734         

IMPULSD 
0.244 0.239 0.135 0.184 0.109 0.082 0.229 0.191 0.166 0.187 0.014 0.394 0.184 0.048 0.507 

      

IMPULSM 
0.522 0.218 0.317 0.464 0.066 0.076 0.445 0.304 0.207 0.132 0.011 0.360 0.241 0.004 0.495 0.513 

     

IMPULSNP 0.524 0.135 0.421 0.496 0.010 0.107 0.406 0.244 0.127 0.235 0.005 0.293 0.180 0.096 0.376 0.702 0.476 
    

ORIENT ST 
0.208 0.077 0.217 0.337 0.157 0.056 0.375 0.152 0.133 0.040 0.039 0.161 0.149 0.006 0.365 0.505 0.422 0.764 

   

ORIENT LT 
0.215 0.041 0.281 0.406 0.141 0.044 0.219 0.035 0.045 0.089 0.090 0.003 0.116 0.048 0.011 0.213 0.281 0.308 0.782   

FINTEST 0.040 0.027 0.023 0.114 0.043 0.140 0.288 0.110 0.208 0.028 0.063 0.020 0.042 0.165 0.176 0.162 0.097 0.202 0.094 1 
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APÊNDICE E – Avaliação do modelo estrutural – fatoração de primeira ordem 
 

 

Coeficiente (β) CA CI FI MB 

LNAGE -0,0229 0,0927 -0,0385 -0,0064 

ECONSIT 0,1546* -0,0454 0,1926*** 0,1482** 

EDUC 0,0552 0,118 0,0798 -0,0752 

FINTEST -0,1352* 0,0036 -0,0624 -0,0621 

IMPULSD 0,0368 0,1325 0,0256 -0,0219 

IMPULSM -0,0076 0,1394 -0,1444 -0,3587*** 

IMPULSNP -0,2612*** -0,0540*** -0,2249*** -0,2358*** 
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ORIENT LT 0,1630** 0,0285 0,2583*** 0,0784 

ORIENT ST -0,0024* -0,0636 -0,0094 0,1393** 

SEX -0,1610** 0,1819 -0,0409 -0,0598 

TRAITA -0,0154 -0,1125 -0,054 -0,0138 

TRAITC 0,0521 -0,2344 0,1033 -0,0344 

TRAITE 0,1159 0,017 -0,0968 0,0735 

TRAITN 0,0543 0,0045 0,0326 0,0247 

TRAITO 0,0185 0,0181 0,1431* 0,0766 

WEALTH 0,0573 0,0342 0,0004 0,0148 

 

 CA CI FI MB 
R2 0,275 (27,50%) 

   
0,1961 (19,61%) 0,4115 (41,15%) 0,3793 (37,93%) 

Q2 0,0073 (pequena) 
 

0,0604 (pequena) 
 

0,2566 (média) 
 

0,2366 (média) 

 
f² CA CI FI MB 
LNAGE 0.001 0.008 0.002 0.005 
SEX 0.011 0.029 0.018 0.001 
ECONSIT 0.057 0.001 0.055 0.066 
WEALTH 0.006 0.007 0.015 0.012 
EDUC 0.013 0.041 0.012 0.036 
TRATIE 0.027 0.015 0.023 0.008 
TRAITA 0.035 0.026 0.003 0.009 
TRAITC 0.004 0.047 0.011 0.032 
TRAITN 0.001 0.007 0.009 0.009 
TRAITO 0.015 0.021 0.001 0.018 
IMPULSD 0.004 0.023 0.004 0.007 
IMPULSM 0.156 0.012 0.009 0.068 
IMPULSNP 0.110 0.023 0.108 0.106 
ORIENT ST 0.027 0.001 0.006 0.002 
ORIENT LT 0.014 0.002 0.053 0.093 
FINTEST 0.004 0.008 0.007 0.005 
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APÊNDICE F – Contabilidade mental – fatoração de segunda ordem 

 

Variável CC Alfa de Cronbach VME Fornell-Lacker 
      
 

   CA CI FI MB 

CA 0,7445 0,3587 0,5998 0,774    
CI     1 1 1 0,032 1   
FI 0,8319 0,6955 0,6253 0,544 0,130 0,790  
MB 0,8682 0,7969 0,6230 0,470 0,151 0,459 0,789 

 

 MA 
R2 0,4971 (49,71%)

    
Q2 0,1783 (média) 

 
 

 CA CI FI MB 
R2 0,5335 (53,35%)

    
0,0348 (3,48%) 0,6581 (65,81%) 0,7444 (74,40%) 

Q2 0,3066 (média) 
 

0,0265 (pequena) 
 

0,3983 (grande) 
 

0,4636 (grande) 
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Coeficiente (β) MA 

LNAGE -0,0307 

ECONSIT 0,2073*** 

EDUC 0,0015 

FINTEST -0,0952 

IMPULSD -0,0071 

IMPULSM -0,2656*** 

IMPULSNP -0,2769*** 

ORIENT LT 0,1889*** 

ORIENT ST 0,0728 

SEX -0,1060* 

TRAITA 0,0368 

TRAITC 0,0416 

TRAITE -0,0372 

TRAITN 0,0478 

TRAITO 0,1136*** 

WEALTH 0,0246 
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APÊNDICE G – Nota sobre as avaliações psicológicas 

A avaliação psicológica é entendida como um método sistemático de obter 

informações sobre o comportamento das pessoas, as quais serão usadas para inferir 

as suas características psicológicas (PRIMI, 2018). 

Uma distinção importante é que a avaliação psicológica busca fazer 

inferências a respeito de um construto. Um construto é um atributo das pessoas, não 

observável diretamente, que se postula existir e que se assume estar refletido nos 

comportamentos observados na testagem (PRIMI, 2018). 

Portanto, a prática da avaliação psicológica foi definida pela lei federal 4.119 

de 1962, e requer conhecimento especializado sobre as teorias psicológicas que irão 

definir esses construtos e também sobre psicometria, que irá especificar como os 

instrumentos psicológicos são construídos para produzir inferências válidas sobre 

esses construtos latentes. Além das funções privativas, a referida lei, também 

determina que “É da competência do Psicólogo a colaboração em assuntos 

psicológicos ligados a outras ciências”, restando claro que as relações 

interdisciplinares que envolvam conhecimentos da Psicologia devem ser feitas com a 

colaboração dos profissionais da Psicologia (PRIMI, 2018). 

Nota importante é que o PISA, orientado e aplicado pela OECD, aplicado no 

Brasil desde o ano de 2000, a cada período de três anos, inclui questionários 

contextuais que medem várias caraterísticas psicoeducacionais que permitem 

compreender contextos e processos associados à aprendizagem (PRIMI, 2018). 

Ressalte-se que o PISA também mede a educação financeira. 

Além disso, nos anos mais recentes, esse questionário incluiu variáveis não 

cognitivas tradicionalmente estudadas em pesquisas de personalidade, ou seja, 

avaliação de construtos psicológicos, tais como: perseverança (conscienciosidade), 

abertura a experiências, integridade, sensação de pertencimento, dentre outros (LEE; 

STANKOV, 2018). Na próxima edição do PISA, que será aplicada em 2021, está em 

curso um estudo para a aplicação de questões socioemocionais, que buscará 

compreender o desenvolvimento socioemocional de crianças e adolescentes em 11 

países. Esse estudo incluirá um questionário de características socioemocionais 

baseado no modelo de personalidade dos Cinco Grande Fatores (Big Five), originado 

dos estudos taxonômicos da personalidade (OECD, 2017). 
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Em suma, essas iniciativas exemplificam o uso expandido das teorias, 

técnicas e instrumentos desenvolvidos no âmbito da Psicologia demandado por outras 

ciências, quando estas precisam obter informações provenientes de variáveis 

psicológicas. Os instrumentos já são compartilhados com outras ciências em 

propósitos mais amplos que vão além do trabalho mais tradicional do psicólogo 

(PRIMI, 2018). 

Por isso, torna-se imprescindível ressaltar que esse trabalho não possui 

acesso a dados pessoais dos participantes que possam identificá-los, tendo como 

objetivo apenas a identificação das características psicológicas para efeitos 

acadêmicos gerais. 
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ANEXOS 

ANEXO A - Pesquisa sobre finanças comportamentais para investidores 

Prezado participante,  

Essa pesquisa possui intuito social-acadêmico, pois será base para um estudo 

de Mestrado.  

Tem como objetivo avaliar o impacto das finanças comportamentais nos 

grupos de investidores expostos e não expostos aos esquemas Ponzi ou pirâmides 

financeiras.  

Seu tempo de resposta é de 25 minutos.                                   

Sua identificação é totalmente sigilosa. Nenhum dado que possa identificá-lo 

será solicitado. 

Informar o seu e-mail será opcional, caso queira receber os resultados da 

pesquisa. 

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o pesquisador pelo 

whatsapp ou telegram xx xxxxxxx ou e-mail xxxxxxxxxxx. 

Muito obrigado por participar e ajudar a pesquisa científica!!! 

 

Quem está apto a responder a essa pesquisa?  

 Pessoa brasileira ou estrangeira residente no Brasil que participou ou está 

participando de um esquema Ponzi ou pirâmide financeira; OU 

 Pessoa brasileira ou estrangeira residente no Brasil que nunca participou de um 

esquema Ponzi ou de pirâmide financeira, mas possui algum tipo de investimento 

como (poupança, ações, imóveis, CDB, etc).   

 

O que é um esquema Ponzi e uma pirâmide financeira? 

Esquemas Ponzi são empresas de investimento financeiro que atraem as 

pessoas por prometerem rendimentos geralmente muito altos sobre o valor investido 

e de forma rápida. Atualmente, além de empresas físicas, existem muitos esquemas 

Ponzi pela internet oferecendo investimentos em bitcoins. 

Já as pirâmides financeiras, são empresas geralmente desconhecidas e 

disfarçadas de marketing multinível, que se caracterizam pela taxa para entrada ou 

compra de produtos, remuneração paga aos participantes pela quantidade de 
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pessoas recrutadas e pela venda de produtos que geralmente tem pouca informação 

e/ou valores bem acima do mercado. 

 

Questões iniciais  

 

  Você é brasileiro ou estrangeiro que vive no Brasil? SIM NÃO 

11 PARTPONZI Já participou ou está participando de esquemas de pirâmide 
financeira (Ponzi) no Brasil? 

SIM NÃO 

  Qual o esquema de pirâmide financeira está participando ou já 
participou? 

Descrever o nome 

  Possui ou possuiu algum tipo de investimento? (poupança, 
fundos, CDB, ações, imóveis, etc) 

SIM NÃO 

  Estado onde reside Selecionar opção 
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ANEXO B – Dados Demográficos (DEMO) 

Marque a opção que melhor o descreve. 

1 LNAGE Idade menos de 
35 anos de 
idade 

entre 35 e 
60 anos de 
idade 

mais de 60 
anos de 
idade 

   

2 SEX Sexo Masculino Feminino     

3 MARSTAT Estado Civil Solteiro Casado ou 
União 
estável 

    

4 DEP Quantidade de 
dependentes 
econômicos 

0 1 2 ou mais     

 

ANEXO C – Dados Socioeconômicos (SOCIOECON) 

Marque a opção que melhor o descreve. 

5 ECONSIT Sua situação 
financeira é: 

Boa Média Ruim    

6 WEALTH Sua faixa de 
patrimônio 
(em reais) 

até R$ 50 mil de R$ 50 a 100 mil de R$ 100 a 
500 mil 

acima de R$ 
500mil 

Não tenho 
patrimônio 

 

7 EDUC Nível 
educacional 
máximo 

Fundamental 
incompleto 

Fundamental 
completo 

Médio 
completo 

Superior 
completo 

Pós 
Graduação 
completa 

 

 

ANEXO D – Dados ATTITUDE 

Marque a opção que melhor o descreve. 

8 EXPPECON Qual a sua 
expectativa 
econômica pessoal 
daqui a um ano? 

muito pior um pouco 
pior 

igual um pouco 
melhor 

muito melhor 

9 EXPNECON Qual a sua 
expectativa 
econômica com o 
Brasil daqui a um 
ano? 

muito pior um pouco 
pior 

igual um pouco 
melhor 

muito melhor 
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ANEXO E – Dados IRAEXUB 

Marque a opção que melhor o descreve. 

10 FEARINVEST O medo de perder 
uma oportunidade 
é levado em 
consideração na 
hora de optar por 
um investimento? 

SIM NÃO    

11 PARTPONZI Já participou ou 
está participando 
de esquema de 
pirâmide 
financeira? 

SIM NÃO    

12 TIMEPONZI Teve tempo 
suficiente para 
realizar uma análise 
antes de decidir 
entrar na pirâmide 
financeira?  

SIM NÃO Não se aplica   

13 HEARPONZI Como conheceu 
esse esquema de 
pirâmide 
financeira? 

amigos  

 

eventos 
esportiv
os 

família  

 

proprie
tário do 
investi
mento 

 

TV /Rádio 

 

consultores 

internet  

 

não se 
aplica 

redes 
sociais  

 

 

14 WAYPONZI Qual meio social foi 
mais relevante para 
sua participação 
nesse esquema de 
pirâmide 
financeira? 

meio 
familiar  

 

 

clube 
social/ac
ademia 
de 
ginástica 

 

vizinho
s  

 

 

 

nenhu
m 

trabalho  

 

 

 

não se aplica 

comunida
de 
religiosa 

comunida
de 
escolar/ 
acadêmic
a 

15 NUMPONZI Quantas pessoas 
conhecidas 
investem ou já 
investiram em um 
esquema de 
pirâmide 
financeira? 

0 1 2 3 ou mais  

16 FRIENDPONZI Seu amigo mais 
próximo está ou 

SIM NÃO    
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esteve em um 
esquema? 

 

ANEXO F – Dados COGN (FINKNOW) 

Marque a opção que melhor o descreve. 

Identifique o conceito de pirâmide financeira por meio da situação a seguir: 

Imagine que você deve tomar uma decisão sobre como investir seu dinheiro e depois de estudar as 
ofertas existentes no mercado, encontrou as opções a seguir. Qual delas, em sua opinião, pode vir a ser 
uma fraude do tipo “pirâmide financeira”? 

Marque uma única opção na questão 17. 

17 IDENTPONZI Organização 
Financeira, 
oferecendo um 
crescimento 
garantido de 35% 
em um ano. 

Fundo de 
Investimento 
em Ações 
apresentand
o 
possibilidade 
de ganhos de 
60% ou 
perdas de 
60%. 

Bancos 
oferecendo 
rendimento 
anual baseado 
na caderneta 
de poupança. 

Fundo de 
investimento 
relatou um 
retorno de 
35% no ano 
anterior. 

Todos os 
listados 
anteriorment
e 

Nenhum 
dos listados 
anteriorme
nte 

Não sei 
respond
er 

18 RISKPONZI Você 
conhece ou 
conhecia os 
riscos 
associados a 
uma 
pirâmide 
financeira? 

SIM NÃO     

19 BIASPONZI Qual o fator 
mais 
importante 
que você 
levou/leva 
em 
consideraçã
o para 
entrar em 
um 
investiment
o, seja ele 
uma 
pirâmide 
financeira 
ou não? 

reputação 
da 
empresa  

 

analiso/an
alisei 
todos os 
itens 
anteriores  

informaçõ
es sobre 
retorno  

 

 

nenhum 
dos itens 
listados 
anteriorm
ente 

informaçõ
es sobre 
risco 

número 
de 
participan
tes do 
investime
nto 

patrimô
nio do 
investim
ento 

indica
ções 

20 FINTEST É provável 
que um 
investiment
o de maior 
retorno 

VERDADEIRO FALSO     
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tenha maior 
risco? 

21 Em um país 
onde a 
inflação é 
alta os 
preços não 
se alteram 
tanto com o 
tempo 

VERDADEIRO FALSO    

22 Uma pessoa 
deve investir 
em 
diferentes 
alternativas 
para reduzir 
os riscos (ex. 
poupança, 
ações, 
imóveis etc.) 

VERDADEIRO FALSO    

23 Sempre que 
alguém paga 
o valor 
mínimo da 
fatura do 
cartão de 
crédito está 
sujeito a 
juros sobre o 
saldo 
remanescen
te. 

VERDADEIRO FALSO    

24 Uma boa 
forma para 
controlar os 
gastos 
mensais é 
fazer um 
orçamento 

VERDADEIRO FALSO    

25 É um direito 
básico do 
consumidor 
ter a 
informação 
clara sobre 
preço à vista 
e juros 
incluídos na 
venda a 
prazo 

VERDADEIRO FALSO    



126 

 

26 Imagine que 
3 amigos 
ganhem 
juntos R$ 
1.500 (mil e 
quinhentos 
reais) em 
uma loteria. 
Se eles 
decidem 
dividir o 
dinheiro 
igualmente 
entre eles, 
quanto cada 
um recebe? 

R$ 400 R$ 500 R$ 600 Não sei 
responder 

 

27 Agora 
imagine que 
um dos 
amigos 
tenha 
recebido o 
dinheiro e 
guardado no 
seu cofre em 
casa. 
Considerand
o que a 
inflação é de 
5% ao ano, 
após um ano 
ele será 
capaz de 
comprar... 

Mais do 
que 
compraria 
hoje 

Menos do 
que 
compraria 
hoje 

A mesma 
quantidad
e do que 
compraria 
hoje 

Não sei 
responder 

 

28 Suponhamo
s que você 
pegasse 
emprestado 
R$ 100 de 
um amigo e 
após uma 
semana 
pagasse R$ 
100 (cem 
reais). 
Quanto de 
juros você 
está 
pagando? 

0% 1% 2% Não sei 
responder 

 

29 Agora 
suponhamo
s que você 
coloque R$ 

R$ 98 R$ 100 R$ 102 R$ 120 Não sei responder 
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100 em uma 
poupança 
que rende 
2% ao ano. 
Você não faz 
nenhum 
outro 
depósito 
nem retira 
nenhum 
dinheiro 
desta conta. 
Quanto você 
teria nesta 
conta ao 
final do 
primeiro 
ano, 
contando 
com os 
juros? 

30 E qual seria 
o saldo 
daqui a 
cinco anos, 
se você 
também não 
fizer 
nenhum 
depósito ou 
saque no 
período? 

Mais que 
R$110 

Exatament
e R$110 

Menos 
que R$110 

É 
impossível 
dizer a 
partir das 
informaçõ
es 
fornecidas 

Não sei responder 

31 No Brasil, a 
taxa 
acumulada 
de inflação 
fechou 2019 
em qual 
patamar? 

0% Entre 1 e 
3% 

Entre 4 e 
7% 

Entre 8 e 
11% 

Não sei responder 

 

ANEXO G – Dados COGN (SELFDECP) 
Marque a opção que melhor o descreve. 

32 SAFEPONZI Acredita ou acreditava que o seu 
investimento é ou (era) o seguro? 

SIM NÃO 

33 AUTOTEST Qual a nota, de 0 a 10, você daria para sua educação financeira? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ANEXO H – Dados PERS (TRUST) 

Alguns desses fatores te ajudam a confiar em uma empresa de 

investimentos? 

34 WHYTRACKR Reputação da empresa  SIM NÃO 

35 WHYEXP Empresa oferecer uma experiência diferenciada SIM NÃO 

36 WHYASSET Empresa possuir um amplo portfólio (carteira) de ativos SIM NÃO 

37 WHYPOOR Empresa demonstrar preocupação com causas sociais SIM NÃO 

38 WHYMAN Reputação do proprietário ou gerente da empresa SIM NÃO 

39 WHYRECOMEND Recomendação por pessoas famosas (artistas, 
jogadores de futebol, esportistas, influencers, 
religiosos, etc) 

SIM NÃO 

40 WHYEXCLUS Sensação de ser um cliente exclusivo (ser convidado a 
participar de um investimento fechado, composto por 
poucas pessoas, por exemplo) 

SIM NÃO 

 

ANEXO I – Dados PERS (TRUST/TRAIT) 

Quão bem as sentenças a seguir descrevem sua personalidade? 
(1 = discordo totalmente, 2 = discordo parcialmente, 3 = não concordo nem discordo, 4 = concordo parcialmente e 5 = concordo totalmente) 

Eu me vejo como alguém que... 

Questão Resposta 

41 TRAIT é reservado 1 2 3 4 5 

42 é geralmente confiante 1 2 3 4 5 

43 tende a ser preguiçoso 1 2 3 4 5 

44 é relaxado, ou seja, lida bem com o stress 1 2 3 4 5 

45 tem poucos interesses artísticos 1 2 3 4 5 

46 é extrovertido, sociável 1 2 3 4 5 

47 tende a encontrar a falha nos outros 1 2 3 4 5 

48 faz um trabalho completo 1 2 3 4 5 

49 fica nervoso facilmente 1 2 3 4 5 

50 tem uma imaginação ativa 1 2 3 4 5 

 

ANEXO J – Dados PERS (IRA/IMPULS) 

Marque a opção que melhor o descreve. 

(1=raramente ou nunca 2=de vez em quando 3=frequentemente 4=quase sempre ou sempre) 

51 IMPULS 
 

Eu planejo tarefas cuidadosamente.  1 2 3 4 

52 Eu faço coisas sem pensar.  1 2 3 4 
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53 Eu tomo decisões rapidamente. 1 2 3 4 

54 Eu sou despreocupado (confio na sorte, "desencanado"). 1 2 3 4 

55  Eu não presto atenção.  1 2 3 4 

56  Eu tenho pensamentos que se atropelam.  1 2 3 4 

57  Eu planejo viagens com bastante antecedência.  1 2 3 4 

58  Eu tenho autocontrole.  1 2 3 4 

59  Eu me concentro facilmente.  1 2 3 4 

60  Eu economizo (poupo) regularmente.  1 2 3 4 

61  Eu fico me contorcendo na cadeira em peças de teatro ou palestras. 1 2 3 4 

62  Eu penso nas coisas com cuidado.  1 2 3 4 

63  Eu faço planos para me manter no emprego (eu cuido para não 
perder meu emprego). 1 2 3 4 

64  Eu falo coisas sem pensar.  1 2 3 4 

65  Eu gosto de pensar em problemas complexos.  1 2 3 4 

66  Eu troco de emprego.  1 2 3 4 

67  Eu ajo por impulso.  1 2 3 4 

68  Eu fico entediado com facilidade quando estou resolvendo 
problemas mentalmente. 1 2 3 4 

69  Eu ajo no “calor” do momento.  1 2 3 4 

70  Eu mantenho a linha de raciocínio (“não perco o fio da meada”). 1 2 3 4 

71  Eu troco de casa (residência).  1 2 3 4 

72  Eu compro coisas por impulso. 1 2 3 4 

73  Eu só consigo pensar em uma coisa de cada vez.  1 2 3 4 

74  Eu troco de interesses e passatempos (“hobby”).  1 2 3 4 

75  Eu gasto ou compro a prestação mais do que ganho.  1 2 3 4 

76  Enquanto estou pensando em uma coisa, é comum que outras 
ideias me venham à cabeça ou ao mesmo tempo. 1 2 3 4 

77  Eu tenho mais interesse no presente do que no futuro.  1 2 3 4 

78  Eu me sinto inquieto em palestras ou aulas.  1 2 3 4 

79  Eu gosto de jogos e desafios mentais.  1 2 3 4 

80  Eu me preparo para o futuro.  1 2 3 4 
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ANEXO K – Dados PERS (IRA/ORIENT ST e LT) 

Marque a opção que melhor o descreve. 
(1 = discordo totalmente, 2 = discordo parcialmente, 3 = não concordo nem discordo, 4 = concordo parcialmente e 5 = concordo totalmente) 

81 ORIENT ST 
 

 

 

 
 

Eu me concentro apenas no curto prazo. 1 2 3 4 5 

82  “O futuro a Deus pertence”. (ditado popular) 1 2 3 4 5 

83 Vivo mais para o dia de hoje do que para o dia de amanhã. 1 2 3 4 5 

84 Minha conveniência desempenha um papel importante nas 
decisões que tomo. 

1 2 3 4 5 

85  

 

ORIENT LT 
 

Quanto ao meu futuro, quero deixar o mínimo possível a cargo do 
destino. 

1 2 3 4 5 

86 Costumo agir para conseguir algo que pode não durar por muitos 
anos. 1 2 3 4 5 

87 Acredito que é importante economizar para o futuro. 1 2 3 4 5 

88 Em relação ao futuro, é preciso sempre levar em consideração que 
as coisas podem piorar. 1 2 3 4 5 

 

ANEXO L – Dados PERS (IRA) 
Marque a opção que melhor o descreve. 

89 LENGTHINVEST Quanto 
tempo foi 
investido em 
um esquema 
de pirâmides 
financeiras? 

menos de 
1 ano 

entre 1 e 2 
anos  mais de 2 

anos 
não se 
aplica 

90 FREQINT Qual foi/é a 
sua 
frequência 
dos saques? 

Mensal Anual Não se aplica  

91 FUNDSALARY A origem dos 
recursos para 
investir na 
pirâmide é/foi 
salário ou 
poupança?  

SIM NÃO Não se aplica  

92 FUNDASSET A origem dos 
recursos para 
investir na 
pirâmide é/foi 
venda ou uso 
do seu 
patrimônio? 

SIM NÃO Não se aplica  

93 FUNDBORROWFI A origem dos 
recursos para 
investir na 
pirâmide é/foi 

SIM NÃO Não se aplica  
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de 
empréstimos? 

 

ANEXO M – Dados EMO 

Marque a opção que melhor o descreve. 

94 AMTGAINLOSS Qual o valor 
ganho ou 
perdido em 
esquemas de 
pirâmide 
financeira em 
relação ao seu 
patrimônio 
total? 

até 5% do 
meu 
patrimôni
o  

 

entre 5% e 
20% do meu 
patrimônio  

 

entre 20% 
e 50% do 
meu 
patrimôni
o  

 

mais de 
50% do 
meu 
patrimôni
o 

 

100% do 
meu 
patrimôni
o 

não sei 
responder 

 

Não se 
aplica 

 

Não tinha / 
não tenho 
patrimônio 

95 RETURNPONZI Quantos % de 
ganho a mais 
do que os 
seus 
investimentos 
atuais, o 
esquema de 
pirâmide 
financeira 
(Ponzi) 
ofereceu por 
mês? 

até 2%  a mais 
por mês  

até 5%  a mais por 
mês 

até 10% a 
mais por mês 

acima de 10% 
a mais por 
mês 

 

não sei 
responder 

 

Não tinha / 
não tenho 
outro 
investimento 

Não se 
aplica 

96 PONZINT A taxa de 
juros básica 
da economia 
(SELIC) pesou 
na hora de 
aderir a um 
esquema de 
pirâmide 
financeira? 

SIM NÃO não sei 
responder 

Não se aplica   

97 INVINT A taxa de 
juros básica 
atual da 
economia 
(SELIC) pesa 
na hora de 
aderir a 
investimentos 
de maior 
risco? 

SIM NÃO     

98 EMOPONZI Você 
participaria se 
soubesse (ou 
participou 
sabendo) que 
era um 
esquema de 
pirâmide 
financeira? 

SIM NÃO     



132 

 

99 GREED Qual sua 
intenção ao 
entrar em um 
investimento? 

Ganhar 
dinheiro 

Ganhar muito 
dinheiro e de forma 
rápida 

Dar 
segurança e 
proteção ao 
meu dinheiro 

   

100 CHATT Sua atitude 
mudou após a 
pirâmide falir 
(quebrar)? 

SIM NÃO Não se aplica    

101 CHBEHAV Pretende 
buscar ou 
buscou, após 
a pirâmide 
falir 
(quebrar), 
alguma ajuda 
para mudar o 
comportamen
to? 

Pretendo/bus
quei melhorar 
minha 
educação 
financeira 

Pretendo/Busquei 
terapia para 
mudança de 
comportamento 
pessoal 

Pretendo/Bus
quei os dois 
anteriores 

Não 
pretendo/nã
o busquei 
nada 

Não se aplica  

 

ANEXO N – Escala de contabilidade mental (mental accounting) 

Fonte: Mahapatra, Raveendran e De, 2019 

Marque a opção que melhor o descreve. 
(1 = discordo totalmente, 2 = discordo parcialmente, 3 = não concordo nem discordo, 4 = concordo parcialmente e 5 = concordo totalmente) 

** sentença invertida 

Dimensão Item Questão Resposta 

102 

ORÇAMENTO 
MENTAL (MB) 

MB_1 Em geral, faço despesas planejadas para as minhas 
necessidades pessoais e familiares. 

1 2 3 4 5 

103 MB_2 Mantenho sempre um registro do quanto gasto nos 
diversos itens. 

1 2 3 4 5 

104 MB_3 Tenho uma boa ideia de quanto gasto em contas 
mensais, despesas diversas e sobra para a poupança. 

1 2 3 4 5 

105 MB_4 Planejo antecipadamente quanto irei gastar todos os 
meses. 1 2 3 4 5 

106 

RENDA ATUAL 
(CI) 

CI_1 Quaisquer novas despesas com compras ou 
entretenimento ocorrem apenas quando há um 
aumento de salário ou quando há um rendimento 
extra. 

1 2 3 4 5 

107 CI_2 Quando NÃO há aumento de renda ou renda extra, 
NÃO posso optar por incorrer em quaisquer novas 
despesas. 

1 2 3 4 5 

108 

PATRIMÔNIO 
ATUAL (CA) 

CA_1 Acredito que o dinheiro poupado é dinheiro ganho. 1 2 3 4 5 

109 CA_2 O entretenimento pessoal/ familiar é um item de 
despesa mensal regular. 1 2 3 4 5 

110 CA_3 Acompanho regularmente as minhas poupanças para 
saber a posição dos meus ativos. 

1 2 3 4 5 

111 RENDA FUTURA 
(FI) 

FI_1 Estou interessado em fazer planos financeiros para o 
futuro. 

1 2 3 4 5 
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112 FI_2 Destino uma parte do meu salário a investimentos que 
trarão renda futura. 

1 2 3 4 5 

113 FI_3 Gasto o dinheiro guardado para investimentos 
futuros.** 

1 2 3 4 5 

114 FI_4 Gosto de gastar dinheiro guardado para a minha 
aposentadoria.** 

1 2 3 4 5 

115 FI_5 Faço sempre questão de guardar algum dinheiro do 
meu salário para satisfazer as minhas necessidades 
futuras. 

1 2 3 4 5 

 


