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RESUMO 
 
 

Uma das vertentes de estudos de finanças comportamentais é a identificação de como as emoções 
e os erros cognitivos podem influenciar o processo de decisão de investidores. Trabalhos de 
psicologia experimental e finanças comportamentais evidenciaram o uso de heurísticas e dos 
vieses decorrentes destas no processo decisório dos agentes participantes do mercado financeiro. 
A presente pesquisa  tem como objetivo  conhecer e obter maiores informações sobre possíveis 
falhas  cognitivas exibidas pelo investidor individual brasileiro durante seu processo decisório, 
relacionando seus resultados empíricos às teorias de finanças comportamentais. Assim, este 
trabalho  se propôs a responder as seguintes perguntas: há evidências do efeito disposição e dos 
vieses da ancoragem com ajustamento insuficiente e do excesso de confiança no processo 
decisório do investidor brasileiro? De que maneira tais comportamentos poderiam estar 
relacionados com características pessoais dos investidores? Para a análise do processo decisório 
dos investidores foi desenvolvido um instrumento de pesquisa específico. O instrumento é um 
questionário composto por 38 perguntas, sendo 27 relacionadas às falhas cognitivas e 11 às 
características pessoais dos investidores. O contato com os investidores foi possível através de 
uma parceria com o Instituto Nacional dos Investidores (INI). O Instituto convidou seus 
associados, por email, a participar da pesquisa, indicando um sítio da internet. Cada investidor 
interessado acessou voluntariamente o sítio da internet e preencheu o questionário on-line. Foi 
utilizada uma amostra não probabilística, composta por investidores localizados em diferentes 
estados do Brasil. Após a exclusão dos questionários não válidos, obteve-se uma amostra de 512 
indivíduos. Os resultados encontrados evidenciaram a ocorrência do efeito disposição e dos 
vieses da ancoragem com ajustamento insuficiente e do excesso de confiança, mas não 
constataram associações entre estes e as características pessoais dos investidores. A presença 
dessas falhas cognitivas em investidores tem sido documentada em diferentes países e situações. 
Todavia no Brasil, até onde sabemos, ainda não havia sido verificada sua presença em uma 
amostra composta por investidores atuantes no mercado acionário nacional. Portanto, os 
resultados obtidos contribuem no sentido de confirmar as evidências encontradas em outros 
países, mostrando que os investidores brasileiros também estão sujeitos a tais comportamentos. A 
não verificação das relações entre as falhas cognitivas e as características dos investidores 
permite sugerir a utilização de outras variáveis em trabalhos futuros, pois uma parte da literatura 
encontra evidência destas relações para algumas características específicas. Embora o 
instrumento de pesquisa empregado careça de validação formal, acreditamos que ele contribui na 
direção de se estabelecer um instrumento simples, de fácil aplicação e capaz de identificar falhas 
cognitivas possivelmente prejudiciais aos investidores brasileiros. 
 
Palavras-chave: ancoragem; excesso de confiança; efeito disposição; finanças comportamentais. 



ABSTRACT 
 
 

Among the fields of study of behavioral finance is the identification of how emotions and 
cognitive errors can influence the decision process of investors. Published works in experimental 
psychology and behavioral finance indicated the use of heuristics behavio rs and their consequent 
biases in the decision process of agents participating in the financial market. The current research 
aims to recognize possible cognitive illusions shown by the Brazilian individual investor in their 
decision process, and also wishes to obtain more information about these biases, relating the 
empirical results to the theories of beha vioral finance. With that in mind, this thesis proposes to 
answer the following questions: is there evidence of the disposition effect and of the biases of 
anchoring with insufficient adjustment and overconfidence in the decision process of the 
Brazilian investor? How could these behaviors be related to personal traits of investors? In order 
to analyze the decision process of investors, a specific research instrument was developed. It is a 
questionnaire composed of 38 questions, 27 of which relating to biases and 11 to personal traits 
of investors. The contact with the investors was made possible through a partnership with the 
National Institute of Investors (INI in the Portuguese acronym). The Institute invited its 
associates to participate in the research through email and indicated the website where the 
questionnaire was available. In this way, each investor accessed the website and filled out the 
questionnaire on line. A non-probabilistic sample was used, made up of investors from different 
states in Brazil. After the exclusion of non-valid questionnaires, there remained a sample of 512 
individuals. The results of this research are evidence of the presence of the disposition effect, of 
anchoring with insufficient adjustment and of overconfidence, but they do not prove their 
connection to the personal characteristics of investors. The presence of cognitive illusions has 
been documented in several countries and situations. However, in Brazil, as far as we know, their 
presence in a sample made up of investors participating in the Brazilian stock market had not 
been identified yet. Therefore, the results obtained contribute to confirm evidence from other 
countries, showing that the Brazilian investor is also subject to such behavior. The failure to 
verify the relationship of the cognitive errors with the characteristics of investors permits us to 
suggest the use of other variables in future works since part of the literature finds evidence of 
these relationships in certain specific characteristics. Although the research instruments lack 
formal validation, they contribute to the establishment of simple, easily applicable instruments 
that may identify cognitive illusions detrimental to Brazilian investors. 
 
Keywords: anchoring; overconfidence; disposition effect; be havioral finance. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 Contextualização do tema  
                                                                                                                                                                                

Atualmente, os investidores dispõem de uma série de instrumentos financeiros e diferentes 

opções para alocação de investimentos, permitindo a criação de sofisticadas transações para a 

maximização do retorno ou minimização do risco. Apesar da vasta gama de opções e da 

facilidade operacional para investimentos, o processo de tomada de decisão de compra e venda de 

um ativo é complexo, envolvendo grande número de variáveis e altas doses de incerteza.  

 

Segundo Statman (2003, p.52), as atitudes e pensamentos do investidor das primeiras décadas do 

século XX são bastante similares as do investidor atual. Ainda segundo este autor, os investidores 

“querem se sentir seguros, mas almejam a riqueza, querem poupar, mas são tentados a gastar”. 

Em outras palavras, a tecnologia evoluiu, porém a natureza humana continua sendo a natureza 

humana.  

 

A tomada de decisão, segundo Kahneman (1991), ocorre dentro de um contexto social e 

emocional, estando o julgamento do investidor sujeito à influência de diferentes fatores 

psicológicos e cognitivos. Mesmo empiricamente, conhece-se muito pouco sobre como o 

investidor individual brasileiro forma seu modelo mental durante suas transações no mercado de 

capitais. Em particular, à luz da literatura comportamental, podemos perguntar: quais são os 

fatores econômicos e comportamentais que influenciam o investidor individual brasileiro e qual é 

a importância relativa de cada fator durante suas transações de compra e venda de ações?  Quão 

racional é sua tomada de decisão? 

 

Segundo Barros (2005, p.8), evidências comportamentais contrárias ao modelo da racionalidade 

ilimitada dos agentes econômicos foram por longo tempo extensamente desconsideradas pelos 

pesquisadores de finanças. Apesar do conhecimento  das falhas cognitivas das pessoas, 

considerava-se que tais imperfeições não produziam desvios sis temáticos em relação ao 

comportamento racional ou que tais desvios seriam irrelevantes dentro dos mercados financeiros. 
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Mais recentemente, surgiram diversos trabalhos com o objetivo de aprimorar os modelos teóricos 

dominantes, incorporando aspectos comportamentais antes ignorados. Essas pesquisas deram 

origem ao campo de finanças comportamentais: um novo ramo na teoria financeira, que 

considera aspectos psicológicos dos indivíduos, por exemplo, no processo de avaliação e 

precificação de ativos financeiros (KIMURA, 2003; YOSHINAGA et al., 2004).  

 

Uma das vertentes de estudos de finanças comportamentais é a identificação de como as emoções 

e os erros cognitivos podem influenciar o processo de decisão de investidores e como esses 

vieses de comportamento podem determinar mudanças no mercado (HAFELD, TORRES, 2001). 

Trabalhos de psicologia experimental e finanças comportamentais sobre “não-racionalidade” 

humana na tomada de decisão no mercado financeiro acumularam um substancial conhecimento 

demonstrando heurísticas (estratégias simplificadoras utilizadas pelos indivíduos em seu processo 

cotidiano de tomada de decisões) tanto em decisões institucionais como pessoais (LOPES, 1994; 

HILTON, 2001). A partir desse conhecimento, os economistas, nos últimos anos, tornaram-se 

mais receptivos a explicações que incorporam o princípio da racionalidade limitada 

(HIRSHLEIFER, 2001).  

 

Um dos trabalhos seminais na área é o modelo de racionalidade limitada de Herbert Simon 

(1956), no qual os indivíduos adotam uma estratégia denominada “satisfatória”. Devido à 

incapacidade das pessoas para avaliar todas as possibilidades envolvidas no processo decisório, 

elas, na maioria das vezes, consideram apenas algumas opções na tomada de decisão, chegando a 

conclusões satisfatórias, mas não necessariamente ótimas.   

 

Segundo Barros (2005, p.24), os estudos sobre racionalidade limitada não se originaram de 

pesquisas psicológicas específicas sobre a cognição e os processos de decisão humanos, porém 

estão ligados naturalmente a esta literatura. N o decurso do processo decisório são implementadas 

heurísticas que reduzem a complexidade da escolha. Apesar de serem úteis, processos heurísticos 

envolvem tendências que podem levar a erros sistemáticos numa mesma direção.  Para Barros 

(2005, p.12), aceitar que desvios da racionalidade dos agentes podem influenciar fenômenos 

financeiros  é a etapa inicial para o desenvolvimento das abordagens comportamentais. 

Posteriormente, é necessário recorrer às pesquisas sobre psicologia e comportamento humano 
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visando identificar quais destes desvios podem ser mais importantes para explicar diferentes 

comportamentos observados, motivando a construção de novas teorias. Neste sentido, a presente 

pesquisa preocupa-se com a identificação do efeito disposição e dos vieses da ancoragem com 

ajustamento insuficiente e do excesso de confiança e com sua eventual influência sobre o 

processo decisório de investidores individuais brasileiros.  

 

1.2 Justificativa e relevância do tema  

 

A chamada “moderna teoria de finanças” representou um grande avanço para os mercados 

financeiros. Contudo, ela não é perfeita e, na visão de muitos pesquisadores, dentre eles Decourt 

e Accorsi (2005), pesquisas sobre comportamento humano na tomada de decisão financeira 

permitiriam aperfeiçoá- la. No entanto, pouca pesquisa científica foi realizada sobre o 

comportamento do investidor individual. No mercado de ações, raros estudos analisaram atitudes, 

opiniões e atividades ligadas ao seu processo de tomada de decisão (WARREN , MCCONKEY, 

1990). No Brasil, os estudos sobre finanças comportamentais são escassos (MILANEZ, 2003) e 

praticamente inexistentes sobre o comportamento do investidor pessoa física.  

 

Não obstante, fora da área acadêmica a importância do investidor individual foi percebida há 

algum tempo. Essa relevância está clara no relatório anual da Bolsa de Valores de São Paulo 

(BOVESPA) de 2004: 

 

Nos anos 90, a disseminação da internet facilitou e barateou o acesso de investidores individuais a 
todos os mercados. A concentração dos volumes negociados em dois segmentos de mercado – 
investidores estrangeiros e instituições financeiras – tornava o mercado de ações como um todo, 
extremamente vulnerável e dependente de um grupo diminuto de clientes. Assim o estabelecimento 
de bases mais sólidas exigia uma diversificação na carteira de clientes dos intermediários. Em 
outras palavras, era preciso atrair novos investidores individuais, pois a pulverização da propriedade 
acionária é determinante para a liquidez das ações (BOVESPA, 2005). 

 

A relevância do investidor individual vem crescendo significativamente no mercado acionário 

brasileiro. Em 2005 sua participação no volume transacionado total correspondeu a 25,4% e nas 

vinte Ofertas Públicas Iniciais que ocorreram no ano participaram mais de 38 mil investidores 

pessoa física (BOVESPA, 2006). Para Warren e Mcconkey (1990), a evolução do sistema 

financeiro e de telecomunicações é uma das razões do expressivo aumento do número de 



14 

 

investidores individuais (pessoas físicas) no mercado acionário nos últimos anos. Na medida em 

que sua participação no mercado aumenta, torna-se mais relevante a compreensão das suas 

motivações e dos seus estilos de processo de tomada de decisão. 

 

Vogelhelm et al. (2001), ao pesquisarem em 61 empresas norte americanas de diferentes setores, 

constataram esforços de todas para aumentar o número de investidores individuais na sua base de 

acionistas. Dessas companhias, 40% incrementaram seus esforços nos últimos três anos.  

 

Para a melhor compreensão desse segmento de mercado, faz-se necessário pesquisar o processo 

de tomada de decisão do investidor individual, possibilitando maior exploração desse nicho e o 

desenvolvimento das teorias de finanças comportamentais. Levando-se em consideração as 

diferenças culturais (e comportamentais) existentes entre os diversos povos, é importante 

verificar como o investidor brasileiro procede nas suas transações no mercado acionário, pois as 

pesquisas estrangeiras podem não refletir a realidade nacional. 

 

Um melhor entendimento e delimitação das falhas cognitivas individuais possibilitariam aos 

investidores melhorarem sua capacidade decisória, evitando falhas no processo de alocação de 

ativos. Poderia, também,  incrementar as habilidades prescritivas de analistas e profissionais do 

mercado financeiro (BAKER, NOFSINGER, 2002; THALER, 1993). 

 

Hilton (2001) cita três áreas nas quais a compreensão sobre o comportamento do investidor pode 

contribuir significativamente: o design de produtos financeiros, a apresentação dos produtos 

financeiros e a comunicação com o cliente. Além disso, tal compreensão poderia ajudar a 

explicar a existência de algumas das instituições do moderno mercado de capitais, tais como 

corretoras, newsletters e fundos de pensão (BRENNAN, 1995). 

 

Thaler (2000) afirma que a caracterização dos agentes econômicos através do melhor 

entendimento da cognição humana e da maneira como as pessoas criam suas referências 

facilitaria a compreensão de problemas de tomada de decisão. Ele ainda prevê um grande esforço 

de pesquisa nessa área durante as próximas décadas. Apesar da importância do investidor 

individual, sabe-se muito pouco sobre os fatores que influenciam seu processo decisório 
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(CLARK-MURPHY, SOUTAR, 2005). Ainda, segundo Warneryd (2001), a pesquisa sobre a 

escolha de ativos financeiros é limitada, sendo que poucos trabalhos investigaram o 

comportamento dos investidores individuais e sua possível segmentação. Para este autor, existem 

somente algumas pesquisas sobre os fatores influenciadores do processo de escolha do portfolio.  

 

Para Mendes-da-Silva e Rocha (2006), possivelmente parte dos patamares de volume de negócios 

que o mercado acionário nacional tem vivenciado recentemente seja decorrente dos efeitos de 

erros cognitivos dos investidores. No Brasil, foram realizados alguns experimentos buscando 

identificar possíveis falhas cognitivas adotadas pelo investidor individual (MINETO, 2005; 

MACEDO, 2003; FERREIRA, 2004). Porém, estes estudos utilizaram estudantes e não 

investidores atuantes no mercado acionário . Até onde sabemos, o único estudo efetivado no 

Brasil analisando diretamente falhas cognitivas do investidor individual foi o de Carmo (2005), 

todavia o trabalho avaliou uma amostra reduzida de investidores. Neste sentido, o presente estudo 

investigará a possível ocorrência de falhas cognitivas durante o processo de tomada de decisão 

utilizando uma amostra composta por investidores individua is atuantes no mercado acionário 

brasileiro.  

 

Esta pesquisa espera contribuir com estudos de finanças comportamentais principalmente na 

compreensão do investidor pessoa física. Objetiva-se investigar, especificamente, se o investidor 

individual brasileiro se sujeita ao efeito disposição a aos vieses da ancoragem com ajustamento 

insuficiente e do excesso de confiança e suas possíveis relações com características sócio-

demográficas dos investidores.  

 

Ademais, não encontramos, na literatura, um instrumento de pesquisa que buscava identificar, ao 

mesmo tempo, as falhas cognitivas supramencionadas. Assim, objetivou-se, também, construir 

um instrumento de pesquisa que permita identificar estas falhas utilizando um questionário. 

 

Numa perspectiva mais prática, pretende-se montar um questionário que possa também ser 

utilizado por corretoras, bancos de investimentos, assessores financeiros e investidores para a 

identificação dos erros cognitivos a que seus clientes ou eles mesmos estejam sujeitos durante 

suas decisões de investimento. Este questionário almeja ser um instrumento simples, de fácil 
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aplicação, permitindo, a partir dos seus resultados, a adoção de medidas para prevenir 

determinados comportamentos que poderiam ser prejudiciais aos investidores e, 

conseqüentemente, às instituições que os assessoram.  

 

1.3 Problema de pesquisa  

 

O processo de alocação de investimentos é um tema de relevância para a área de finanças. Este 

processo, por sua vez, possui particularidades inerentes aos diferentes agentes (empresas, fundos 

institucionais e pessoas físicas). 

 

A economia e as finanças modernas divergem de outras ciências sociais na premissa de que a 

maior parte dos comportamentos dos indivíduos, ou agentes econômicos, podem ser 

compreendidos assumindo que eles têm um modelo constante e bem definido de preferências e 

sempre optam por esco lhas racionais (KAHNEMAN, KNETSCH, THALER, 1991; apud 

MACEDO, 2003, p.17).  

 

Entretanto , tem sido verificado que em diversas circunstâncias as pessoas cometem falhas 

cognitivas levando a escolhas não-racionais. Neste sentido, a alocação eficiente dos 

investimentos e, por conseguinte, o desempenho dos investimentos, depende, de alguma forma, 

da existênc ia ou não de falhas cognitivas nas decisões subjacentes a esse processo.  

 

O presente trabalho aspira a responder a duas questões básicas: há evidências de que o investidor 

individual se sujeita ao efeito disposição e aos vieses da  ancoragem com ajustamento insuficiente 

e do excesso de confiança durante seu processo decisório de compra e venda de ações no 

mercado brasileiro? De que maneira tais falhas cognitivas podem estar relacionadas com 

características sócio demográficas dos investidores?  
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Geral 

 

O objetivo principal da pesquisa é investigar se o investidor individual brasileiro se sujeita ao 

efeito disposição e aos vieses da ancoragem com ajustamento insuficiente e do excesso de 

confiança e suas possíveis relações com características sócio demográficas dos investidores.  

 

1.4.2 Específicos 

 

• Identificar o perfil sócio demográfico do investidor. 

• Avaliar se os investidores pesquisados apresentam evidências: 

-  de ancoragem com ajustamento insuficiente. 

-  de excesso de confiança.  

-  do efeito disposição.  

• Verificar possíveis diferenças em relação às falhas cognitivas pesquisadas como função 

de características sócio -demográficas.  

• Desenvolver um instrumento de pesquisa (questionário) capaz de identificar : ancoragem 

com ajustamento insuficiente, excesso de confiança e efeito disposição nos investidores. 

 

1.5 Delimitação da pesquisa  

 

A literatura comportamental documentou diversas falhas cognitivas cometidas pelos investidores 

durante seu processo decisório . Dentre as principais falhas podemos destacar facilidade de 

lembrança, recuperabilidade, associações pressupostas, insensibilidade ao tamanho da amostra, 

interpretações erradas de probabilidades, regressão à média e armadilha da confirmação 

(BAZERMAN, 2004, p.50). Apesar da possível importância destas falhas cognitivas para os 

objetivos do presente estudo, elas serão, em sua maioria, ignoradas.  

 

Um dos motivos para restringir o número de falhas cognitivas pesquisadas está relacionado às 

limitações de tamanho do questionário. Como se pretende utilizar questionários, estes não podem 

ser demasiadamente longos, pois diminuiriam sensivelmente o número de respostas válidas. Para 
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Oliveira e Moraes (1994), um questionário deve possuir um tempo de resposta entre dez e vinte e 

cinco minutos.  

 

Outro fator relevante na determinação das falhas cognitivas pesquisadas é o maior número de 

evidências da suscetibilidade dos investidores as falhas escolhidas. A pesquisa de Lintz (2004), 

no mercado brasileiro de câmbio, encontrou evidências de âncoras psicológicas em 67% dos 

entrevistados. Segundo Barros (2005, p.41), existe robusta literatura sugerindo o excesso de 

confiança como um dos mais importantes vieses quando se lida com fenômenos financeiros. Para 

Macedo (2003, p.20), pesquisar o efeito disposição é relevante, pois esta falha cognitiva é um dos 

principais motivadores de redução da rentabilidade dos investidores pessoas físicas na bolsa de 

valores.  

 

1.6 Hipóteses de pesquisa  

 

A formalização dos objetivos geral e específicos conduz a três hipóteses centrais e nove hipóteses 

complementares. As hipóteses centrais objetivam verificar a presença das falhas cognitivas, 

enquanto as complementares buscam relacionar estas falhas com as características dos 

investidores.  

 

As hipóteses centrais são as seguintes:  

 

H0: os investidores não apresentam evidências do viés da ancoragem com ajustamento 

insuficiente em seu processo decisório .  

H1: os investidores apresentam evidências do viés da ancoragem com ajustamento insuficiente 

em seu processo decisório.  

 

H0: os investidores não apresentam evidências do viés do excesso de confiança em seu processo 

decisório. 

H1: os investidores apresentam evidências do viés do excesso de confiança em seu processo 

decisório. 
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H0: os investidores não apresentam evidências do efeito  disposição em seu processo decisório. 

H1: os investidores apresentam evidências do efeito disposição em seu processo decisório. 

 

As hipóteses complementares são divididas em três grupos: (i) características dos investidores 

possivelmente relacionadas com o viés do excesso de confiança; (ii) características dos 

investidores possivelmente relacionadas com o efeito disposição; (iii) presença do efeito reflexo e 

sua relação com o efeito disposição.  

 

Considerando que existem diversos trabalhos relacionando as falhas cognitivas com alguma 

característica específica, a presente pesquisa tentou focar naquelas relações mais citadas na 

literatura de finanças comportamentais. Um dos principais efeitos do excesso de confiança é o 

aumento no volume negociado pelo investidor (TOURANI-RAD, KIRKBY, 2005; SHEFRIN, 

2000, p.132). Segundo Odean (1998a), o excesso de confiança aumenta o volume negociado, 

sendo que quanto mais confiante o investidor, maior será o número de transações realizadas por 

ele. Gervais e Odean (2001) e Barber e Odean (2002) corroboram esta idéia ao apresentarem 

evidências de que o excesso de confiança leva a um excesso de negociações pelos investidores. 

Dessa maneira, foram formuladas as seguintes hipóteses:  

 

H0: investidores com maior grau de excesso de confiança realizam o mesmo número de 

transações que investidores com menor grau de excesso de confiança. 

H1: investidores com maior grau de excesso de confiança realizam um maior número de 

transações que investidores com menor grau de excesso de confiança. 

 

Segundo Barber e Odean (2001), várias pesquisas demonstram que em algumas áreas, tais como 

finanças, os homens apresentam maior excesso de confiança do que as mulheres. Ainda, estes 

autores sugeriram que no mercado acionário homens apresentam maior excesso de confiança 

quando comparados às mulheres. Assim, para testar se este comportamento  também ocorreu na 

presente pesquisa, foram formuladas as seguintes hipóteses: 

 

H0: homens apresentam o mesmo nível de excesso de confiança em comparação com as 

mulheres. 
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H1: homens apresentam maior nível de excesso de confiança em comparação com as mulheres. 

 

Ainda existem divergências na literatura quanto à influência da experiência  no excesso de 

confiança. Allen e Evans (2005), ao simularem mercados financeiros, não encontraram 

evidências de que a experiência reduz o excesso de confiança. Todavia, Gervais e Odean (2001) 

afirmam que com o aumento da experiência os investidores passam a conhecer melhor suas 

habilidades e por conseqüência diminuem seu excesso de confiança. Buscando relacionar 

experiência com excesso de confiança, foram formuladas as seguintes hipóteses: 

 

H0: investidores menos experientes apresentam o mesmo nível de excesso de confiança que 

investidores mais experientes. 

H1: investidores menos experientes apresentam maior nível de excesso de confiança que 

investidores mais experientes.  

 

Busenitz e Barney (1997) encontraram evidências de maior excesso de confiança em 

empreendedores (indivíduos que gerenciam seu próprio negócio) quando comparados a gerentes 

de grandes organizações. Manimala (1992) também encontrou evidências de excesso de 

confiança nos empreendedores. Barros (2005, p.43) sugere que empreendedores são 

particularmente propensos ao viés de excesso de confiança. Do exposto, foram formuladas as 

seguintes hipóteses:  

 

H0: empreendedores apresentam o mesmo nível de excesso de confiança que os demais 

indivíduos. 

H1: empreendedores apresentam um maior nível de excesso de confiança  que os demais 

indivíduos.  

 

Dhar e Zhu (2006) encontraram uma relação negativa entre número de transações no mercado 

acionário e a magnitude do efeito disposição. Os autores verificaram que os investidores mais 

ativos possuíam uma maior tendência a vender suas ações perdedoras (ações com preço atual 

menor do que o preço de compra), conduzindo, por conseguinte, a uma menor susceptibilidade ao 

efeito disposição. Assim, foram formuladas as seguintes hipóteses: 
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H0: investidores com menor número de transações apresentam o mesmo nível do efeito 

disposição que investidores com maior número de transações. 

H1: investidores com menor número de transações apresentam maior nível do efeito disposição 

que investidores com maior número de transações. 

 

Deccourt e Accorsi (2005) ao pesquisarem o efeito disposição, em estudantes e médicos 

brasileiros, verificaram uma relação entre a experiência do investidor e o efeito disposição, sendo 

que quanto maior a experiência menor o nível do efeito disposição. Dessa maneira, foram 

elaboradas as seguintes hipóteses: 

 

H0: investidores menos experientes apresentam o mesmo nível de efeito disposição que 

investidores mais experientes. 

H1: investidores menos experientes apresentam maior nível de efeito disposição que investidores 

mais experientes.  

 

Mineto (2005, p.118), sugere a influência do gênero sobre o efeito disposição, mas no seu estudo 

esta influência ocorreu somente quando o ponto de referência era o último preço da ação. 

Buscando verificar esta relação foram formuladas as seguintes hipóteses: 

 

H0: homens apresentam o mesmo nível de efeito disposição que as mulheres. 

H1: homens apresentam maior nível de efeito disposição que as mulheres. 

 

O efeito disposição segundo Macedo (2003, p.9) é decorrente do efeito reflexo, “segundo o qual 

os humanos tendem a ser avessos ao risco quando estão no campo dos ganhos, e propensos ao 

risco quando estão no campo das perdas”. Assim, considerando-se a relevância do efeito reflexo 

para o efeito disposição, foram formulados dois conjuntos de hipóteses. O primeiro conjunto tem 

como objetivo verificar a presença do efeito reflexo nas escolhas dos respondentes: 

 

H0: os investidores não apresentam evidências do efeito reflexo. 

H1: os investidores apresentam evidências do efeito reflexo. 
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Já o segundo conjunto de hipóteses busca verificar a existência de uma relação entre o efeito 

reflexo e o efeito disposição. Desta forma, as hipóteses são: 

 

H0: investidores que exibem efeito reflexo não apresentam maior propensão ao efeito disposição 

em comparação com os demais. 

H1: investidores que exibem efeito reflexo apresentam maior propensão ao efeito disposição em 

comparação com os demais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Teoria clássica da escolha e racionalidade limitada  

 

Segundo Statman (1999), as finanças modernas estão embasadas nos princípios da arbitragem de 

Miller e Modigliani; na Moderna Teoria de Portfolio  de Markowitz; no modelo de precificação 

de ativos financeiros (CAPM) de Sharpe, Lintner e Black; e na teoria de precificação de opções 

de Black, Scholes e Merton. Essas poucas ferramentas formam, na visão do autor, o arcabouço de 

uma teoria unificada que pretende responder a todas as questões de finanças. 

 

As Finanças modernas e a Moderna Teoria de Portfolio consideram que os investidores agem 

racionalmente no mercado financeiro e avaliam toda a informação disponível para fazer escolhas 

ótimas. Os fundamentos do comportamento racional são discutidos por Von Neuman e 

Morgenstern em seu trabalho: Teoria dos Jogos e Comportamento Econômico (1947). Essa 

pesquisa determinou uma série de princípios qualitativos (axiomas) da Teoria da Utilidade 

Esperada (TUE): racionalidade total dos agentes, habilidade para lidar com escolhas complexas, 

aversão ao risco e maximização da riqueza. Essa teoria vê a decisão de investimento como uma 

troca entre o consumo imediato e um consumo maior numa data futura. Além disso, cada 

investidor escolheria o portfolio maximizador do retorno esperado ou minimizador do risco 

(NAGY, OBENBERGER, 1994).  

 

Todavia, na opinião de muitos autores, a exemplo de Shefrin e Statman (1985), as decisões de 

indivíduos não são condizentes com os axiomas da TUE. Simon (1956) explicita sua apreensão 

com relação à adequação à realidade das premissas implícitas na abordagem clássica da teoria da 

decisão no campo da administração, especialmente o pressuposto de racionalidade e do 

comportamento maximizador de utilidade. Segundo este autor, a teoria clássica não confere 

nenhuma característica psicológica ao comportamento humano. Desta maneira, a teoria se 

distancia da realidade, o que é evidenciado por sua limitada capacidade descritiva e preditiva.  

 

Um investidor racional consideraria apenas o risco e o retorno esperado do seu portfolio, não 

sofrendo influência de falhas cognitivas. Já na teoria comportamental, segundo Statman (2005), o 

investidor é visto como um homem “normal” sujeito a falhas cognitivas e influências emocionais. 
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Vários fatores diferentes do risco e retorno podem afetar seu processo decisório. Por exemplo, a 

forma como a possibilidade de investimento é apresentada ou o desempenho passado do mercado 

acionário. Fisher e Statman (1997) argumentam que seria tão razoável esperar que os investidores 

se preocupem somente com risco e retorno ao construir seu portfolio quanto seria esperar que 

eles considerassem apenas o custo e o valor nutricional da sua comida. 

 

Quando estudos de psicologia são aplicados ao mercado financeiro para explicar esses 

comportamentos não previstos pela TUE, as aplicações são freqüentemente chamadas de finanças 

comportamentais (WARNERYD, 2001). Essa nova área de  finanças pesquisa o comportamento 

do investidor, particularmente no processo de tomada de decisão. Ela considera que os indivíduos 

não agem sempre racionalmente e muitas vezes são influenciados por falhas cognitivas, as quais 

são, na maioria das vezes, prejudiciais aos investidores. A determinação e a compreensão das 

falhas  cognitivas, bem como de suas implicações, estão entre as principais metas desta linha de 

pesquisa (BAKER, NOFSINGER, 2002).  

 

A psicologia cognitiva forma uma parte importante do arcabouço teórico de finanças 

comportamentais. Nela, o processo de decisão é influenciado por vários fatores tais como: 

percepções, convicções e modelos mentais do decisor. Além disso, motivos intrínsecos como 

emoções, estado da mente, tendências e atitudes psicológicas em relacionar um fenômeno ao 

outro, inerentes a cada pessoa, podem interferir numa decisão tanto quanto os incentivos 

externos. Ademais, a memória e o resultado de decisões precedentes formam uma função 

cognitiva crítica com fortes implicações para as decisões atuais. A partir desta complexidade de 

variantes, o comportamento humano é contigencial, sendo adaptável, e dependente da conjuntura 

e das condições percebidas (MACEDO, 2003, p.47).  

 

2.2 Falhas cognitivas 

 

Como o tempo e os recursos cognitivos (capacidade de processamento, memória, atenção, etc.) 

são limitados, o investidor não é capaz de analisar otimamente todos os dados disponíveis para a 

tomada de decisão. Essas restrições induzem à implementação de regras de bolso - algoritmos, 

modelos mentais e heurísticas (SIMON, 1956). Um dos gr andes avanços da psicologia 
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comportamental é a identificação dos princípios dessas regras e das falhas cognitivas 

relacionadas a elas (SHEFRIN, 2000, p.40). 

 

Segundo Kahneman e Hall (1998), ilusão cognitiva é a tendência a erros sistemáticos nos 

julgamentos e processos decisórios dos indivíduos. Para Tversky e Kahneman (1974), as falhas 

cognitivas são conseqüência da dificuldade que os humanos têm para julgar subjetivamente 

probabilidades. Nos investidores as falhas cognitivas são, via de regra, decorrentes da 

interferência de motivações intrínsecas dos indivíduos no momento de decisão do seu 

investimento (MACEDO, 2003, p.61).  

 

Para Fuller (1998) como as finanças comportamentais é um campo de pesquisa relativamente 

novo ainda não está estabelecido na literatura científica uma taxonomia para classificar as falhas 

cognitivas. Segundo Macedo (2003, p.62), via de regra as falhas cognitivas são colocadas em 

dois grupos principais: (i) falhas decorrentes da utilização de regras heurísticas, sendo estas 

heurísticas discriminadas no artigo de Tversky e Kahneman (1974); (ii) falhas causadas pelo 

emprego de estruturas mentais descritas na Teoria da Perspectiva, sendo esta teoria descrita no 

trabalho de Kahneman e Tversky (1979).    

 

Segundo Bazerman (2004, p.14), em situações nas quais os indivíduos empregam uma heurística 

de maneira inadequada durante seu processo decisório ocorre um viés cognitivo. Dessa maneira, 

o termo viés é utilizado na literatura principalmente para se referir as falhas decorrentes de 

heurísticas. No presente trabalho, as falhas cognitivas da ancoragem com ajustamento 

insuficiente e excesso de confiança decorrem da heurística da ancoragem com ajustamento 

(TVERSKY, KAHNEMAN, 1974), logo podem ser denominadas de vieses. 

 

Já o efeito disposição decorre de estruturas mentais descritas na Teoria da Perspectiva, portanto 

não deve ser classificado como um viés, mas sim como uma ilusão cognitiva. Em decorrência 

disso, no presente trabalho, quando se fizer referência a ancoragem com ajustamento insuficiente, 

excesso de confiança e efeito disposição, ao mesmo tempo, será utilizado o termo ilusão 

cognitiva. Cabe ressaltar que os trabalhos de finanças comportamentais no Brasil utilizam os 

termos falhas cognitivas, ilusões cognitivas e erros cognitivos como sinônimos.   
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2.2.1 Ancoragem com ajustamento insuficiente  

 

Para Tversky e Kahneman (1974), em muitas situações incertas, indivíduos fazem estimativas a 

partir de um valor inicial que é ajustado, levando à resposta final. Este valor inicial, ou ponto de 

partid a, pode ser sugerido pela formulação do problema, ou pode ser o resultado de uma 

estimativa parcial. Em ambos os casos, os ajustes são normalmente insuficientes. Dessa maneira, 

diferentes pontos de partida induzem as diferentes estimativas, sendo estas enviesadas na direção 

do valor inicial. Estes autores denominaram este efeito de ancoragem com ajustamento 

insuficiente. 

 

A explicação original para este viés vem de Tversky e Kahneman (1974), baseando-se na idéia 

que os indivíduos ajustam seus valores em relação à âncora, mas este ajuste é frequentemente 

insuficiente. Kruger (1999; apud SIMONSON, DROLET, 2004) relaciona o viés com o esforço 

envolvido em fazer ajustes a partir da âncora. Para este autor, o ajuste insuficiente é reflexo da 

tendência das pessoas a minimizar seu esforço cognitivo. Todavia, estudos mais recentes sobre 

ancoragem com ajustamento insuficiente sugerem um novo tipo de explicação. Chapman e 

Johnson (1999) e Strack e Mussweiler (1997) acreditam que a âncora atua como uma sugestão, 

possibilitando que informações consistentes com a âncora fiquem mais disponíveis na memória. 

Luppe (2006, p.52) afirma que vários autores sugerem a influência da âncora na recuperação e 

seleção de informações, atuando, portanto, no mecanismo de ativação. Embora os mecanismos 

motivadores da ancoragem não estejam claramente estabelecidos, os seus efeitos foram 

verificados por diversas pesquisas (TONETTO, 2006).  

 

Não é difícil encontrar exemplos de ancoragem no cotidiano. Vendedores ambulantes, por 

exemplo, costumam oferecer seus produtos a um preço inicial alto, para logo em seguida propor 

desconto sobre os mesmos. Desta forma, eles podem estar tentando ancorar o comprador no 

preço inicial, utilizando este valor como referência para as demais etapas da negociação. A 

ancoragem foi verificada em vários estudos científicos em diferentes situações do dia a dia, tais 

como: estimativas de preço (MUSSWEILER, STRACK, PFEIFFER, 2000; NORTHCRAFT, 

NEALE, 1987), determinação de probabilidade (PLOUS, 1989), avaliação de loterias e apostas 

(CHAPMAN, JOHNSON, 1994) e negociações (GALINSKY, MUSSWEILER, 2001). 
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Em um estudo clássico sobre o assunto, Tversky e Kahneman (1974) encontraram evidência 

empírica do efeito da ancoragem. Na sua pesquisa, solicitaram aos respondentes que estimassem 

a porcentagem de países africanos nas nações unidas. Cada participante recebeu um número 

aleatório (extraído de uma rodada de roleta observada pelo pesquisado) como ponto de partida. A 

partir daí, pediu-se aos participantes que respondessem se a quantidade real era maior ou menor 

do que o valor aleatório da roleta e depois fornecessem sua melhor estimativa. Os autores 

verificaram que os valores arbitrários da roleta exerciam um impacto relevante sobre as 

estimativas dos participantes. Desta maneira, ainda que os respondentes estivessem conscientes 

da irrelevância da âncora (número da roleta) com relação à tarefa de estimar, ela gerou um 

impacto substancial sobre o seu julgamento. Ademais, mesmo quando os autores pagaram os 

respondentes conforme a precisão de sua estimativa não ocorreu diminuição da intensidade do 

efeito da ancoragem.  

 

De acordo com Slovic e Lichtenstein (1971; apud BARROS, 2005, p.27), os indivíduos 

normalmente são influenciados por valores iniciais quando calculam mentalmente estimativas 

numéricas para quantidades incertas, mesmo que os valores iniciais sejam arbitrários, logo, sem 

importância para o problema em questão. Segundo Lintz (2004, p.84), quando os indivíduos 

necessitam estimar um valor, mas não estão seguros da resposta, eles adotam como ponto de 

referência qualquer número que esteja disponível.  

 

Mussweiler e Englich (2005)  realizaram três experimentos objetivando verificar se âncoras 

apresentadas sem a consciência do indivíduo (subliminares) influenciariam o julgamento dos 

mesmos. Nestes experimentos, os respondentes sentaram em frente a um computador, sendo 

solicitados a fixar seu olhar em um ponto no centro da tela. Este ponto apresentava uma 

seqüência de letras sem sentido, por exemplo, “MBUTGEPL”. Todavia, após um determinado 

tempo e por um período extremamente curto (15ms) a seqüência de letras era substituída por uma 

âncora numérica. Os resultados desta pesquisa indicam a presença do efeito da ancoragem 

mesmo para âncoras subliminares. 

 



28 

 

Nos estudos de Wright e Anderson (1989), os efeitos da ancoragem foram constatados mesmo 

quando os pesquisados apresentavam um conhecimento razoável do assunto em questão. Os 

pesquisadores pediram a um grupo de estudantes de graduação para estimarem valores com 

relação a assuntos sobre os quais eles detinham considerável conhecimento, tais como a nota 

média de um estudante, selecionado ao acaso, na sua turma. Além de apresentarem o viés, 

mesmo quando os estudantes receberam estímulos para melhorarem suas estimativas os efeitos da 

ancoragem continuaram evidentes, corroborando, dessa maneira, os achados de Tversky e 

Kahneman (1971).  

 

Northcraft e Neale (1987) solicitaram a estudantes de graduação e corretores de imóveis que 

estimassem o valor de uma casa. Foram fornecidos aos pesquisados informações sobre o imóvel, 

as quais seriam úteis para a determinação do preço (metragem, valor de imóveis próximos, valor 

de venda solicitado pelo proprietário do imóvel e outras informações) e permitiu-se uma visita ao 

imóvel avaliado. Todavia, dentre as informações, o preço de venda foi intencionalmente 

manipulado sendo apresentado para alguns um valor mais baixo e para outros valores mais altos. 

A idéia era verificar se este valor seria adotado como âncora. Os autores constataram que tanto 

para os estudantes (pouco experientes na tarefa) como para os corretores (experientes na tarefa) o 

valor de venda sugerido atuou significativamente como uma âncora. 

 

Para Mussweiler e Englich (2005), a influência do efeito da ancoragem não apenas foi verificada 

em várias situações laboratoriais e do cotidiano como também se mostrou bastante robusta. Em 

particular, o efeito da ancoragem se mantém inalterado mesmo na presença de possíveis fatores 

atenuantes, tais como: presença de âncoras claramente não informativas como aque las obtidas 

aleatoriamente (MUSSWEILER, STRACK, 2000; TVERSKY, KAHNEMNAN, 1974) ou pela 

presença de âncoras extremamente deslocadas do valor real (CHAPMAN, JOHNSON, 1994; 

STRACK, MUSSWEILER, 1997). Ademais, segundo Wilson et al. (1996), os efeitos da 

ancoragem são independentes da motivação dos participantes em fornecer um julgamento 

preciso. Mussweiler e Englich (2005, p.134) concluem: “a ancoragem é um fenômeno 

extremamente robusto, sendo difícil de evitar”.  
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Apesar da ubiqüidade da ancoragem, seu efeito não é linear ou constante (CHAPMAN e 

JOHNSON, 1994). Estes pesquisadores, ao estudarem os efeitos da magnitude das âncoras 

durante a decisão dos indivíduos, verificaram que âncoras extremamente implausíveis tinham um 

efeito proporcionalmente menor que âncoras próximas ao valor correto da estimativa.  

 

No campo dos investimentos, a colocação do ponto de referência  ou âncora afeta a codificação 

dos resultados como ganhos ou perdas e a comparação com outras opções de investimentos 

(KAHNEMAN, 1992). Para os investidores, o preço lembrado mais recentemente de um ativo 

atua como ponto de referência. Pode-se citar, também, como âncoras psicológicas o patamar mais 

próximo de um índice notório como o NASDAQ (North American Securities Dealers Automated 

Quotation Syst em). Números redondos, tais como 10.000 ou 20.000 pontos para o índice 

NASDAQ, podem gerar comportamentos anormais do mercado próximo a eles, originando 

efeitos como “suporte” e “resistência”, utilizados na análise técnica (SHILLER, p.129, 2000). 

 

De acordo com Lintz (2004, p.84), o viés da ancoragem ajuda a explicar porque ações de 

empresas de diferentes setores, mas com sede no mesmo país, possuem oscilações nos preços 

mais próximas do que empresas do mesmo setor industrial, porém com sede em países diferentes. 

Essa constatação diverge da expectativa da preponderância do setor industrial sobre a localização 

da empresa na precificação do ativo. Para Shiller (2000, p.129), as variações de preços das ações 

tendem a ser ancoradas às variações de preços de outras ações. De maneira similar, as razões 

preço/lucro das empresas podem se associar às razões de preço/lucro de outras companhias. 

Ainda segundo este autor, este tipo de ancoragem fornece evidências explicativas para os 

movimentos conjuntos dos preços das ações.  

 

Lintz (2004, p.208), ao pesquisar o comportamento de executivos no mercado de câmbio 

brasileiro, constatou a utilização de âncoras psicológicas em 67% dos entrevistados. Cabe 

ressaltar que o autor empregou apenas duas questões para mensurar a presença das âncoras, sendo 

que as perguntas não medem de forma clara a presença do viés de ancoragem com ajustamento 

insuficiente.  
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Carmo (2005, p.58) procurou em seu estudo verificar diferenças do viés da ancoragem com 

ajustamento insuficiente entre investidores institucionais e individuas. Com aproximadamente 30 

graus de liberdade e intervalo de confiança de 95%, ele  não encontrou diferenças estatisticamente 

significantes entre os dois grupos. Não obstante, os resultados foram obtidos a partir de uma 

única pergunta.  

 

Luppe (2006, p.96) analisou os efeitos do viés da ancoragem com ajustamento insuficiente nas 

estimativas numéricas sob a perspectiva da avaliação de bens de consumo. O autor entende que a 

principal contribuição do seu estudo foi “a confirmação da manifestação dos efeitos da 

ancoragem na estimação de quantidades incertas no experimento 1 e dos preços de diferentes 

produtos e serviços no experimento 2”.  

 

2.2.2 Excesso de confiança  

 

Para Halfeld e Torres (2001), o excesso de confiança representa uma característica presente na 

grande maioria da população mundial. Segundo estes autores, diversos estudos comprovam que a 

maior parte das pessoas se considera acima da média com relação às suas habilidades como 

motorista, senso de humor, relacionamento com outras pessoas e capacidade de liderança. Ainda 

segundo estes autores, quando se trata de investidores, a maioria considera a sua habilidade de 

vencer o mercado como acima da média.  

 

Excesso de confiança pode ser definido como a tendência dos indivíduos de superestimar seus 

conhecimentos e capacidades (TOURANI-RAD, KIRKBY, 2005). As evidências sobre o excesso 

de confiança são extensas e robustas, amparadas por uma literatura ampla e uma vasta gama de 

pesquisas científicas sobre o tema (BUKSZAR, 2003). DeBondt e Thaler (1995, p.389) vão além 

ao afirmar que “talvez a descoberta mais robusta da psicologia do julgamento seja que as pessoas 

são excessivamente confiantes”.  

 

Segundo Bazerman (2004, p.42), a evidência mais robusta na literatura do excesso de confiança é 

a tendência dos indivíduos a apresentarem o mais intenso excesso de confiança quanto à correção 

das suas respostas, quando se solicita que eles respondam a questionamentos de dificuldades 
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moderada a extrema. E ainda quando, estimando a probabilidade de ocorrência de um evento, a 

precisão de uma projeção ou ao responder uma pergunta, os indivíduos podem estimar a 

probabilidade de estarem corretos. Por exemplo, “eu tenho 90% de certeza quando afirmo...”. 

Neste exemplo, 90% é a confiança de estar correto na sua afirmativa ou previsão. Quanto maior o 

percentual maior a confiança. É possível comparar as estimativas dos indivíduos com os 

resultados reais. Assim, um indivíduo com boa precisão deveria estimar no mínimo 90% das 

vezes corretamente. Excesso de confiança ocorre quando as estimativas de precisão são maiores 

do que a precisão real. Em outras palavras, se um indivíduo afirma que tem 99% de certeza na 

sua estimativa, mas é preciso apenas 70% das vezes, ele exibe excesso de confiança. 

 

Excesso de confiança tem sido mais evidenciado em homens e em atividades percebidas como 

masculinas (BARBER, ODEAN, 2001; BEYER, 1990). Ademais, este viés é mais presente 

quando o feedback  é demorado ou inconclusivo (FISCHHOFF et al., 1977). Sendo assim, 

mercados financeiros, nos quais a maior parte dos participantes é homem e o feedback  é 

controverso, constituem cenário ideal para o excesso de confiança (BARBER, ODEAN, 2001). 

Ainda, segundo Odean (1998a), a maioria dos indivíduos que compram ou vendem ativos 

financeiros tentam escolher aqueles ativos que obterão retornos superiores a ativos similares. Esta 

é uma escolha bastante difícil e justamente em tarefas difíceis os indivíduos apresentam o maior 

grau de excesso de confiança.  

 

Para Kimura (2003), o excesso de confiança pode ter algumas conseqüências no processo de 

tomada de decisão de investimento. Para ele, este viés poderia induzir o investidor a acreditar que 

possui vantagens comparativas na escolha dos seus investimentos em relação ao mercado, 

levando, dessa maneira, a manutenção, pelo investidor, de posições perdedoras. Ademais, o 

excesso de confiança poderia induzir a uma excessiva concentração de recursos em poucos ativos 

e, por conseguinte, a uma diversificação inadequada dos seus investimentos.  

 

O excesso de confiança, segundo Lintz (2004, p.68), é um fator que pode induzir os mercados 

financeiros a se comportarem de maneira menos racional, levando, por exemplo, os investidores a 

comprarem ativos com preços muito acima daqueles indicados pelos fundamentos. Pesquisa feita 

em 2001 pelo instituto Gallup/Paine Weber (apud, BAKER, NOFSINGER, 2002) pediu aos 
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investidores que estimassem o retorno do mercado acionário para os próximos 12 meses, obtendo 

uma resposta média de 10,3%. Ao perguntarem sobre as expectativas de retorno de suas próprias 

carteiras, estes forneceram uma resposta média de 11,7%. Assim, na média , os investidores 

esperam obter um retorno acima do mercado, demonstrando excesso de confiança. 

 

Os investidores têm uma tendência a superestimar seus conhecimentos, tornando-se 

excessivamente confiantes na sua capacidade como gestores. Isto normalmente acontece após 

algumas aplicações com bons resultados, ainda que estes resultados sejam decorrentes da sorte ou 

por um mercado favorável (LICHTENSTEIN, FISCHHOF, 1977; apud MACEDO, 2003, p.67). 

Para Bazerman (2004, p.131) este viés induz os investidores a um padrão mais ativo (maior 

número de negociações) na gestão dos seus investimentos.  

 

Barber e Odean (2000) evidenciaram que investidores com gestão ativa das suas carteiras de 

ações têm desempenho pior do que a carteira de mercado e, mais ainda, quanto mais ativa for sua 

gestão pior é a rentabilidade dos seus investimentos. Nesta pesquisa foram analisados 66.465 

domicílios que possuíam uma conta de investimentos com uma grande corretora entre os anos de 

1991 e 1996. Os investidores mais ativos obtiveram um retorno de 11,4%, enquanto o retorno do 

mercado foi de 16,4% para o mesmo período. Na média, os investidores tiveram uma rotatividade 

de 75% ao ano, ou seja, venderam 75% dos seus investimentos em qualquer ano.  

 

Ainda neste trabalho, o retorno bruto dos investidores mais ativos foi muito próximo do retorno 

dos menos ativos, porém a rentabilidade líquida (descontada dos custos de negociação) foi de 

11,4% para os mais ativos contra 18,7% para os menos ativos. Se os investidores estão 

conscientes dos custos para vender e/ou comprar um lote de ações, por quê tantas pessoas 

possuem uma gestão tão ativa? Uma possível explicação passaria pelo excesso de confiança dos 

investidores na sua própria capacidade de gestão. Dessa maneira, os indivíduos acreditam que 

suas decisões podem levá- los a uma rentabilidade mais alta quando comparada ao mercado, 

induzindo, por conseqüência, a uma alta rotatividade da sua carteira de ações. Fisher e Statman 

(2002) corroboram esta idéia ao constatarem que os investidores acreditam poderem obter 

retornos superiores aos do mercado. Para Barber e Odean (1999), o excesso de confiança 

induziria os investidores a um padrão mais ativo de gestão porque este viés levaria os 
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investidores a confiarem excessivamente na suas opiniões e não considerarem suficientemente as 

opiniões alheias. Ademais, para estes autores, investidores excessivamente confiantes percebem 

seus investimentos com menor grau de risco do que a realidade sugere.  

 

Barber e Odean (2001) verificaram um maior excesso de confiança nos homens em comparação 

com as mulheres quando se trata de investimentos. Este viés levou os homens a negociarem 45% 

mais do que as mulheres, e por conseqüência dos custos de transação, o retorno líquido das suas 

carteiras foram aproximadamente 1% menores. Estes resultados mostram que o excesso de 

confiança aumenta o volume negociado e diminui a rentabilidade dos investidores que exibem 

este viés. Busenitz e Barney (1997), dentre outros autores, verificaram maior excesso de 

confiança entre empreendedores (indivíduos que gerenciam seu próprio negócio), em comparação 

com gestores profissionais de empresas.  

 

Griffin e Tversky (1992; apud, FERREIRA, YU, 2003) relacionam o papel da experiência no 

excesso de confiança com o tipo da tarefa estudada. Para atividades com alto grau de 

previsibilidade, a experiência possibilitaria o aprendizado, aumentando a precisão e melhorando a 

calibração dos julgamentos. Todavia, para atividades com baixo grau de previsibilidade, a 

experiência induziria os indivíduos que seu desempenho seria melhor do que se poderia obter, 

resultando, dessa maneira, em excesso de confiança mais elevado. 

 

Li, Chen e Yu (2006), ao compararem o excesso de confiança entre cidadãos chineses e cidadãos 

de Singapura, constataram um maior grau de excesso de confiança no último grupo. Para os 

autores, apesar destes grupos possuirem uma grande proximidade cultural, a educação em 

Singapura possui um padrão bastante ocidentalizado, sendo esta diferença educacional 

responsável pelo maior excesso de confiança.  

 

Ao estudar excesso de confiança em profissionais de finanças brasileiros, Ferreira e Yu (2003) 

encontraram evidências deste viés. Ademais, perceberam diferentes graus de excesso de 

confiança dentro da amostra estudada. Neste trabalho, homens apresentaram maior excesso de 

confiança. Ainda, profissionais com maior tempo de atuação na área e aqueles com maior idade 
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evidenciaram um maior grau do viés. Segundo estes autores, ainda não está claro na literatura a 

relação entre experiência e excesso de confiança.  

 

Já o estudo de Carmo (2005, p.53), investigando investidores individuais e institucionais, a partir 

de um questionário, não apresenta evidências claras sobre a presença de excesso de confiança em 

ambos os grupos. Lintz (2004, p.166), estudando agentes econômicos atuantes no mercado de 

câmbio brasileiro, encontrou evidência de excesso de confiança em apenas 25% dos 

entrevistados.  

 

2.2.3 Teoria da Perspectiva e efeito disposição 

 

Daniel Kahneman e Amos Tversky publicaram, em 1979, um artigo na revista Econometrica, 

apresentando uma série de problemas nos quais as preferências dos indivíduos violavam 

sistematicamente os princípios da TUE. Assim, na segunda parte do artigo, os autores 

desenvolveram um modelo  descritivo de escolha em condições de risco, denominando de Teoria 

da Perspectiva (TP), como alternativa à TUE. Para Mineto (2005, p.54) a TP é a principal 

referência para qualquer modelo que busque compreender o “comportamento dos investidores 

quanto às suas preferências, ou sobre como os investidores avaliam o risco”.  

 

Nos seus experimentos, Kahneman e Tversky (1979) verificaram que, na existência da 

possibilidade de perda, os indivíduos violavam sistematicamente suas preferências de risco 

segundo a TUE. As perguntas a seguir, extraídas do estudo anterior, demonstram claramente este 

comportamento nos pesquisados: 

 

i) Suponha que você receba R$1.000 com a condição de que você tenha que escolher entre duas 

alternativas: 

 

Opção a) um ganho certo de mais  R$ 500, ou 

Opção b) uma aposta que oferece: 50% de chance de ganhar mais R$ 1.000 ou 50% de não 

ganhar nada mais do que os R$ 1.000 já embolsados.  
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Ambas alternativas possuem a mesma riqueza esperada ( + R$ 1.500), todavia neste experimento 

84% dos respondentes optaram pelo ganho certo demonstrando dessa maneira comportamento 

avesso ao risco. Como seria esperado pela TUE, os indivíduos evitaram a incerteza quando 

escolhendo entre duas alternativas com o mesmo retorno esperado. Porém, os resultados são 

bastante diferentes quando a mesma pergunta é formulada distintamente: 

 

ii) Suponha que você receba R$2.000 com a condição de que você tenha que escolher entre duas 

alternativas: 

 

Opção a) Uma perda certa de R$ 500, ou 

Opção b) uma aposta que oferece: 50% de chance de não perder nada ou 50% de perder R$ 

1.000.  

 

Novamente as duas opções têm o mesmo valor esperado ( - R$ 500) e a segunda um maior grau 

de incerteza. Todavia, 69% dos respondentes optaram pela alternativa da aposta, apresentando 

assim um comportamento propenso ao risco. Desta vez, quando confrontados com duas 

possibilidades de mesmo valor esperado, os pesquisados escolheram a alternativa mais arriscada. 

Embora esse comportamento seja bastante comum, ele viola a TUE. Um investidor 

completamente racional lidaria com ambas as perguntas de maneira similar, uma vez que elas são 

iguais quando formuladas em termos de estado de riqueza.  Para a TUE, o investidor não deveria 

se preocupar com os ganhos e perdas intermediários, mas apenas com o estado final da sua 

riqueza. Por conseguinte, segundo Souza (2005, p.25), caso o investidor opte pela escolha com 

risco em uma questão e a escolha sem risco na outra, ele “certamente foi influenciado por 

emoções irrelevantes associadas aos ganhos e perdas no caminho”.  

 

Nas próximas perguntas a violação da TUE torna-se ainda mais clara, na medida em que as 

alternativas possuem diferentes valores esperados. Num primeiro momento, Kahneman e Tversky 

(1979) pediram para os estudantes escolherem entre duas alternativas: 

 

Opção a) um ganho certo de R$ 3.000, ou 
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Opção b) uma aposta que oferece: 80% de chance de ganhar R$ 4.000 ou 20% de não ganhar 

nada.  

 

Embora a opção com risco (opção “b”) apresentar maior expectativa matemática ( + $ 3.200), 

aproximadamente 80% dos pesquisados optaram pelo ganho certo de $ 3.000, demonstrando, 

dessa maneira, comportamento ave sso ao risco. Cabe ressaltar que seria esperado, pela TUE, que 

os estudantes optassem pela escolha de maior valor esperado (opção “b”). 

 

Num segundo momento, e para um grupo diferente de alunos, os pesquisadores repetiram as 

opções, mas em vez de possíveis ganhos seriam possíveis perdas:  

 

Opção a) uma perda certa de R$ 3.000, ou 

Opção b) uma aposta que oferece: 80% de chance de perder R$ 4.000 ou 20% de não perder 

nada.  

 

Paradoxalmente, 92% dos pesquisados escolheram a opção com maior risco (80% de chance de 

perder $ 4.000) e menor valor esperado ( - R$ 3.200), novamente violando a TUE.   

 

Baseando-se em uma série de problemas de escolha, como os mencionados acima, Kahneman e 

Tversky (1979) propuseram a TP. Dentre os principais princípios desta teoria, destaca-se o fato 

dos indivíduos não analisarem os resultados de uma decisão em relação ao estado final de riqueza  

(como postulado pela TUE), mas em relação a um ponto de referência  escolhido pelo indivíduo 

no momento da decisão. Esse ponto de referência é, na maioria das vezes, seu nível atual de 

riqueza, mas também pode ser um determinado nível de riqueza esperado. De qualquer maneira, a 

percepção de ganho ou perda estará associada a variações em torno deste ponto. 

 

Para Macedo (2003, p.53), os indivíduos frequentemente são mais influenciados pela maneira 

que um resultado difere de um nível de referência do que pelo resultado medido em condições 

absolutas. Para este autor, a maior ênfase na mudança de riqueza em comparação com a riqueza 

absoluta está relacionada com leis da cognição, as quais postulam que os as pessoas são mais 

susceptíveis a mudanças do que a níveis de condições externas, com temperatura e luz. 
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Outro princípio fundamental da TP relaciona a propensão ao risco com o resultado da escolha. 

Caso o resultado de uma escolha esteja acima do ponto de referência, ele levará à percepção de 

um ganho, conduzindo o indivíduo a uma atitude avessa ao risco. Todavia, caso o resultado esteja 

abaixo do ponto de referência, sendo percebido como uma perda, o indivíduo tenderá a uma 

atitude propensa ao risco.   

 

A aversão ao risco no domínio dos ganhos, associada à tendência de busca pelo risco no domínio 

das perdas, foi denominada por Kahneman e Tversky (1979) de efeito reflexo. Em outras 

palavras, quando os resultados de um evento são estruturados como ganhos ou como perdas as 

preferências de risco dos pesquisados se alteram, passando de avessos ao risco no domínio dos 

ganhos para propensos ao risco no domínio das perdas.  

 

Souza (2005, p.29) ilustra, a partir de uma situação comum no dia a dia dos investidores, como as 

perdas e ganhos são percebidas de maneira distinta. O autor elabora a seguinte conjuntura: o 

investidor A possui uma ação que ele comprou por R$ 100 e o investidor B possui a mesma ação 

comprada a R$ 200. O preço da ação estava em R$ 160 ontem e hoje caiu para R$ 150. Qual 

investidor estaria mais chateado? 

 

Para Souza (2005, p.29), “a maioria das pessoas concordaria que B estaria mais chateado que A”. 

Segundo este autor, isto é decorrência de como os investidores percebem a variação no preço. O 

investidor A encararia a variação no preço como uma diminuição dos seus ganhos, enquanto o 

investidor B perceberia a notícia como um incremento da sua perda. Como a função valor é mais 

acentuada para perdas do que para ganhos (Figura 1), a diferença de R$ 10 no preço da ação é 

mais relevante para B do que para A. 

 

Kahneman e Tversky (1979) propuseram uma curva de valor em forma de S  (Figura 1) onde as 

propriedades essenciais são: 1) a função valor não está relacionada com a riqueza, mas com os 

ganhos e perdas em relação a um ponto de referência; 2) a função valor é côncava acima do ponto  

de referência e convexa abaixo deste ponto, assim o valor marginal tanto de perdas como de 

ganhos diminui com a sua magnitude; 3) a curva de valor é mais inclinada no domínio das perdas 
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do que no domínio dos ganhos, assim a desutilidade de uma perda tem maior peso do que a 

utilidade de um ganho de mesmo tamanho em termos de unidades monetárias.  

 

 
Figura 1: Função Hipotética de valor da Teoria da Perspectiva (adaptado de Kahneman e Tversky, 1979). 

 

A TP, segundo Macedo (2003, p.58), contribui significativamente para uma descrição mais 

consistente do comportamento do indivíduo durante seu processo decisório em situações de risco 

do que a TUE, formando a base para trabalhos empíricos, principalmente no campo de finanças 

comportamentais. 

 

“A Teoria da Perspectiva sugere a hipótese segundo a qual os investidores possuem uma 

disposição a vender ações vencedoras (com lucro em relação ao preço de compra) e manter ações 

perdedoras (com perda em relação ao preço de compra)” (SHEFRIN, STATMAN, 1985, p.779). 

Para estes autores, caso um investidor tenha preferências descritas pela função de valor da Teoria 

da Perspectiva, ele tenderá a apresentar esta tendência, conhecida como “efeito disposição”.  

 

Segundo Decourt e Accorsi (2005), vários trabalhos na área de finanças comportamentais 

mostraram evidências de que os indivíduos apresentam aversão ao risco no domínio dos ganhos e 

propensão ao risco no domínio das perdas. Para eles estas evidências poderiam explicar o efeito 

disposição, uma vez que o investidor, quando está lucrando com uma ação ganhadora, tenderá a 

eliminar seu risco de perder o lucro vendendo esta ação, mas o mesmo investidor, ao estar tendo 

prejuízo com uma ação perdedora, torna-se propenso a aceitar o risco de aumentar suas perdas e 

tenderá a manter a ação perdedora (efeito reflexo). 
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Weber e Camerer (1998) apresentaram evidências empíricas sobre o efeito disposição. Neste 

estudo, os pesquisadores mostraram tendência dos indivíduos a vender menos ações quando os 

preços estavam em queda do que quando os preços estavam subindo. Além disso, verificaram que 

os pesquisados vendiam menos quando o preço estava abaixo do preço de compra do que quando 

o preço estava acima do valor de compra. Este comportamento sugere a influência de pontos de 

referências múltiplos (preço de compra e preços passados) nas decisões.  

 

Odean (1998b, p.1797) analisou os registros de transações de 10 mil investidores buscando 

evidências do efeito disposição. O autor concluiu: “os investidores individuais demonstram uma 

preferência significativa em vender ações vencedoras e manter ações perdedoras, exceto em 

dezembro, quando vendas motivadas por razões fiscais (abatimento do Imposto de Renda) 

prevalecem”.      

 

Barber e Odean (1999) testaram hipóteses alternativas ao efeito disposição para justificar a 

manutenção de ações perdedoras e a venda das ganhadoras. Dentre elas estavam: antecipação às 

mudanças na legislação tributária, realocação de portfolio e crença na reversão à média. Não 

obstante, os autores apontam o efeito disposição como a explicação mais plausível para o 

comportamento dos investidores. 

 

Grinblatt e Keloharju (2001) corroboram os achados de Barber e Odean (1999). Estes autores, ao 

analisarem as compras e vendas de investidores individuais e institucionais no mercado acionário 

finlandês, encontraram evidências da relutância dos investidores em realizar suas perdas e que 

retornos passados e padrões históricos de preços influenciam as transações de compra e venda de 

ações. Além deste estudo, o efeito disposição tem sido encontrado em outros lugares: Macau 

(CHIU et al., 2001), Austrália (BROWN et al., 2003), Israel (SHAPIRA, VENEZIA, 2001), 

China (CHEN et al. , 2004) e Venezuela (COSTELA, FERNANDEZ, 2006). 

 

Além de ser identificado em diversos países, o efeito disposição tem sido verificado em 

diferentes circunstâncias. Jordan e Diltz (2004) pesquisaram transações de day trade (transações 

de compra e venda efetuadas no mesmo dia), encontrando evidências do efeito disposição em 
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65% dos investidores.  Locke e Mann (2000) analisaram negociações do mercado de commodities 

da Chicago Mercantile Exchange (CME) durante o ano de 2005. Neste mercado a grande maioria 

dos investidores é profissional. Ainda assim, os autores concluíram que os investidores estavam 

sendo afetados pelo efeito disposição. Chiu et al. (2001) encontraram forte influência do efeito 

disposição em um estudo com 13.337 investidores de fundos mútuos de uma Investment Trust 

Company. 

 

Dentre as pesquisas brasileiras, Macedo (2003, p.132), utilizando uma simulação de 

investimentos, pesquisou o efeito disposição em estudantes universitários. Neste trabalho, os 

pesquisados apresentavam disposição para o risco no campo das perdas e aversão ao risco no 

campo dos ganhos, demonstrando, assim, efeito disposição nas suas decisões. Mineto (2005), 

também estudando o efeito disposição em estudantes universitários, corrobora o estudo de 

Macedo (2003) encontrando evidências do efeito disposição. Todavia, o estudo de Mineto (2005, 

p.118) diferencia-se do anterior ao constatar que a intensidade do efeito disposição está 

relacionada com o gênero do decisor bem como do ponto de referência adotado. Em outro estudo 

brasileiro, Decourt e Accorsi (2005) avaliaram estudantes universitários, estudantes de MBA, 

médicos e executivos do segmento financeiro. Estes pesquisadores concluem: 

 

Os participantes com mais experiência de vida não foram afetados pelo efeito disposição. A 

pesquisa mostrou que maturidade é uma defesa contra o efeito disposição. (...) Somente os 

participantes mais jovens e menos experientes foram afetados pelo efeito disposição. Os 

universitários tiveram mais dificuldades em aceitar seus próprios erros.  

 

Em uma pesquisa recente, Karsten, Battisti e Pacheco (2006) analisaram mais de 600 mil 

transações na BOVESPA, incluindo um universo de 5.533 investidores. Os autores, empregando 

diferentes medidas do efeito disposição, mostraram evidências do efeito disposição nos 

investidores como um todo. Todavia, ao realizarem testes segmentando os investidores entre 

pessoa física, pessoa jurídica institucional e pessoa jurídica não institucional apenas os 

investidores pessoa física apresentaram claramente o efeito disposição. Dessa maneira, os 

pesquisadores concluíram que a segmentação por tipo de investidor permite contribuições 

significativas na investigação do efeito disposição.   
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Para Feng e Seasholes (2005) uma parte da literatura sobre o efeito disposição considera a 

hipótese de que determinados grupos de investidores seriam mais propensos a exibir este 

comportamento . Estes autores pesquisaram se o nível de sofisticação e a experiência dos 

investidores influenciariam o efeito disposição. Os principais achados deste estudo foram: (i) 

nem a sofisticação nem a experiência dos investidores eliminou o efeito disposição; (ii) existe 

uma assimetria no comportamento dos investidores. Em conjunto, a sofisticação e a experiência 

eliminaram a relutância dos investidores em aceitar perdas, todavia estas características 

reduziram em 37% a propensão a realizar ganhos, mas não eliminaram este comportamento. 

Ainda nesta pesquisa, constatou-se que os investidores que diversificaram suas carteiras desde o 

início dos seus investimentos são menos relutantes em aceitar perdas e homens são 30% mais 

propensos a realizar suas perdas do que as mulheres. 

 

Já Costela e Fernandez (2006) verificaram a presença do efeito disposição em investidores 

venezuelanos, mas não encontraram relação entre este comportamento e a experiência dos 

investidores. Cabe ressaltar que o estudo de Costela e Fernandez (2006) utilizou como proxy para 

experiência o número de anos que o indivíduo havia investido no mercado acionário, enquanto 

Feng e Seasholes (2005) usaram o número de transações acionárias do indivíduo como proxy.  

 

Dhar e Zhu (2006) buscaram identificar diferenças do efeito disposição entre os indivíduos e 

explicar essas diferenças através das características sócio-demográficas dos mesmos. Os 

pesquisadores encontraram evid ências de que os investidores mais ricos e aqueles que ocupavam 

profissões gerenciais ou técnicas (como engenheiros e administradores) apresentavam um menor 

efeito disposição. Ao mesmo tempo, constataram que uma maior freqüência de operação tende a 

diminuir este comportamento.  
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3. METODOLOGIA 

3.1 Caracterização da pesquisa  

 

Este trabalho pode ser definido como um estudo exploratório , com enfoque descritivo, que 

objetiva conhecer e obter maiores informações sobre possíveis falhas cognitivas exibidas pelo 

investidor individual brasileiro durante seu processo decisório , relacionando seus resultados 

empíricos às teorias de finanças comportamentais.  

 

A pesquisa exploratória é empregada quando se pretende uma compreensão geral de um 

problema, das possíveis hipóteses alternativas e das variáveis relevantes para o mesmo (CARO, 

2005, p.62). Para Parasuraman (1986; apud CARO, 2005, p.62) o objetivo básico da pesquisa 

exploratória é explicar a natureza de uma situação e verificar alguns objetivos específicos ou 

dados necessários para estudos futuros.  

 

Selltiz et al. (1975, p.59) corroboram estas idéias ao afirmarem que em estudos exp loratórios o 

principal foco se dá em descobertas de idéias e intuições, sendo o objetivo familiarizar-se com o 

fenômeno ou uma nova compreensão do mesmo, frequentemente para poder formular um 

problema de pesquisa mais preciso ou criar nova hipótese.   

 

A pesquisa descritiva busca descrever um fato ou fenômeno, através do levantamento de suas 

características conhecidas, sem a manipulação a priori das variáveis envolvidas (KOCHE, 1997, 

p.124). Segundo Hair et al. (2005, p.86), nas pesquisas descritivas, as hipóteses, derivadas da 

teoria, via de regra guiam o processo de pesquisa e fundamentam os pontos a serem mensurados.  

 

Conforme Sheth (2001, p.439), as pesquisas podem ser divididas em: 

- qualitativa, quando mensura em termos de descrições e categorias gerais; 

- quantitativa, quando mensura em termos numéricos.  

 

O presente estudo é de natureza quantitativa, uma vez que  foram levantadas diferentes falhas 

cognitivas e características dos investidores, sendo estas quantificadas objetivando empregar 

técnicas estatísticas para a análise dos dados disponíveis.  
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3.2 Método de comunicação com os investidores e plano amostral  

 

O método de comunicação adotado consistiu no questionamento virtual dos respondentes, 

apoiado por um questionário. Foi empregado o método de amostragem por julgamento, o qual se 

caracteriza pela coleta de amostras não probabilísticas, usando os investidores cadastrados no 

Instituto Nacional de Investidores (INI) e aproveitando todas as respostas válidas. A amostra 

analisada foi constituída por indivíduos localizados em diferentes estados do Brasil, sendo que a 

grande maioria destas pessoas investe ou já investiu no mercado acionário nacional.  

 

O questionário ficou disponível na internet para respostas durante trinta dias, sendo seu tempo 

médio de resposta próximo a vinte minutos. O Anexo A mostra as imagens do questionário 

virtual a que tiveram acesso os investidores. Para a programação do questionário virtual e 

desenvolvimento do sítio da internet que hospedou o questionário contratou-se uma empresa de 

informática especializada. Contudo, o código fonte do questionário virtual (conjunto de linhas de 

programação que constituem a programação) é disponibilizado nesta pesquisa (Anexo B) para 

que outros pesquisadores possam utilizar, na íntegra ou parcialmente, o trabalho desenvolvido, 

desde que citem esta fonte. Além disso, buscou-se realizar a programação do questionário em 

uma linguagem de programação gratuita (Java), de maneira a não restringir o uso da 

programação. 

 

Para viabilizar o contato com estes indivíduos realizou-se uma parceria com o INI. O parceiro é 

uma instituição sem fins lucrativos que funciona como uma escola para quem quer investir em 

ações. Em 31 de março de 2007, a instituição contava com 2.312 membros associados (estes 

indivíduos pagam valores anuais para serem associados e possuem um conjunto de serviços 

exclusivos) e 20.101 investidores cadastrados (estes indivíduos apenas se registram no sítio da 

internet do INI e recebem acesso limitado aos serviços da Instituição). Além dos investidores 

cadastrados, o sítio na internet da Instituição (www.ini.org.br) recebe uma média de 27 mil 

visitas diariamente.  

 

O INI envia periodicamente aos seus membros associados emails convidando-os para assistir 

palestras, participarem de cursos, atenderam a reuniões com empresas listadas na BOVESPA e 
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uma série de outras atividades relativas ao mercado de ações. Assim, por email, o INI convidou 

seus associados a participarem da pesquisa com o seguinte texto: 

 

“Caros associados e cadastrados, 

 

O INI está apoiando uma pesquisa sobre o COMPORTAMENTO DO INVESTIDOR. 

  

O objetivo é traçar padrões psicológicos do investidor brasileiro, como ele se comporta e como toma decisão. Nossa 

participação, enquanto comunidade de investidores, é muito importante. 

  

Ressaltamos que o INI poderá, por conta do apoio oferecido, disponibilizar os resultados da pesquisa à sua 

comunidade e ao público de interesse. 

  

Para participar é simples, basta acessar o site www.pesquisainvestidor.net e iniciar o processo. NÃO É 

NECESSÁRIO SE IDENTIFICAR!  

 

Sua opinião é MUITO IMPORTANTE. O prazo para respostas expira em 25 de abril. 

  

Participe já! 

 

Cordialmente, 

Equipe INI” 

 

Este texto de apresentação visou introduzir a pesquisa e incentivar o pesquisado a responder o 

questionário proposto. Goode e Hatt (1979, p.228; apud OLIVEIRA, MORAES, 1994) listam as 

características mais importantes do seu conteúdo: o patrocínio, o motivo do estudo, por que o 

respondente deveria se preocupar em responder, as instruções de como preencher o questionário e 

garantia do anonimato.  

 

Foram enviados dois emails aos investidores, sendo que o segundo email foi enviado quinze dias 

após o envio do primeiro. Além dos emails, um link convidando os investidores a participarem da 

pesquisa ficou disponível no sítio da internet do INI por um período de trinta dias.  

 

Dentre as vantagens ligadas à aplicação de pesquisas via internet podemos destacar a rapidez de 

envio e recebimento dos dados. Além disso, o tempo para tratamento de dados é minimizado, 
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pois os dados enviados pelos pesquisados chegam sob um formato digital que, na maioria das 

vezes, é compatível com sistemas de tratamento de dados.   

 

Outro benefício do questionário virtual está relacionado com a redução de custos. Com o correio 

eletrônico, o custo de difusão é praticamente nulo em relação ao custo postal para cada exemplar 

reproduzido e enviado. Ademais, as respostas são digitadas pelo pesquisado, diminuindo o custo 

de digitação. Ainda que a utilização da internet não seja totalmente gratuita, os benefícios do 

emprego desta tecnologia serão proporcionais ao volume de dados coletados (FREITAS, 

JANISSEK-MUNIZ, MOSCAROLA, 2004). 

 

A despeito das vantagens, há alguns problemas que podem acontecer, os quais devem, portanto, 

ser considerados. Dentre as dificuldades do questionár io virtual, pode-se destacar a delimitação 

da base de pesquisa e na elaboração de arquivos nominativos de indivíduos representativos da 

população a pesquisar (FREITAS, JANISSEK-MUNIZ, MOSCAROLA, 2004). Em termos 

práticos, há o problema de um endereço de email poder ser utilizado por vários indivíduos, ou o 

mesmo indivíduo poder utilizar vários endereços. Ademais, há um grande número de emails 

inutilizados diariamente. Quanto à delimitação da base de pesquisa, os autores citados salientam 

a necessidade de escolher respondentes que possuam necessariamente as características 

requisitadas na pesquisa. Além destas, podem ocorrer dificuldades de interpretação e 

compreensão sem a possibilidade de contato imediato com o pesquisador, levando, via de regra, à 

interrupção do preenchimento do questionário (ANASTASI, URBINA, 2000; apud JOLY, 

SILVEIRA, 2003).  

 

O aspecto negativo mais citado para surveys enviados por correio (comum ou eletrônico) é a taxa 

de resposta (GUNTHER, 2003). Segundo Freitas, Janissek-Muniz e Moscarola (2004) a taxa de 

resposta está diretamente relacionada à qualidade da base de respondentes empregada. Para eles, 

um dos problemas mais comuns é a inatividade de grande parte dos endereços eletrônicos 

atribuídos aos pesquisados. Ainda segundo estes autores, a taxa de retorno padrão de um survey 

pela internet é comparável àquelas obtidas por meio de correio postal: entre 7% e 13% sobre o 

total. Todavia, estes números podem variar de acordo com a população pesquisada.  
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Dentre os problemas citados para a utilização do questionário virtual, o presente trabalho se 

defrontou com três : (a) não houve identificação dos respondentes, assim uma vez que o 

respondente tivesse conhecimento do endereço eletrônico do questionário na internet 

(www.pesquisainvestidor.net) ele poderia acessar o mesmo quantas vezes quisesse. Esta restrição 

foi uma necessidade do INI que, para participar da pesquisa, solicitou o anonimato total dos 

respondentes; (b) aderência dos pesquisados às características da pesquisa, principalmente o fato 

do indivíduo ser um investidor no mercado acionário brasileiro. Como o indivíduo cadastrado no 

INI não precisa, necessariamente, ser investidor atuante no mercado acionário, uma parcela dos 

respondentes (16,12%) declarou nunca ter comprado ou vendido uma ação no mercado acionário; 

(c) Baixa taxa de resposta. O número total de respondentes foi de 670 indivíduos. Considerando 

que apenas membros do INI que receberam os emails responderam ao questionário, isso levaria a 

um taxa de resposta de aproximadamente 3,0%. Este baixo índice de resposta pode estar 

associado à ausência de incentivos para o preenchimento do questionário e à possível inatividade 

de uma parcela dos endereços eletrônicos atribuídos aos pesquisados. 

 

3.3 O questionário  

 

Esta seção apresenta o processo de construção do questionário utilizado na avaliação das 

possíveis falhas cognitivas empregadas pelos respondentes e da determinação do perfil dos 

mesmos. Segundo Joly e Silveira (2003), o questionário pode ser definido como um grupo de 

perguntas sobre um determinado assunto que objetiva  medir opinião, interesses ou aspectos de 

personalidade e coletar informações biográficas do sujeito. 

 

A seguinte pergunta foi formulada nesta pesquisa: o investidor individual apresenta evidências da 

ancoragem com ajustamento insuficiente, do excesso de confiança e do efeito disposição durante 

seu processo decisório de compra e venda de ações no mercado brasileiro? Para responder a esta 

pergunta, buscou-se coletar dados primários relativos à atitude de investidores ante diferentes 

situações passíveis de serem encontradas no mercado de ações brasileiro. Dados primários 

caracterizam-se, segundo Mattar (2001, p.48), por nunca terem sido coletados, estando ainda em 

posse dos pesquisados, sendo coletados com o intuito de atender às demandas específicas da 

pesquisa em andamento. 
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O levantamento dos dados primários foi realizado por meio de questionário, e não por observação 

direta do fenômeno. Segundo Mattar (2001, p.77), esse método de coleta de dados apresenta 

algumas vantagens importantes, tais como: garantia de anonimato, rapidez de aplicação, baixo 

custo, uniformidade das mensurações e maior facilidade de interpretação dos dados. Não 

obstante, o método apresenta também algumas desvantagens: menor índice de respostas, 

dependência da sinceridade dos respondentes, influência do instrumento de coleta nas respostas e 

menor precisão quando comparado com o levantamento por observação direta do fenômeno.  

 

Tanto os questionários escritos como as entrevistas pessoais, possuem vantagens e desvantagens. 

Entretanto, como o questionário possibilita a garantia do anonimato e um maior tamanho de 

amostra esse método foi escolhido. Além disso, um questionário é mais fácil de ser replicado, 

permitindo, assim, novos testes com o mesmo instrumento. 

 

O questionário pode ser segmentado em duas partes: a primeira, contendo as questões 1 a 28, 

objetivou identificar as falhas cognitivas adotadas pelos respondentes; a segunda parte, contendo 

as questões 28 a 39, objetivou analisar o perfil dos respondentes.  

 

3.3.1 Construção dos itens  

 

Na elaboração do instrumento  foram empregadas questões encontradas na literatura sobre 

finanças comportamentais e psicologia aplicada à teoria da decisão e questões desenvolvidas pelo 

autor, sendo todas formuladas com situações para testar a influência das falhas cognitivas nas 

decisões financeiras.  

 

O método adotado segue parcialmente o padrão de pesquisa utilizado com freqüência no 

paradigma de pesquisa na área denominada “Behavioral Decision Making” (THALER, 1985, 

apud MINETO, 2005, p.86). Segundo este autor, “este padrão caracteriza-se por estudos em 

ambiente de laboratório com design caracterizado por questionários curtos apelando para a 

intuição dos respondentes, situações hipotéticas, nenhum incentivo monetário e ausência de 

oportunidade para aprendizado por feedback ao longo do experimento.”  
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Na presente pesquisa, a única característica, daquelas citadas por Thaler (1985, apud MINETO, 

2005, p.86), que não foi empregada no experimento foi a realização da pesquisa em ambiente de 

laboratório. Todavia, numa pesquisa baseada em um grande número de experimentos com 

estudantes de graduação, Rubinstein (1999) afirmou que não há a necessidade de criar um 

ambiente de laboratório para se testar situações hipotéticas. Para ele, simplesmente solicitar que 

estudantes preencham um questionário sobre situações claramente hipotéticas levará ao mesmo 

resultado de experimentos com designs mais formais. Ademais, este autor, concluí que pagar os 

participantes não influencia os resultados dos experimentos. 

 

Como destaca Kahneman e Tversky (1979, p.265), a confiabilidade em perguntas nas quais os 

sujeitos são confrontados com escolhas hipotéticas levanta questionamentos sobre a validade do 

método e a generalização dos resultados. Todavia, ainda segundo estes autores, todos os outros 

métodos empregados para testar a TUE possuem falhas metodológicas. Para eles, o método de 

escolhas hipotéticas surge como o procedimento mais simples pelo qual se pode avaliar uma 

variedade de questões teóricas. A utilização desta metodologia se fundamenta na premissa de que 

as pessoas normalmente sabem como agiriam em situações hipotéticas e, além disso, não têm 

motivo para divergir das suas verdadeiras preferências. Os autores concluem: “se as pessoas são 

razoavelmente precisas nas previsões das suas escolhas, a presença de desvios e violações 

sistemáticas da TUE em problemas hipotéticos fornece evidências contra esta teoria”. 

 

Além disso, para Souza (2005, p.11), a literatura em processos decisórios postula que qualquer 

decisão relevante pode ser descrita como uma opção entre apostas, pois o resultado das possíveis 

opções não é conhecido previamente. Ainda segundo esta autora, uma aposta pode ser definida 

como um leque de possíveis resultados e pela probabilidade destes resultados ocorrerem. 

 

O questionário baseou-se em perguntas fechadas de escolha dicotômica, múltipla e escala. As 

perguntas buscaram, conforme reforçam Martins e Lintz (2000),  ser claras, compreensíveis e não 

causar desconforto para os respondentes; abordar apenas um aspecto do fenômeno estudado por 

vez; não induzir respostas; e utilizar linguagem e jargões adequados às características dos 

respondentes. 
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“A elaboração de um instrumento de pesquisa para detectar falhas cognitivas cometidas por 

indivíduos que atuam no mercado financeiro não é uma tarefa simples” (LINTZ, 2004, p.135). 

Ainda segundo este autor, a literatura de finanças comportamentais apresenta um grande número 

de trabalhos que se apóia no uso de questionários para inferir sobre características 

comportamentais de investidores. Não obstante, durante o levantamento bibliográfico, não foi 

encontrado um trabalho com o objetivo específico de identificar ao mesmo tempo a ancoragem 

com ajustamento insuficiente, o excesso de confiança e o efeito disposição em investidores 

individuais no mercado acionário. Dessa maneira, um questionário com esse propósito teve que 

ser desenvolvido com o apoio de pesquisas correlatas.  

 

3.3.2 Análise semântica  

 

Com o intuito de se verificar se os itens propostos e as instruções do questionário estavam 

compreensíveis, inicialmente, as primeiras versões do instrumento foram testadas, 

informalmente, com alguns colegas de mestrado e trabalho do autor. Depois de refinado, o 

questionário  foi submetido a uma análise semântica, na qual o instrumento foi aplicado em um 

grupo de cinco  pessoas (estudantes de graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie). 

Solicitou-se aos participantes que respondessem ao questionário. No final, realizou-se uma 

discussão em grupo, aonde os respondentes exp useram suas dificuldades em relação às perguntas, 

às instruções do questionário e aos termos presentes no instrumento. Esta análise permitiu  a 

adequação dos itens não compreendidos, levando a reformulação de algumas perguntas e 

substituição de alguns termos específicos, de maneira a tornar mais claras algumas perguntas que 

poderiam estar confusas para algum investidor. 

 

3.3.3 Levantamento do perfil do investidor  

 

Para Ferreira (2004, p.131), as características específicas dos respondentes são, na sua maioria, 

bastante úteis para a compreensão e análise do fenômeno estudado. Além disso, como existe a 

possibilidade de que a influência de falhas cognitivas nas decisões dos investidores individuais 

possa variar em função do perfil do investidor, procurou-se investigar qual era o perfil do 

investidor-respondente. Segundo Busenitz e Barney (1997), os resultados da sua pesquisa 
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sugerem que diferentes indivíduos cometem falhas cognitivas em diferentes graus, logo, alguns 

indivíduos são mais propensos a cometer determinadas falhas do que outros.  

 

Segundo Tyler e Steensma (1998) e Datta e Rajagopalan (1998), as características mais 

importantes para a análise do perfil demográfico são: idade, nível educacional, tamanho dos 

investimentos e experiência como investidor.  

 

O questionário continha 11 perguntas sobre o perfil do respondente, sendo divididas em dois 

grupos: (a) características sociais e (b) características relacionadas a investimentos. As 

características sociais analisadas foram: grau de instrução completo, idade, gênero, estado civil e 

atividade profissional. Já as características relacionadas a investimentos avaliadas foram: tempo 

de investimento em ações, método de análise (grafista ou fundamentalista), importância relativa 

do prazo de retorno do investimento, grau de diversificação, retorno esperado e número de 

transações realizadas em 2006.   

 

Cabe ressaltar que uma das perguntas possibilitou a identificação, dentro da amostra, daqueles 

indivíduos que nunca investiram no mercado acionário. A 34a  pergunta do instrumento de 

pesquisa era: “Há quanto tempo você compra/vende ações?” Sendo que a primeira opção de 

resposta era “Ainda não comprei/vendi nenhuma ação”. Portanto, se o indivíduo optasse por esta 

resposta ele era considerado como um não investidor, sendo suas respostas analisadas 

separadamente.  

 

Em um primeiro momento, as características dos investidores foram analisadas utilizando uma 

análise descritiva cujo principal objetivo é descrever o comportamento da amostra observando os 

valores das variáveis, através do uso de medidas de posição central e dispersão, como média e 

desvio padrão, distribuições de freqüência e gráficos. Já numa segunda etapa, buscou-se, através 

de análises de regressões, relacionar estas características com as falhas cognitivas estudadas.  

Dessa forma, é possível avaliar se existe ou não alguma uniformidade nos resultados do estudo 

em função do perfil do investidor-respondente. 
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3.3.4 Levantamento das falhas cognitivas  

i) Ancoragem com ajustamento insuficiente  

 

“Ancoragem é claramente um viés quando seu ponto de partida é aleatório e não informativo” 

(CHAPMAN e JOHNSON, 1994, p.223). Ademais para Slovic e Lichtenstein (1971), o ponto de 

partida pode ser sugerido na formulação do problema ou como o resultado de um cálculo parcial.  

Em um estudo recente, Mussweiler e Englich (2005) mostraram que os indivíduos não precisam 

estar a par da âncora ou serem instruídos para comparar a sua estimativa a uma determinada 

âncora que, ainda assim, estarão sujeitos aos efeitos da ancoragem. Para a presente pesquisa, 

foram extraídas perguntas da literatura comportamental e desenvolvidas outras, sendo que em 

ambos os casos uma das sentenças da questão continha um valor arbitrário não relacionado com o 

valor da pergunta em si. O objetivo foi verificar se estas informações não relacionadas às 

perguntas estariam atuando como âncoras para os investidores, na medida em que os 

respondentes submetidos a âncoras maiores fizessem previsões com valores superiores aos 

respondentes submetidos a âncoras de menor valor.  

 

Para viabilizar a comparação entre as diferentes âncoras, foram gerados dois conjuntos de 

perguntas a serem respondidas: um conjunto com valores de âncoras maio res (conjunto “a”) e 

outro conjunto com valores de âncoras menores (conjunto “b”). O instrumento de pesquisa foi 

desenvolvido para, automaticamente, alternar o conjunto de perguntas a ser respondido. Assim, o 

primeiro respondente, a entrar na página da internet para participar da pesquisa, completou o 

questionário eletrônico com o conjunto de perguntas “a” e o segundo com o conjunto de 

perguntas “b”. Os demais pesquisados foram respondendo alternadamente a cada conjunto de 

questões, formando, ao final, dois grupos: um que respondeu ao conjunto “a” e o outro ao 

conjunto “b”.  

 

Para as perguntas relativas à ancoragem com ajustamento insuficiente, o número de respostas 

válidas variou para cada questão. Isto decorre da possibilidade dos respondentes optarem pela  

alternativa “sem opinião”. Esta alternativa foi facultada aos respondentes para tentar evitar que os 

mesmos respondessem com um número totalmente aleatório, apenas para continuar o 

preenchimento do questionário. Aparentemente, algumas perguntas demandavam um maior 
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esforço cognitivo e, consequentemente, obtiveram um número bastante inferior de respostas 

quando comparadas com outras perguntas de ancoragem. 

 

O levantamento da falha cognitiva de âncoras psicológicas foi feito por meio das seguintes 

questões: 

 

Questão 1.a) Uma nova empresa que opera na internet fez, recentemente, sua oferta pública 

inicial, passando a ter ações negociadas em bolsa de valores. Na abertura, as ações foram 

vendidas a R$30 cada uma. O concorrente mais próximo dessa empresa fez sua oferta pública 

inicial há um ano, também ao preço de R$30 por ação. Agora a ação deste concorrente está 

cotada a R$75. Quanto valerá a ação da nova empresa daqui a um ano? 

 

Questão 1.b) Uma nova empresa que opera na internet fez, recentemente, sua oferta pública 

inicial, passando a ter ações negociadas em bolsa de valores. Na abertura, as ações foram 

vendidas a R$30 cada uma. O concorrente mais próximo dessa empresa fez sua oferta pública 

inicial há um ano, também ao preço de R$30 por ação. Agora a ação deste concorrente está 

cotada a R$30. Quanto valerá a ação da nova empresa daqui a um ano? 

 

A questão 1 foi extraída de Bazerman (2004, p.35), sendo que os valores foram adaptados para 

permitir a ocorrência de uma âncora alta e outra baixa.  

 

Questão 2.a) Alguns analistas financeiros estimam que o índice BOVESPA termine o ano de 

2008 em um patamar próximo a 80.000 pontos. Já o índice DAX (composto pelas principais 

ações da bolsa de Frankfurt, na Alemanha), está atualmente em 6.900 pontos. Em quantos pontos 

deverá estar o índice DAX no final de 2008? 

 

Questão 2.b) Alguns analistas financeiros estimam que o índice BOVESPA termine o ano de 

2008 em um patamar próximo a 60.000 pontos. Já o índice DAX (composto pelas principais 

ações da bolsa de Frankfurt, na Alemanha), está atualmente em 6.900 pontos. Em quantos pontos 

deverá estar o índice DAX no final de 2008? 
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Questão 3.a) Atualmente a grama do ouro está cotada a R$19,00. Qual sua estimativa para a 

receita bruta (faturamento) da Perdigão para o ano de 2006, em milhões de reais? 

 

Questão 3.b) Atualmente a grama do ouro está cotada a R$45,00. Qual sua estimativa para a 

receita bruta (faturamento) da Perdigão para o ano de 2006, em milhões de reais? 

 

Questão 4.a) O índice da bolsa da África do Sul (equivalente sul africano do índice BOVESPA) 

era de 28.000 pontos em dezembro de 2006. Para esta mesma data, qual sua estimativa de pontos 

para o índice da bolsa de valores da Argentina? 

 

Questão 4.b) O índice da bolsa da África do Sul (equivalente sul africano do índice BOVESPA) 

era de 12.000 pontos em dezembro de 2006. Para esta mesma data, qual sua estimativa de pontos 

para o índice da bolsa de valores da Argentina? 

 

As perguntas 2, 3 e 4 foram elaboradas pelo autor, com base no trabalho de Tversky e Kahneman 

(1974). Neste trabalho, os autores forneceram um número “aleatório” (extraído de uma roda da 

fortuna) para os respondentes. Todavia, este número foi manipulado de maneira que um grupo de 

respondentes foi submetido a um valor maior (âncora alta) enquanto outro grupo foi submetido a 

um valor menor (âncora baixa). Assim, as perguntas 2, 3 e 4 também dividiram os respondentes 

em dois grupos submetendo estes grupos a duas âncoras diferentes. Um grupo foi submetido a 

um valor alto (âncora alta) enquanto o outro foi submetido a um valor baixo (âncora baixa).  

Ademais, nestas perguntas, buscou-se indagar sobre assuntos com alguma relação com o mercado 

acionário, tentando manter com isso um interresse maior dos respondentes no questionário.  

 

Questão 5.a) Sem fazer o cálculo de fato, faça uma rápida estimativa (em 5 segundos) da seguinte 

multiplicação: 1x2x3x4x5x6x7x8 

 

Questão 5.b) Sem fazer o cálculo de fato, faça uma rápida estimativa (em 5 segundos) da seguinte 

multiplicação: 8x7x6x5x4x3x2x1 
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As questões “5.a” e “5.b” foram extraídas de Tversky e Kahneman (1974). Para responder a estas 

perguntas com rapidez, os indivíduos deveriam estimar o produto através de extrapolação ou 

ajuste. Considerando que os ajustes são insuficientes, este processo deveria levar a subestimação 

do valor da multiplicação. Além disso, na segunda pergunta os primeiros passos da multiplicação 

(da esquerda para a direita) são maiores do que na primeira pergunta. Por esta razão, espera-se 

que a segunda estimativa seja maior do que a primeira.   

 

Foram empregados testes de hipóteses para a comparação das médias obtidas nas diferentes 

perguntas de ancoragem. O objetivo desta comparação foi verificar se a média das respostas 

obtidas por um grupo de respondentes para uma determinada pergunta era superior à média do 

outro grupo de respondentes para a mesma pergunta. Para tanto, foi empregado o teste uni-caudal 

com a hipótese nula: “a média das respostas encontrada para um dos grupos é igual a média do 

outro grupo”. Sendo a hipótese alternativa: “a média das respostas encontrada para o grupo dos 

respondentes submetidos às âncoras altas (µ1 ) é superior a média das respostas encontrada para o 

grupo dos respondentes submetidos às âncoras baixas (µ2)”. Dessa maneira, as hipóteses são: 

H0: µ1 = µ2  
H1: µ1 > µ2  
 

De acordo com Pestana e Gageiro (2000, p.94), o teste t possibilita analisar hipóteses sobre 

diferenças de médias em uma ou duas amostras, permitindo a constatação ou não de diferenças 

significativas entre as médias dos grupos. Ainda segundo estes autores, para amostras com 

dimensão superior a trinta, é plausível supor que a distribuição das variáveis aproxima-se de uma 

distribuição normal. 

 

Não obstante, segundo Zimmerman (2004), o teste t convencional não é válido quando as 

variâncias das amostras não são homogêneas e, ao mesmo tempo, o tamanho das amostras é 

diferente. Nestes casos, segundo este autor, o teste t com a correção de Welch é mais indicado. O 

teste t com a correção de Welch modifica o teste t convencional, sendo que o teste t de Welch 

considera um número diferente de graus de liberdade.  

 

Como, na presente pesquisa, as variâncias das amostras e o número de respondentes variaram 

para cada conjunto de respostas, foi empregado o teste t Welch para a comparação de médias.  
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Caso ocorra a rejeição da hipótese nula (µ1 = µ2 ) para um determinado conjunto de perguntas, 

considera-se que, para este conjunto, os investidores apresentam evidência do viés de ancoragem 

com ajustamento insuficiente. 

 

É interessante notar que os resultados deste viés são analisados em relação ao conjunto da 

amostra, portanto verifica-se o viés no conjunto dos investidores e não para cada um dos 

investidores.  

 

ii) Excesso de confiança  

 

Para Klayman et al. (1999) várias trabalhos evidenciaram que alguns métodos comuns de estudo 

sobre excesso de confiança podem levar a resultados imprecisos. Ainda segundo estes autores, os 

pesquisadores devem ser cuidadosos na escolha das perguntas e na forma de mensurar o excesso 

de confiança, de maneira a não confundir o efeito de amostragem, erros não sistemáticos de 

julgamento, com o viés em questão.  

 

Existem diferentes metodologias para se verificar o excesso de confiança, porém duas tem sido 

empregadas com maior freqüência em diversas áreas de estudo: perguntas com duas alternativas 

de respostas e estimativas de intervalos (KLAYMAN et al., 1999, p.217). Segundo este autor, 

questionários com design de duas alternativas de respostas possuem perguntas do tipo: “Qual 

destes países possui maior expectativa de vida: (a) Canadá, (b) Argentina?” Os participantes 

optam pela alternativa na qual eles acreditam estar correta e assinalam quão confiantes estão com 

sua escolha numa escala de 50% a 100%. Já questionários solicitando intervalos de confiança, 

pedem aos respondentes que estimem limite inferior e superior para um determinado nível de 

confiança. Respondentes podem ser solicitados, por exemplo, a estimar “o número de recrutas no 

exército Brasileiro em 2001 (FERREIRA, 2004, p.209)” com 90% de confiança.  

 

Para Soll e Klayman (2004), tanto questões com duas opções como estimativas de intervalo são 

análogas a várias situações cotidianas. Os indivíduos frequentemente precisam fazer escolhas 

entre duas alternativas, sendo que sua confiança naquela escolha determinará seu grau de 
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comprometimento com a mesma. Em outra situação comum do cotidiano, quando uma pessoa 

decide ir ao aeroporto ela estima o intervalo plausível de tempo a ser gasto no trajeto, ou quando 

um indivíduo opta por investir em ações ele estima um intervalo de rentabilidade para o período 

de investimento escolhido. 

 

A intensidade do grau do excesso de confiança verificado em diferentes situações parece 

depender da dificuldade da tarefa relacionada. Em tarefas ou perguntas fáceis, o excesso de 

confiança tende a diminuir ou verifica-se falta de confiança. Em contrapartida, em tarefas ou 

perguntas difíceis parece aumentar o grau do excesso de confiança (KLAYMAN et al., 1999).   

 

Apesar da variação decorrente da dificuldade das perguntas, a variável que mais influencia na 

magnitude do excesso de confiança, segundo Klayman et al. (1999), é a metodologia empregada 

para mensurar o viés. Questionários utilizando estimativas de intervalo apresentaram um grau 

bem maior de excesso de confiança quando comparados diretamente com instrumentos que 

adotaram perguntas com duas alternativas, sendo que em ambos os casos os estímulos para os 

respondentes foram os mesmos (KLAYMAN et al., 1999; JUSLIN, OLSSON, BJORKMAN, 

1999).  

 

Klayman et al.  (1999, p.241), ao comparar as metodologias para mensuração do excesso de 

confiança, afirmam que “perguntas com formato de duas alternativas não são promissoras para 

coletar informações sobre o viés”.  

 

Para se mensurar o viés do excesso de confiança, adotou-se a metodologia de estimativa de 

intervalo, sendo utilizadas 10 perguntas. Com o intuito de transportar as perguntas para uma 

realidade mais próxima do cenário brasileiro  e do mercado acionário foram elaboradas algumas 

perguntas com dados nacionais e outras foram extraídas da literatura internacional. As perguntas 

adotadas estão discriminadas no Anexo A.   

 

Para cada pergunta, o investidor deveria estimar o valor da sua resposta, um limite inferior e um 

limite superior, com 90% de confiança no intervalo estimado. No questionário, antes dos 

respondentes começarem a responder as perguntas de excesso de confiança, foi explicado o 
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conceito de 90% de confiança: “90% de confiança significa que sua faixa de valor estimada 

deveria compreender o valor correto em nove de cada dez questões”. Esta explicação foi adaptada 

de Klayman et al.  (1999). Portanto, para aqueles investidores cujos intervalos de confiança não 

compreendiam a resposta correta em mais de uma pergunta considerou-se que estes apresentavam 

evidência do excesso de confiança. 

 

Buscou-se relacionar os resultados de excesso de confiança com outras variáveis estudadas. Para 

tal, foram computadas regressões lineares simples e múltiplas pelo método dos mínimos 

quadrados. Foram realizadas regressões com erros-padrão robustos a formas arbitrárias de 

heteroscedasticidade dos erros do modelo, utilizando o estimador de White. 

 

iii) Efeito Disposição  

 

Considerando que existe ampla literatura relacionando o efeito disposição (disposição a vender 

ações vencedoras e manter ações perdedoras) ao efeito reflexo (aversão ao risco no domínio dos 

ganhos e propensão ao risco no domínio das perdas), conforme descrito na seção 2.2.3, o 

questionário buscou identificar os dois efeitos nos investidores.  

 

As questões um e dois foram desenvolvidas pelo autor com o objetivo de identificar o efeito 

disposição. Buscou-se seguir o mesmo raciocínio empregado por Kahneman e Tversky (1979), 

mas trazendo as perguntas para a realidade do mercado acionário.  

 

Caso o investidor opte por manter ou comprar mais ações perdedoras e, ao mesmo tempo, 

escolha vender suas ações ganhadoras ele estaria demonstrando o efeito disposição. Portanto, as 

respostas são analisadas em conjunto e caso o respondente opte pela resposta “a” ou “b” na 

questão um e a resposta “c” na questão dois, considera-se que ele exibe efeito disposição. 

Entretanto, se o investidor escolher qualquer combinação diferente considera-se que ele não 

apresenta evidências do efeito disposição.  

 

Questão 1) Caso você compre ações da empresa A e, depois de algum tempo, o preço das ações 

da empresa A esteja abaixo do preço de compra, você tenderá a: 
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a) comprar mais ações da empresa A; b) manter a posição; c) vender as ações da empresa A. 

 

Questão 2) Caso você compre ações da empresa B e, depois de algum tempo, o preço das ações 

da empresa B esteja acima do preço de compra, você tenderá a: 

a) comprar mais ações da empresa B; b) manter a posição; c) vender as ações da empresa B. 

 

O levantamento do efeito reflexo foi feito por meio das seguintes questões:  

 
Questão 3) Imagine que você se defronta com o seguinte par de decisões concorrentes. Primeiro 
examine ambas as decisões e, em seguida, indique as opções preferidas. 
 
Decisão I) Escolher entre: 

a) um ganho certo de R$ 250,00 
b) 25% de chance de ganhar R$ 1.000,00 e 75% de chance de ganhar nada 

 
Decisão II) Escolher entre: 

c) uma perda certa de R$ 750,00 
d) 75% de chance de perder R$ 1.000,00 e 25% de chance de perder nada 

 

A questão três foi extraída de Kahneman e Tversky (2000). Nesta pergunta, o efeito reflexo é 

percebido quando o respondente opta pela alternativa “a” e “d”. A primeira decisão envolve um 

ganho esperado de R$ 250 para ambas as alternativas, já a segunda envolve uma perda esperada 

de R$ 750 para ambas as alternativas. Assim quando o respondente opta pela alternativa “a” ele 

está sendo avesso ao risco no domínio dos ganhos e se opta pela alternativa “d” ele está sendo 

propenso ao risco no domínio das perdas. Dessa maneira, escolhendo as alternativas “a” e “d” o 

pesquisado demonstraria uma mudança de preferência de risco quando a questão passou de 

ganhos para perdas.  

 

Questão 4) Qual das seguintes opções você prefere? 
 
a) 80% de chance de ganhar R$ 4000,00 e 20% de chance de ganhar $ 0,00 
b) um ganho certo de R$ 3000,00 

 
Questão 5) Qual das seguintes opções você prefere? 

 
a) 80% de chance de perder R$ 4000,00 e 20% de não perder nada 
b) uma perda certo de R$ 3000,00 
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As questões quatro e cinco foram retiradas de Kahneman e Tversky (2000). Na pergunta quatro a 

opção “b” apresenta menor valor esperado ($ 3.000), assim se o investidor indicar esta opção ele 

estaria violando o esperado pela TUE e, ao mesmo tempo, demonstrando aversão ao risco no 

campo dos ganhos. Já na questão cinco se o investidor escolher a opção “a” ele estaria optando 

pela alternativa com menor valor esperado e ao mesmo tempo maior risco, mostrando propensão 

ao risco no campo das perdas.   

 

Questão 6) Qual das seguintes você prefere? 
 
a) 20% de chance de ganhar R$ 4.000,00 e 80% de chance de ganhar R$ 0,00 
b) 25% de chance de ganhar R$ 3.000,00 e 75% de chance de ganhar R$ 0,00 

 

Na questão seis a opção pela alternativa “b” indicaria efeito reflexo, pois ela apresenta menor 

valor esperado (R$ 750). Analogamente a pergunta quatro, o investidor estaria optando pela 

alternativa de menor valor esperado, mas com uma maior probabilidade de ocorrência de ganho, 

novamente demonstrando aversão ao risco no domínio dos ganhos.  

 

3.4 Definição operacional das variáveis   

 

Para cada uma das falhas cognitivas estudadas foi formulado um conjunto de perguntas 

específicas, as quais buscavam encontrar evidências dos mesmos.  

 

O viés da ancoragem com ajustamento insuficiente foi mensurado utilizando cinco conjuntos de 

perguntas, para os quais foram realizados testes estatísticos, conforme descrito na seção 3.3.4. 

Estes testes permitiram verificar a presença do viés em cada conjunto de perguntas. Assim, por 

critério do pesquisador, caso seja verificada a presença do viés em, no mínimo, três dos cinco 

conjuntos de perguntas, considera-se que os investidores apresentam o viés da ancoragem com 

ajustamento insuficiente durante seu processo decisório.  

 

O viés do excesso de confiança foi mensurado empregando dez questões contendo estimativas de 

intervalo (seção 3.3.4). Para cada investidor calculou-se o número de respostas corretas. Se o 

indivíduo acertou menos do que nove respostas considera-se que ele apresentou evidência da 
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utilização do viés durante seu processo de tomada de decisão. Logo, o percentua l de investidores 

que apresentarem excesso de confiança será considerado como o indicador da presença do viés.  

 

O efeito disposição foi mensurado com a combinação das respostas de duas questões. Assim, 

para cada investidor, obteve-se uma resposta evidenciando ou não a presença deste efeito. Logo, 

obteve-se o percentual dos respondentes que apresentaram evidência do efeito disposição, sendo 

este percentual um indicador da presença do comportamento . 

 

Quatro perguntas foram empregadas na mensuração do efeito reflexo. Dessa forma, os 

respondentes poderiam exibir uma escala de zero a quatro deste efeito, sendo zero quando 

nenhuma das respostas do investidor demonstrava efeito reflexo e quatro quando todas 

demonstravam. Não obstante, foi considerada a presença deste efeito, no processo decisório do 

investidor, somente para aqueles indivíduos que pelo menos três respostas mostraram evidência 

do efeito reflexo.  

 

Vários estudos assinalam a influência de falhas cognitivas no número de transações realizadas 

pelos investidores (BAZERMAN, 2004, p.131; ODEAN, 1998a; DHAR, ZHU, 2006). Assim, 

perguntou-se ao investidor quantas transações de compra de ações ele realizou em 2006, 

possibilitando-o uma resposta com escala categórica. Esta resposta foi utilizada como proxy do 

número de transações. Além disso, para realizar as regressões cada alternativa da escala 

categórica foi transformada numa variável binária. 

 

Similarmente ao número de transações, a experiência do investidor vem sendo relacionada com 

falhas cognitivas em diferentes trabalhos. Na presente pesquisa, o investidor informou há quantos 

anos ele realizava transações no mercado acionário nacional, sendo sua resposta categorizada em 

cinco alternativas. Cada alternativa foi transformada numa variável binária, sendo estas variáveis 

adotadas como proxy para a experiência do investidor. Além disso, os respondentes informaram 

sua idade numa escala contínua, sendo esta variável utilizada como indicador da experiência do 

investidor. Cabe ressaltar que diferentes estudos, tais como Decourt e Accorsi (2005) e Feng e 

Seasholes (2005), adotaram proxies distintas para a experiência do investidor. 
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Muitas pesquisas relacionam o gênero do investidor com peculiaridades do seu processo 

decisório. Neste trabalho, o gênero foi uma variável categórica, sendo que para as regressões foi 

transformada em uma variável binária. 

 

Outra característica dos investidores muito estudada e, principalmente relacionada com excesso 

de confiança, é o fato do indivíduo ser empreendedor (BUSENITZ, BARNEY, 1997). No 

presente estudo, os respondentes informaram sua principal atividade profissional, sendo aqueles 

indivíduos que se declararam empresários considerados empreendedores. Portanto, ser 

empresário foi utilizado como indicador para empreendedorismo e como uma variável binária.  

 

3.5 Limitações da pesquisa  

 

A identificação de falhas cognitivas utilizando questionários para inferir sobre o padrão 

comportamental de uma pessoa é algo bastante complexo, uma vez que essas atitudes existem 

apenas na mente dos indivíduos, não permitindo, portanto, sua observação direta (LINTZ, 2004, 

p.149). 

 

Para alguns autores, tais como Paese e Feuer (1991) e Tetlock (1983), indivíduos podem ter mais 

cuidado ao tomar decisões do que ao fazer julgamentos hipotéticos, levando, por conseguinte, a 

uma maior precisão quando tomam decisões. Bukszar (2003), ao estudar o excesso de confiança, 

constatou uma diminuição do grau do viés quando os indivíduos efetivamente tomavam uma 

decisão em comparação a um julgamento hipotético. Assim, como a presente pesquisa se baseou 

em julgamentos hipotéticos e não em decisão reais, os resultados e generalizações devem ser 

interpretados com cautela.  

 

É possível que as variáveis empregadas possuam limitações, impedindo que estas capturem 

adequadamente os constructos da pesquisa, comprometendo, assim, a confiabilidade do estudo. 

Ademais, o efeito disposição foi mensurado utilizando apenas duas perguntas, sendo que suas 

respostas eram analisadas em conjunto, logo o efeito disposição foi analisado a partir de uma 

única combinação de respostas. Dessa maneira, a identificação ou não do efeito disposição está 

limitada à capacidade desta combinação de respostas indicar sua presença.  
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A maioria das perguntas do questionário de pesquisa foi extraída de estudos divulgados na 

literatura científica. Todavia, o instrumento não continha questões de controle para verificar se os 

pesquisados já conheciam as perguntas e suas respostas. Além disso, o método utilizado não 

permite verificar a seriedade dos respondentes durante o preenchimento do questionário. Não 

obstante, ao analisar as respostas das questões sobre excesso de confiança, ficou evidente que 

uma parcela dos investidores não respondeu com seriedade ou não entendeu as instruções do 

questionário. Alguns exemplos seriam: (a) intervalos de estimativa com limite inferior e superior 

igual a zero, (b) todas as respostas com intervalos iguais, (c) intervalos do tipo 123 ou 1234 em 

várias respostas. Assim, foram analisadas as respostas de cada respondente e, quando, constatado 

que o investidor respondeu aleatoriamente alguma pergunta do questionário, este foi excluído da 

amostra final. Foram respondidos 670 questionários, sendo que 59 respondentes foram excluídos, 

correspondendo a 8,80% da amostra total. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Perfil sócio-demográfico do Investidor 

 

Há 30 anos, Lease, Lewellen e Schlarbaum (1976) já mostravam preocupação com a 

segmentação do mercado de valore s mobiliários e por conseqüência, do mercado acionário. Isto 

fica explícito na seguinte pergunta feita neste estudo: o mercado de valores mobiliários é 

segmentado, de maneira  que grupos distintos de indivíduos investem em diferentes tipos de 

ativos? Os autores encontraram evid ências para a segmentação dos investidores em cinco grupos 

distintos, com relação às estratégias de investimento, objetivos, fontes de informação e 

comportamento para a escolha de ativos. Assim, nesta pesquisa, aparentemente os investidores 

alinham-se a determinadas filosofias de investimento e diferentes segmentos de mercado e 

aparentemente essa adequação está relacionada às circunstâncias individuais.  

 

Em um trabalho mais recente, Warren e Mcconkey (1990, p.74) propuseram a seguinte pergunta: 

“será que características sócio -demográficas poderiam ser utilizadas para distinguir investidores 

segundo o tamanho dos seus investimentos e tipos de ativos investidos?” Ainda segundo estes 

autores, estas características permitiriam segmentar os investidores em gestão passiva e gestão 

ativa dos investimentos e quanto à tendência em concentrar seus investimentos em mercados de 

renda variável ou mercados de renda fixa. 

 

4.1.1 Perfil pessoal 

 

Na presente pesquisa, a grande maioria dos respondentes (97,09%) é homem. De um total de 515 

investidores, apenas 15 são mulheres. Lima et al. (2006), ao estudarem o perfil dos investidores 

que freqüentavam “salas de ações” (ambiente dentro de uma corretora aonde os investidores 

pessoa física podem fazer seus investimentos), constataram que os homens representavam 

aproximadamente 90% dos investidores. Não obstante o baixo número de mulheres nas amostras 

do presente trabalho e no de Lima et al. (2006), as mulheres representavam, em maio de 2007,  

aproximadamente 21% do total dos investidores individuais na BOVESPA, segundo informações 

divulgadas pela própria instituição (GOES, 2007).  
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Já a idade dos respondentes variou bastante, sendo a idade mínima de 17 anos, a máxima de 77 e 

a média de 39 anos (Figura 2). Destes, aproximadamente 30% possuem menos de 30 anos, 50% 

entre 30 e 50 anos e 20% possuem mais de 50 anos. 

Idade

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

23 33 43 53 63 73

 

 
Figura 2: idade dos investidores.  

 

Os respondentes apresentaram um alto grau de escolaridade, sendo que 45,60% deles possuíam 

formação superior e 39,58% pós-graduação (Figura 3). Lima et al. (2006) também verificaram 

um alto nível de escolaridade com 33% e 43% dos investidores com formação superior e pós-

graduação, respectivamente.  

1% 11%

46%

42%

Ensino Fundamental Ensino Médio

Ensino Superior Pós-Graduação  
Figura 3: escolaridade dos investidores (grau de instrução completo).  

 

A maioria dos respondentes (63,9%) declarou ser casado ou com união estável. Entre os demais 

investidores, 29% são solteiros e 6,8% separados ou divorciados. Com relação a atividade 
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profissional, aproximadamente 56% dos investidores são empregados, 21% autônomos, 13% 

empresários e 9% aposentados (Figura 4).  

 

56,7%

21,0%

13,0%

9,3%

Empregado Autônomo Empresário Aposentado
 

Figura 4: atividade profissional dos investidores 

 

4.1.2 Perfil de investimento 

 

A primeira pergunta sobre investimento questionava a quanto tempo o investidor investia no 

mercado acionário. A primeira opção de resposta era “Ainda não comprei/ vendi nenhuma ação”. 

Assim, as respostas daqueles que optaram por esta alternativa (99) foram analisadas 

separadamente. As demais respostas mostram que, aproximadamente, metade dos investidores 

possuem até 5 anos de experiência (Figura 5). É interessante notar que, pelo tempo de 

investimento, a maioria dos investidores apenas vivenciou um mercado acionário em alta, pois 

desde 2003 a BOVESPA apresenta resultados anuais positivos.  

 

28,0%

24,3%

25,6%

9,7%

12,4%

1 a 2 anos 3 a 5 anos 6 a 9 anos

10 a 15 anos Mais de 15 anos  
Figura 5: tempo de investimento no mercado acionário dos respondentes. 
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Quanto ao estilo de investidor, 49,5% dos respondentes se consideram grafistas, 39,6% 

fundamentalistas e 10,8% optou por nenhuma das opções. Além disso, no questionário foi 

facultado aos respondentes a opção fundamentalista e grafista, mas nenhum dos 512 indivíduos 

fez esta escolha. Cabe ressaltar que no questionário havia um observação explicando 

sucintamente o que seria um investidor fundamentalista: “é o investidor que utiliza informações 

econômico- financeiras e perspectivas econômicas para a escolha das suas ações” e outra 

explicando um grafista: “é o investidor que utiliza gráficos dos preços passados das ações nas 

suas escolhas”.   

 

Com relação à diversificação da carteira de ações, os investidores parecem estar pouco 

diversificados, pois 58,4% dos investidores possuíam até cinco ações na sua carteira quando 

participaram da pesquisa (Figura 6). Não obstante, a Figura 6 parece mostrar uma distribuição 

próxima de uma curva normal para a diversificação dos investidores, sendo que 34,2% está com 

3 a 5 ações. 
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Figura 6: número de empresas na carteira do investidor no momento do preenchimento do questionário.  

 

Quando perguntados sobre qual seria o retorno anual possível de se atingir com investimentos no 

mercado acionário (desconsiderando-se os impostos), os investidores se mostraram otimistas, 

com, aproximadamente, 85% deles acreditando num retorno anual superior a 16%, sendo que 

25,0% acreditam num retorno anual superior a 25%. Possivelmente, esta visão está assoc iada ao 

bom momento que o mercado acionário vive e dos bons resultados obtidos nos últimos anos. 
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O número de transações de compra de ações realizadas em 2006 pelos investidores foi 

razoavelmente bem distribuído dentro das categorias estabelecidas (Figura 7). Não obstante, 25% 

dos investidores realizaram mais de vinte e quatro transações de compra no ano, representando, 

assim, mais de duas transações por mês, em média. 

 

29,9%

19,6%

15,7%

25,1%
9,7%

Nenhuma 0 a 6 6 a 12
12 a 24 Mais de 24  

Figura 7: número de transações de compra de ações realizadas em 2006.  

 

4.2 Ancoragem com ajustamento insuficiente  

 

Para analisar as questões de ancoragem foram utilizados testes de hipóteses para comparação de 

média de duas populações, utilizando amostra s independentes, conforme descrito na seção 3.3.4.  

 

No primeiro conjunto de perguntas (“Quanto valerá a ação da nova empresa daqui a um ano?”), 

102 participantes responderam a questão com a âncora alta (R$ 75) e 115 participantes 

responderam com a âncora baixa (R$ 35), se ndo a média das suas respostas de R$ 66 e R$ 37, 

respectivamente. Nesta pergunta, o teste estatístico permitiu rejeitar a hipótese nula de que as 

médias dos grupos são iguais (Tabela 1). Além disso, a estatística t apresentou um valor de 11,21, 

mostrando uma substancial influência do viés nas estimativas dos investidores.  
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Tabela 1: teste t para o primeiro conjunto de perguntas.  

------------------------------------------------------------------------------ 
   Grupo |     Obs     Média      Erro Pad.  Desvio Pad.   [95% Interv. Conf.] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
Perg.   1|     102    66.34314     2.52879    25.53952     61.3267    71.35958 
Perg.   2|     115    37.06087    .6489194    6.958885    35.77537    38.34637 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
Total    |     217    50.82488    1.584975    23.34814    47.70089    53.94888 
---------+--------------------------------------------------------------------
diferença|            29.28227    2.610723                24.11072    34.45382 
------------------------------------------------------------------------------ 
    dif. = média(0) - média(1)                                    t =  11.2162 
Ho: dif. = 0                               Graus de liberdade Welch =  114.563 
 
    Ha: dif. < 0                 Ha: dif. != 0                 Ha: dif. > 0 
 Pr(T < t) = 1.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 0.0000  
O segundo conjunto de perguntas (“Em quantos pontos estará o índice DAX no final de 2008? ”), 

foi respondido por 136 participantes sujeitos à âncora alta (80.000) e 152 participantes sujeitos à 

âncora baixa (60.000), sendo as médias das suas respostas iguais a 9.956 e 8.741, 

respectivamente. O alto valor do teste t indica novamente uma forte influência do viés nas 

estimativas (Tabela 2). 

 

Tabela 2: teste t para o segundo conjunto de perguntas.  

------------------------------------------------------------------------------ 
   Grupo |     Obs     Média      Erro Pad.  Desvio Pad.   [95% Interv. Conf.] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
Perg.   5|     136     9956.31    236.7458    2760.907    9488.098    10424.52 
Perg.   6|     152     8741.27    271.2843    3344.618    8205.266    9277.273 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
Total    |     288    9315.038    184.8454    3136.931    8951.214    9678.863 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
diferença|            1215.039    360.0608                506.3353    1923.743 
------------------------------------------------------------------------------ 
    dif. = média(0) - média(1)                                    t =   3.3745 
Ho: dif. = 0                               Graus de liberdade Welch =  286.142 
 
    Ha: dif. < 0                 Ha: dif. != 0                 Ha: dif. > 0 
 Pr(T < t) = 0.9996         Pr(|T| > |t|) = 0.0008          Pr(T > t) = 0.0004  

 

O terceiro conjunto de perguntas (“Qual a sua estimativa para a receita bruta da Perdigão para o 

ano de 2006, em milhões de reais?”), foi respondido por 35 participantes sujeitos à âncora alta 

(45) e 39 participantes sujeitos à âncora baixa (19), sendo as médias das suas respostas iguais a 

2.602 e 1.316, respectivamente. Neste conjunto, a estatística t é igual a 1,74 (Tabela 3), 

permitindo a rejeição da hipótese nula de que as médias dos dois grupos são iguais.  
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Tabela 3: teste t para o terceiro conjunto de perguntas.  

------------------------------------------------------------------------------ 
   Grupo |     Obs     Média      Erro Pad.  Desvio Pad.   [95% Interv. Conf.] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
Perg.   9|      35    2602.943    663.7729    3926.933    1253.994    3951.892 
Perg.   8|      39    1316.462    323.0124    2017.212    662.5572    1970.366 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
Total    |      74    1924.932    362.3996    3117.479    1202.671    2647.194 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
diferença|            1286.481    738.1947               -195.9181    2768.881 
------------------------------------------------------------------------------ 
    dif. = média(0) - média(1)                                    t =   1.7427 
Ho: dif. = 0                               Graus de liberdade Welch =  50.4233 
 
    Ha: dif. < 0                 Ha: dif. != 0                 Ha: dif. > 0 
 Pr(T < t) = 0.9563         Pr(|T| > |t|) = 0.0875          Pr(T > t) = 0.0437  
 

O quarto conjunto de perguntas (“Qual a sua estimativa de pontos para a bolsa de valores da 

Argentina em dezembro de 2006?”), foi respondido por 59 participantes sujeitos à âncora alta 

(28.000) e 44 participantes sujeitos à âncora baixa (12.000), sendo as médias das suas respostas 

iguais a 13.436 e 11.264, respectivamente. Neste conjunto, o teste t é igual a 0,97, não permitindo 

a rejeição da hipótese nula de que as médias dos dois grupos são iguais.  

 

Apesar da não significância do teste estatístico, o resultado é compatível com o efeito da 

ancoragem nas respostas, pois a média das respostas dos investidores sujeitos à âncora alta foi 

maior do que a média das respostas daqueles investidores sujeitos a âncora baixa.  

 

Tabela 4: teste t para o quarto conjunto de perguntas.  

------------------------------------------------------------------------------ 
   Grupo |     Obs     Média      Erro Pad.  Desvio Pad.   [95% Interv. Conf.] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
Perg.  12|      59    13436.27    1449.699    11135.35    10534.38    16338.16 
Perg.  13|      44    11264.55    1699.776    11275.04    7836.621    14692.47 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
Total    |     103    12508.54    1102.801     11192.2    10321.14    14695.94 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
diferença|            2171.726    2234.024               -2263.902    6607.354 
------------------------------------------------------------------------------ 
    dif. = média(0) - média(1)                                    t =   0.9721 
Ho: dif. = 0                               Graus de liberdade Welch =  94.1288 
 
    Ha: dif. < 0                 Ha: dif. != 0                 Ha: dif. > 0 
 Pr(T < t) = 0.8333         Pr(|T| > |t|) = 0.3335          Pr(T > t) = 0.1667  
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No último conjunto de perguntas (“Sem fazer o cálculo de fato, faça uma rápida estimativa (em 5 

segundos) da seguinte multiplicação...”), 239 participantes responderam a questão com a âncora 

alta (8x7x6x5x4x3x2x1) e 224 participantes responderam com a âncora baixa 

(1x2x3x4x5x6x7x8), sendo a média das suas respostas de 39.986 e 30.356, respectivamente. 

Nesta pergunta, o teste estatístico permitiu rejeitar a hipótese nula de que as médias dos grupos 

sejam iguais.  

 

Tabela  5: teste t para o quinto conjunto de perguntas.  

------------------------------------------------------------------------------ 
   Grupo |     Obs     Média      Erro Pad.  Desvio Pad.   [95% Interv. Conf.] 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
Perg.  14|     239    39986.78    4067.752    62885.92    31973.38    48000.17 
Perg.   3|     224    30356.63    3363.541    50340.87    23728.24    36985.03 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
Total    |     463     35327.7     2663.11     57303.3    30094.39    40561.01 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
diferença|            9630.144    5278.259               -742.8277    20003.12 
------------------------------------------------------------------------------ 
    dif. = média(0) - média(1)                                    t =   1.8245 
Ho: dif. = 0                               Graus de liberdade Welch =  451.999 
 
    Ha: dif. < 0                 Ha: dif. != 0                 Ha: dif. > 0 
 Pr(T < t) = 0.9656         Pr(|T| > |t|) = 0.0687          Pr(T > t) = 0.0344  
 

Este conjunto de perguntas foi extraído do estudo de Tversky e Kahneman (1974), sendo que os 

pesquisadores também encontram diferenças significativas entre as médias das respostas dos 

grupos de respondentes. Entretanto , é interessante notar que as médias das respostas obtidas na 

presente pesquisa, 39.986 e 30.356, são bastante superiores e mais próximas do valor correto  

(40.320) do que as respostas encontradas por Tversky e Kahneman (1974), 2.250 e 512.  

 

Apesar das perguntas serem iguais em ambos estudos, existem diferenças relevantes no perfil dos 

respondentes. Tversky e Kahneman (1974) aplicaram este teste a estudantes de segundo grau, 

enquanto no presente estudo a maioria dos participantes possui curso superior e uma média de 

idade de 39 anos. Portanto, uma possível explicação para a diferença absoluta nas estimativas de 

respostas pode estar associada às diferenças nos grupos de respondentes. 

 

Além disso, Tversky e Kahneman (1974) reuniram os respondentes numa sala de aula, 

distribuíram seu questionário em meio impresso e aguardaram as respostas. Já na presente 



71 

 

pesquisa, o questionário foi disponibilizado na internet, sendo que cada respondente preencheu o 

mesmo no local onde acessou a internet (provavelmente no seu trabalho ou residência) e no 

horário que escolheu (ao analisar os registros das respostas, verifica-se uma maior concentração 

durante o período diurno, mas vários respondentes optaram pelo período noturno, sendo que 

alguns responderam durante a madrugada) e sem que ninguém acompanhasse seu processo de 

preenchimento do questionário. Dessa maneira, uma parcela da explicação para a diferença nas 

respostas dos dois estudos pode estar, também, na maneira da aplicação do questionário . Segundo 

Mattar (2001, p.78), questionário com preenchimento remoto leva a uma menor pressão para 

obtenção de respostas imediatas quando comparado a um questionário com entrega e 

recolhimento pessoais. Ainda segundo este autor, como decorrência da menor pressão, nos 

questionários remotos, as pessoas “tendem a refletir mais sobre cada questão e a responder 

melhor”.  

 

A Tabela 6 resume os resultados de ancoragem com ajustamento insuficiente. Esta tabela 

apresenta para cada pergunta, as âncoras altas e baixas, o número de respondentes, a média das 

estimativas e os resultados dos testes de hipóteses: 

 
Tabela  6: resumo dos resultados das análises estatísticas de ancoragem com ajustamento insuficiente. 

Alta Baixa Alta Baixa Alta Baixa
Quanto valerá a ação da nova empresa daqui a um 
ano?

75 35 102 115 66 37 11,21

Em quantos pontos deverá estar o índice DAX no 
final de 2008?

80000 60000 136 152 9.956 8.741 3,37

Qual sua estimativa para a receita bruta da 
Perdigão para o ano de 2006?

45 19 35 39 2.602 1.316 1,74

Qual sua estimativa de pontos para a bolsa de 
valores da Argentina em dezembro de 2006?

28000 12000 59 44 13.436 11.264 0,97

1x2x3x4x5x6x7x8 --e-- 8x7x6x5x4x3x2x1 239 224 39.986 30.350 1,82

Pergunta
Âncora

Teste t*Âncora
Núm. de respond.* Média das respostas*

Âncora

 
* Estes valores excluem os investidores classificados como outliers.  
 

Quatro dos cinco testes estatísticos fornecem evidências, ao nível de 5% de significância, de que 

os investidores foram ancorados pelos valores apresentados nos enunciados das questões, 

apresentando, portanto, evidências do viés. Ademais, a influência das âncoras pode ser observada 

na média das estimativas, pois, para todas as perguntas, as médias das estimativas submetidas às 

âncoras altas foram superiores às médias das estimativas submetidas às âncoras baixas. Portanto, 
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os resultados encontrados levam a rejeição da hipótese nula (os investidores não apresentam 

evidência da ancoragem com ajustamento insuficiente), permitindo sugerir a presença 

pronunciada do viés da ancoragem com ajustamento insuficiente nos investidores brasileiros.  

 

Cabe mencionar que uma parte das variações encontradas nos valores das estatísticas, entre os 

diferentes grupos de perguntas, pode ser decorrente das diferenças no tamanho das amostras. 

Uma amostra menor pode conduzir a um maior erro padrão e, por conseguinte, a um menor valor 

da estatística. 

 

Também foram realizados testes estatísticos considerando todos os respondentes (investidores e 

não investidores). Os resultados destes testes foram similares aos resultados da amostra composta 

somente por investidores, mostrando efeitos da ancoragem nas diferentes perguntas.   

 

4.3 Excesso de confiança  

4.3.1 Presença do viés 

 

Os respondentes apresentaram extremo excesso de confiança. Dos 512 investidores, apenas cinco 

(0,98%) não apresentaram o viés, ou seja, estes investidores acertaram pelo menos nove 

estimativas. Além disso, o nível médio de acerto foi de 2,41 questões ou 24,1%. A Tabela 7 

apresenta o número de acertos dos respondentes, sendo zero quando o respondente errou todas as 

estimativas e dez quando acertou todas.  

 
Tabela 7: número de respostas corretas nas estimativas de excesso de confiança. 
 
  confianca |      Freq.     Percentual   %Acum. 
------------+----------------------------------- 
          0 |         62       12.11       12.11 
          1 |        129       25.20       37.30 
          2 |        113       22.07       59.38 
          3 |         89       17.38       76.76 
          4 |         51        9.96       86.72 
          5 |         37        7.23       93.95 
          6 |          9        1.76       95.70 
          7 |         11        2.15       97.85 
          8 |          6        1.17       99.02 
          9 |          4        0.78       99.80 
         10 |          1        0.20      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |        512      100.00  
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Como a maioria dos investidores apresentou excesso de confiança nas suas respostas, rejeitamos 

a hipótese nula de que os investidores não apresentam evidências de excesso de confiança. 

Portanto, os resultados indicam claramente a presença deste viés na amostra de investidores 

pesquisada. 

 

Uma das razões para o alto nível deste viés, na presente pesquisa, pode estar relacionada com o 

formato do questionário. Segundo Winman, Juslin e Hansson (2004), questionários com 

estimativas de intervalo produzem extremo excesso de confiança quando comparados com 

questionários com duas alternativas. Os resultados de Juslin, Wennerholm e Olsson (1999) e 

Klayman et al. (1999) corroboram esta idéia, pois, ao compararem as duas metodologias, 

fornecendo os mesmos estímulos, apontam para um maior excesso de confiança nas estimativas 

de intervalo.  

 
Os resultados favoráveis que o mercado acionário nacional vem experimentando nos últimos 

anos poderiam contribuir para o excesso de confiança verificado. Gervais e Odean (2001) 

argumentam que após ganhos de mercado, investidores erroneamente tendem a atribuir estes 

ganhos às suas habilidades de escolher boas ações, tornando-os mais confiantes nas suas 

capacidades. Assim, estes autores concluem que o excesso de confiança deve ser mais 

pronunciado em mercados acionários que apresentam bons resultados. 

 
Não obstante, os resultados encontrados mostram um maior excesso de confiança quando 

comparados com outras pesquisas que também utilizaram estimativas de intervalo. Russo e 

Schoemaker (1992), ao solicitarem para gerentes estimativas, com 90% de confiança, observaram 

aproximadamente 50% de respostas corretas. Já Klayman et al. (1999), solicitando 90% de 

confiança, utilizando uma amostra de estudantes universitário, observou 42% de estimativas 

corretas.  

 

Para Klayman et al. (1999, p.218) “é amplamente conhecido que o excesso de confiança é mais 

pronunciado em conjunto de perguntas difíceis”. Dessa maneira, o grau de dificuldade das 

perguntas poderia explicar o maior grau de excesso de confiança quando comparando a presente 

pesquisa com o trabalho de Klayman et al. (1999), o qual utilizou um questionário com perguntas 

de diferentes níveis de dificuldade. Segundo este autor, estudos mostraram diferenças 
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significativas na mensuração do viés entre questionários com perguntas fáceis e questionários 

com perguntas difíceis.  

 

Ademais, talvez a maneira de veiculação possa ter influenciado no grau de excesso de confiança. 

Nos estudos anteriores, os pesquisados responderam aos questionários com a presença dos 

pesquisadores, sendo a maioria dos questionários veiculados em meio impresso. Entretanto, no 

presente estudo, os pesquisados responderam ao questionário pela internet e sem a presença de 

um pesquisador. Assim, possivelmente, os respondentes, ao tentarem minimizar o esforço 

cognitivo para responder o questionário, determinaram um intervalo muito próximo da sua 

estimativa inicial, levando, por conseguinte, a um maior excesso de confiança.  

 

4.3.2 Relação do viés com características dos investidores  

 

A primeira hipótese complementar sobre excesso de confiança buscou relacionar o viés com o 

número de transações realizadas pelo investidor em 2006, no mercado acionário nacional. A 

literatura mostra evidência de que um maior excesso de confiança induz a uma gestão mais ativa 

do portfólio (ODEAN, 1998a; GERVAIS, ODEAN, 2001; BARBER, ODEAN, 2002). Apesar 

das evidências da literatura, o resultado da análise de regressão (Tabela 8) não permite rejeitar a 

hipótese nula, na qual investidores com maior grau de excesso de confiança realizam o mesmo 

número de transações que os demais investidores. 

 
Tabela 8: sumário da regressão de excesso de confiança com número de transações do investidor. 
 
                                                       Número de obs =     512 
                                                       F(  4,   507) =    0.64 
                                                       Prob > F      =  0.6314 
                                                       R-quadrado    =  0.0055 
------------------------------------------------------------------------------ 
   confianca |      Coef.    Erro Pad.    t     P>|t|      [95% Interv. Conf.] 
             |               Robust 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
numero_tran.1|   .0054321   .2858641     0.02   0.985    -.5561919    .5670561 
numero_tran.2|  -.1176848   .2365279    -0.50   0.619    -.5823802    .3470106 
numero_tran.3|   .1290685   .2757954     0.47   0.640    -.4127741    .6709111 
numero_tran.4|  (excluída) 
numero_tran.5|   .2419946   .2796296     0.87   0.387    -.3073807    .7913699 
       _cons |   2.234568   .1940099    11.52   0.000     1.853406     2.61573 
------------------------------------------------------------------------------  
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Para Mineto (2005, p.71) pesquisas psicológicas sugerem que, em áreas como as finanças, 

homens apresentam maior excesso de confiança quando comparados às mulheres. Assim, a 

segunda hipótese complementar buscou relacionar o gênero com excesso de confiança. A Tabela  

9 demonstra a análise de regressão entre estas variáveis. Entretanto, os resultados desta regressão 

não permitem rejeitar a hipótese nula aonde o gênero não influencia o viés.   

 
Tabela 9: sumário da regressão de excesso de confiança com gênero do respondente. 
 
                                                       Número de obs =     512 
                                                       F(  1,   510) =    0.06 
                                                       Prob > F      =  0.8042 
                                                       R-quadrado    =  0.0001 
------------------------------------------------------------------------------ 
   confianca |      Coef.    Err. Pad.    t     P>|t|       [95% Inter. Conf.] 
             |               Robusto 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       homem |   .0877264   .3536955     0.25   0.804    -.6071531    .7826059 
       _cons |        2.2   .3432105     6.41   0.000      1.52572     2.87428 
------------------------------------------------------------------------------  
 

Cabe ressaltar que o número de investidores mulheres foi muito baixo na amostra (15 de um total 

de 512 investidores), o que pode contribuir para a não significância da regressão. 

 

Ainda existem divergências na literatura quanto à influência da exper iência  no excesso de 

confiança. Allen e Evans (2005), por exemplo, não encontraram evidências de que a experiência 

reduz o excesso de confiança, mas Gervais e Odean (2001) sugerem uma relação negativa entre 

experiência e o viés. Foi realizada uma análise de regressão entre experiência e excesso de 

confiança (Tabela 10) para tentar verificar a hipótese de relação entre experiência e excesso de 

confiança. A regressão não permite rejeitar a hipótese nula  (diferentes níveis de experiência 

apresentam o mesmo nível de excesso de confiança), portanto, aparentemente a experiência não 

influenciou o excesso de confiança. Para Allen e Evans (2005), excesso de confiança é um viés 

tão robusto que, na maioria dos casos, experiência não é suficiente para eliminar seus efeitos. 
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Tabela 10: sumário da regressão de excesso de confiança com experiência do respondente. 
 
                                                       Número de obs =     512 
                                                       F(  4,   507) =    0.31 
                                                       Prob > F      =  0.8742 
                                                       R-quadrado    =  0.0026                                              
------------------------------------------------------------------------------ 
   confianca |      Coef.   Erro Pad.     t     P>|t|      [95% Interv. Conf.] 
             |              Robusto 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
 experiencia |  -.0267857   .0757381    -0.35   0.724    -.1755849    .1220135 
        exp2 |  (excluída) 
        exp3 |  -.0054724   .2022578    -0.03   0.978    -.4028389    .3918942 
        exp4 |   .2126623   .2308892     0.92   0.357    -.2409551    .6662797 
        exp5 |   .2385204   .3502463     0.68   0.496    -.4495923    .9266331 
        exp6 |  (excluída) 
       _cons |   2.303571   .2612219     8.82   0.000     1.790361    2.816782 
------------------------------------------------------------------------------  
 
A literatura sugere que empreendedores são particularmente propensos ao viés de excesso de 

confiança (BARROS, 2005, p.43; BUSENITZ, BARNEY, 1997). Assim, em vista das evidências 

na literatura, foram formuladas hipóteses relacionando empreendedores e excesso de confiança. 

 

O coeficiente da variável independente não se mostrou significante ao nível de 5% (Tabela 11), 

indicando que não se pode rejeitar a hipótese de que empreendedores apresentam o mesmo nível 

de excesso de confiança que os demais indivíduos. Entretanto, o sinal do coeficiente indica uma 

relação positiva entre empreendedores e excesso de confiança, pois, na escala empregada no 

estudo, quanto menor o valor da variável de excesso de confiança, maior o nível de excesso de 

confiança.  

 

Tabela 11: sumário da regressão de excesso de confiança com investidores empreendedores. 
 
                                                       Número de obs =     512 
                                                       F(  2,   509) =    0.38 
                                                       Prob > F      =  0.5371 
                                                       R-quadrado    =  0.0007 
------------------------------------------------------------------------------ 
   confianca |      Coef.    Erro Pad.    t     P>|t|      [95% Interv. Conf.] 
             |               Robust 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
  empresario |  -.1448566   .2345425    -0.62   0.537    -.6056449    .3159317 
       _cons |   2.432735   .0900156    27.03   0.000     2.255888    2.609582 
------------------------------------------------------------------------------  
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Realizou-se uma série de regressões não reportadas neste trabalho. Estas regr essões incluíram 

outras variáveis no modelo, tais como idade, escolaridade ou diversificação da carteira, com o 

objetivo de isolar a influência destas características. Além disso, foram realizadas regressões com 

definições operacionais alternativas de algumas variáveis. Excesso de confiança, por exemplo, foi 

definido como uma escala de zero a dez, mas como alternativa tentou-se classificar apenas 

aqueles investidores com escala inferior a três como excessivamente confiantes, transformando a 

variável numa variável binária. 

 

As análises de regressão realizadas não permitiram relacionar diretamente o viés com as 

características dos investidores. Alguns fatores podem ter contribuído para este resultado. 

Primeiramente, a escala utilizada para a mensuração do excesso de confiança não foi 

originalmente desenvolvida objetivando relacionar seu resultado com outras características, mas 

apenas detectar a presença do viés. Além disso, as variáveis adotadas como proxies para as 

características dos investidores podem não ter capturado adequadamente as características de 

interesse ou ainda podem não ter segregado os investidores de maneira a evidenciar a relação 

destas variáveis com o viés. Portanto, possíveis limitações na mensuração das variáveis podem 

ter contribuído para a falta de significância estatística observada nas regressões. 

 

Ademais, é possível que a amostra não seja heterogênea o suficiente para capturar diferenças no 

grau de enviesamento dos respondentes como função de suas características sócio-demográficas, 

uma vez que enfoca apenas a subpopulação dos investidores ou indivíduos cadastrados no INI. É 

plausível supor que o fato de todos os respondentes pertencerem a esta subpopulação exerça uma 

influência de primeira ordem sobre os resultados, fazendo com que eles exibam graus de excesso 

de confiança suficientemente próximos, a ponto de impedir a detecção de diferenças relevantes 

entre subgrupos da amostra. 
 
4.4 Efeito Disposição 

4.4.1 Presença da falha cognitiva 

       

Dentre os investidores participantes da pesquisa, 198 (38,7%) deles apresentaram evidência do 

efeito disposição (Figura 8). Outros estudos também verificaram a presença do efeito disposição 

em apenas uma parte das suas amostras, todavia a parcela de investidores que exibiram a falha 
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cognitiva é maior do que o verificado na presente pesquisa. Jordan e Diltz (2004), constataram 

que aproximadamente 65% dos day traders (investidores que realizam uma transação de compra 

e venda de uma ação dentro de um mesmo dia) exibiram a falha. Dhar e Zhu (2006) verificaram a 

presença do efeito disposição numa parcela ainda maior: 80,3% dos investidores. Não obstante, 

Boebel e Taylor (2000), pesquisando investidores na Nova Zelândia, encontraram evidências do 

efeito disposição apenas em 10% da sua amostra. 

38,7%

61,3%

Efeito disposição Sem efeito disposição
 

Figura 8: percentual de investidores que exibiram efeito disposição.  

 

Apesar do número de investidores que exibiram efeito disposição ser inferior ao reportado em 

outras pesquisas, o percentual de respondentes exibindo o viés, aproximadamente 40%, sugere a 

presença do efeito disposição em uma parcela significativa dos investidores, levando, portanto, a 

rejeição da hipótese nula de que os investidores não apresentam evidências do efeito disposição. 

 

4.4.2 Relação do efeito disposição com características dos investido res  

 

A literatura sobre finanças comportamentais mostra evidências nas quais o grau do efeito 

disposição apresenta variações quando os grupos de indivíduos são segmentados conforme suas 

características psicológicas individuais, tais como idade, experiência, gênero e formação 

acadêmica (MINETO, 2005, 73). 

 

Não obstante, no presente trabalho, não foi possível verificar uma relação entre o efeito 

disposição e o número de transações do investidor (Tabela 12). A literatura encontra evidências 

contraditórias entre o número de transações e o efeito disposição. Dhar e Zhu (2006) apresentam 

evidências de que investidores mais ativos (maior número de transações num determinado 
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período) são menos sujeitos ao efeito disposição. Em contrapartida, Boebel e Taylor (2000) 

encontram evidências de que os investidores mais ativos apresentam maior efeito disposição. 

 

Tabela 12: sumário da regressão de efeito disposição com número de transações do investidor. 
 

                                                       Número de obs =     512 
                                                       F(  4,   507) =    1.40 
                                                       Prob > F      =  0.2327 
                                                       R-quadrado    =  0.0108 
------------------------------------------------------------------------------ 
  disposicao |      Coef.   Erro Pad.      t    P>|t|      [95% Interv. Conf.] 
             |              Robusto 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
numero_tran.1|  -.0950617   .0849764    -1.12   0.264    -.2620109    .0718875 
numero_tran.2|  -.0509059   .0667809    -0.76   0.446    -.1821072    .0802954 
numero_tran.3|   .0695847   .0742763     0.94   0.349    -.0763425     .215512 
numero_tran.4|  (excluída) 
numero_tran.5|   .0111883   .0698757     0.16   0.873    -.1260933    .1484698 
       _cons |   .3950617   .0545854     7.24   0.000     .2878203    .5023032 
------------------------------------------------------------------------------  
A relação entre efeito disposição e experiência foi testada em diferentes estudos, sendo que a 

literatura ainda diverge quanto à validade desta relação. Dhar e Zhu (2006) regrediram o efeito 

disposição contra o logaritmo natural da idade do investidor, mas não observaram resultados 

significativos estatisticamente. Entretanto, no presente estudo, verificou-se uma relação 

significativa entre efeito disposição e a idade dos investidores (Tabela 13). Esta relação indica 

que investidores mais velhos são menos propensos a exibir efeito disposição quando comparados 

a investidores mais jovens.  

 
Tabela 13: sumário da regressão de efeito disposição com idade do investidor. 
 

                                                       Número de obs =     512 
                                                       F(  1,   510) =    5.93 
                                                       Prob > F      =  0.0152 
                                                       R-quadrado    =  0.0114                                                     
------------------------------------------------------------------------------ 
  disposicao |      Coef.   Erro Pad.     t     P>|t|       [95% Interv. Conf.] 
             |              Robusto 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       idade |  -.0041911   .0017208    -2.44   0.015    -.0075718   -.0008105 
       _cons |   .5551908   .0733737     7.57   0.000     .4110389    .6993426 
------------------------------------------------------------------------------  
 

Todavia, quando analisamos o efeito disposição em relação à experiência no mercado acionário 

(Tabela 14), não encontramos significância estatística na relação. Costela e Fernandez (2006) 
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verificaram resultados semelhantes na Venezuela. Estes autores encontraram evidência do efeito 

disposição em investidores venezuelanos, mas não verificaram relação entre o efeito e a 

experiência do investidor no mercado acionár io.  

 
Tabela 14: sumário da regressão de efeito disposição com experiência do investidor. 
 

                                                       Número de obs =     512 
                                                       F(  4,   507) =    0.78 
                                                       Prob > F      =  0.5413 
                                                       R-quadrado    =  0.0060 
------------------------------------------------------------------------------ 
  disposicao |      Coef.    Erro Pad.     t    P>|t|      [95% Interv. Conf.] 
             |               Robusto 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
 experiencia |   -.016369   .0184306    -0.89   0.375    -.0525788    .0198407 
        exp2 |  (excluída) 
        exp3 |  -.0835413   .0547889    -1.52   0.128    -.1911826    .0240999 
        exp4 |   .0036977   .0565435     0.07   0.948    -.1073907    .1147861 
        exp5 |   .0063067   .0842032     0.07   0.940    -.1591235    .1717369 
        exp6 |  (excluída) 
       _cons |   .4632937   .0692645     6.69   0.000     .3272128    .5993745 
------------------------------------------------------------------------------  
A relação do gênero com o efeito disposição também foi bastante investigada em artigos 

recentes. Apesar disso, continua indefinida a influência do gênero sobre o efeito disposição. O 

presente estudo não encontrou uma relação significativa entre o efeito e o gênero do investidor 

(Tabela 15). Resultados similares foram constatados por Wong, Carducci e White (2006) e por 

Costela e Fernandez (2006). Mineto (2005, p.117) verificou, quando o ponto de referência era o 

preço de compra, a mesma intensidade do efeito disposição em homens e mulheres. 

 

Tabela 15: sumário da regressão de efeito disposição com gênero do investidor. 
 

                                                       Número de obs =     512 
                                                       F(  1,   510) =    0.20 
                                                       Prob > F      =  0.6573 
                                                       R-quadrado    =  0.0004                          
------------------------------------------------------------------------------ 
  disposicao |      Coef.   Erro Pad.     t     P>|t|      [95% Interv. Conf.] 
             |               Robusto 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       homem |   .0549966   .1239061     0.44   0.657    -.1884325    .2984258 
       _cons |   .3333333   .1219545     2.73   0.006     .0937382    .5729285 
------------------------------------------------------------------------------  
Diferentemente do excesso de confiança, para o qual as relações entre características pessoais e o 

viés estão mais bem estabelecidas na literatura, as relações entre o efeito disposição e tais 
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características começaram a ser investigadas mais recentemente, sendo que muitas são ainda 

controversas.  

 

Os resultados deste trabalho não permitem relacionar com clareza o efeito disposição com as 

características dos investidores. Este resultado corrobora as evidências de Wong, Carducci e 

White (2006) e Costela e Fernandez (2006), os quais não verificaram relações entre efeito 

disposição e características pessoais. Contudo, Feng e Seasholes (2005), Dhar e Zhu (2006) e 

Decourt e Accorsi (2005) encontraram relações entre certas características sócio-demográficas e 

o efeito disposição. Já Mineto  (2005, p.118) verifica diferença entre os gêneros quando o ponto 

de referência é o último preço da ação, mas não verifica diferença quando o preço de referência é 

o preço de compra da ação.    

 

De maneira análoga ao excesso de confiança, computaram-se diversas regressões não reportadas 

neste trabalho. Estas regressões incluíram outras variáveis no mesmo modelo, tais como 

escolaridade ou diversificação da carteira, com o intuito de isolar a influência destas 

características. Além disso, foram estimadas regressões com definições operacionais alternativas 

para algumas variáveis. 

 

4.4.3 Efeito reflexo  

 
A Figura 9 mostra o percentual dos respondentes que exibiram o efeito reflexo. É interessante 

notar que o percentual de investidores que exibiu o efeito reflexo (36,9%) foi muito próximo 

daquele que revelou efeito disposição (38,7%).  

36,9%

63,1%

Efeito reflexo Sem efeito reflexo
 

Figura 9: percentual de investidores que exibiram efeito reflexo.  
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Conforme descrito nas definições das variáveis (seção 3.4), foram considerados investidores 

sujeitos ao efeito reflexo somente aqueles indivíduos que pelo menos três respostas (de um total 

de quatro perguntas) mostravam evidência do efeito reflexo. Entretanto, se fosse considerado que 

aqueles indivíduos que mostraram o efeito reflexo em pelo menos duas de suas respostas também 

estavam sujeitos ao efeito, a parcela acumulada de investidores sujeita a tal comportamento seria 

de aproximadamente 75% da amostra. De qualquer maneira, considerando que pelo menos 37% 

dos investidores mostraram evidências mais claras do efeito nas suas respostas, concluímos pela 

presença desse efeito na amostra. Logo, rejeitamos a hipótese nula de que os investidores não 

apresentam evidências do efeito reflexo. 

 
Segundo Mineto (2005, p.8) o efeito disposição é conseqüência do efeito reflexo e do ponto de 

referência da TP. Todavia, ao tentarmos relacionar o efeito disposição ao efeito reflexo, não se 

verificou uma relação estatisticamente significante (Tabela 16). Portanto, não rejeitamos a 

hipótese nula de que os investidores que exibem efeito reflexo não apresentam maior propensão 

ao efeito disposição em comparação com os demais.  

 
Tabela 16: sumário da regressão de efeito reflexo com efeito disposição. 
 
                                                       Número de obs =     512 
                                                       F(  1,   510) =    0.00 
                                                       Prob > F      =  0.9866 
                                                       R-quadrado    =  0.0000 
------------------------------------------------------------------------------ 
 disposicao  |      Coef.   Erro Pad.     t     P>|t|      [95% Interv. Conf.] 
             |              Robusto 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
  Reflexo 3  |  -.0007535   .0446827    -0.02   0.987    -.0885383    .0870312         
. cons       |   .3869969    .027154    14.25   0.000     .3336495    .4403444  
------------------------------------------------------------------------------  
 

Entretanto, quando estimamos a mesma regressão, mas considerando como exibindo o efeito 

reflexo aqueles investidores com duas ou mais respostas relacionadas ao mesmo (Tabela 17), 

verificou-se um aumento da estatística t. Ademais, o sinal do coeficiente ficou positivo (embora 

ainda não significante nos níveis usuais), sugerindo a relação no sentido esperado, ou seja, uma 

maior propensão ao efeito reflexo levaria a uma maior propensão ao efeito disposição.  
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Tabela 17: sumário da regressão de efeito reflexo (alternativo) com efeito disposição. 
 

                                                       Número de obs =     512 
                                                       F(  1,   510) =    1.56 
                                                       Prob > F      =  0.2116 
                                                       R-quadrado    =  0.0030                                                    
------------------------------------------------------------------------------ 
 disposicao  |      Coef.   Erro Pad.     t    P>|t|       [95% Interv. Conf.] 
             |              Robusto 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
Reflexo 2  |   .0610035   .0487773     1.25   0.212    -.0348256    .1568326 
cons       |   .3410853   .0418216     8.16   0.000     .2589214    .4232492 

------------------------------------------------------------------------------  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 Conclusões 

 

Uma das vertentes de estudos de finanças comportamentais é a identificação de como as emoções 

e as falhas cognitivas podem influenciar o processo de decisão de investidores e como esses 

comportamento s podem determinar mudanças no mercado (HAFELD, TORRES, 2001). Para 

Kahneman (1991), a tomada de decisão ocorre dentro de um contexto social e emocional, estando 

o julgamento do investidor sujeito à influência de diferentes fatores psicológicos e cognitivos.  

 

Dessa maneira, um melhor entendimento e delimitação das falhas cognitivas individuais 

possibilitariam aos investidores melhorarem sua capacidade decisória, evitando falhas no 

processo de alocação de ativos (BAKER, NOFSINGER, 2002; THALER, 1993). 

 

No entanto, pouca pesquisa científica foi realizada sobre o comportamento do investidor 

individual, conhecendo-se muito pouco sobre os fatores que influenciam seu processo decisório 

(CLARK-MURPHY, SOUTAR, 2005). No mercado de ações, raros estudos analisaram atitudes, 

opiniões e atividades ligadas ao seu processo de tomada de decisão (WARREN , MCCONKEY, 

1990). No Brasil, os estudos sobre finanças comportamentais são escassos (MILANEZ, 2003) e 

praticamente inexistentes sobre o comportamento do investidor pessoa física. Mesmo  

empiricamente, conhece-se muito pouco sobre como o investidor individual brasileiro forma seu 

modelo mental durante suas transações no mercado de capitais.  

 

Para melhor compreensão desse segmento de mercado, faz-se necessário pesquisar o processo de 

tomada de decisão do investidor individual, possibilitando maior exploração desse nicho e o 

desenvolvimento das teorias de finanças comportamentais. Levando-se em consideração as 

diferenças culturais (e comportamentais) existentes entre os diversos povos, é importante 

verificar como o investidor brasileiro procede nas suas transações no mercado acionário, pois as 

pesquisas estrangeiras podem não refletir a realidade nacional. 

 

A literatura comportamental documentou diversas falhas cognitivas no processo decisório dos 

investidores. Em decorrência das limitações metodológicas, o presente trabalho focou naquelas 
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falhas cujos investidores apresentavam maiores evidências de suscetibilidade. A pesquisa de 

Lintz (2004), no mercado brasileiro de câmbio, encontrou evidências de âncoras psicológicas em 

67% dos entrevistados. Segundo Barros (2005, p.41), existe robusta literatura sugerindo o 

excesso de confiança como um dos mais importantes vieses quando se lida com fenômenos 

financeiros. Para Macedo (2003, p.20), pesquisar o efeito disposição é relevante, pois esta falha 

cognitiva é um dos principais motivadores de redução da rentabilidade dos investidores pessoas 

físicas na bolsa de valores.  

 

O objetivo principal da pesquisa foi verificar a presença do efeito disposição e dos vieses de 

ancoragem com ajustamento insuficiente e excesso de confiança em uma amostra de investidores 

atuantes no mercado acionário nacional. Os resultados encontrados levaram às seguintes 

constatações: (i) quatro dos cinco conjuntos de perguntas de ancoragem com ajustamento 

insuficiente mostraram evidências estatisticamente significantes da presença do viés; (ii) a grande 

maioria dos investidores apresentou excesso de confiança nas suas estimativas; (iii) o efeito 

disposição foi verificado em apenas uma parcela dos investidores (38,7%). 

 

Além do objetivo principal, buscou-se relacionar o excesso de confiança e o efeito disposição 

com características dos investidores. Contudo, as análises estatísticas não mostraram relações 

significantes. Ademais, analogamente ao efeito disposição, verificou-se a presença do efeito 

reflexo em uma parcela dos investidores. Entretanto, não foi possível relacionar estatisticamente 

este efeito com o efeito disposição.  

 

Este trabalho se propôs a responder a duas perguntas: há evidência de ancoragem com 

ajustamento insuficiente, do excesso de confiança e do efeito disposição no processo decisório do 

investidor brasileiro? De que maneira tais falhas cognitivas poderiam estar relacionadas com 

características sócio-demográficas dos investidores? Pelos resultados apresentados, o estudo 

responde a primeira pergunta, mas não responde a segunda pergunta. Ou seja, verificou-se a 

presença das falhas, mas não foram encontradas evidências de associações entre as falhas e as 

referidas características.  
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Pesquisas anteriores verificaram a presença da ancoragem com ajustamento insuficiente em 

diferentes grupos de indivíduos (estudantes, executivos, médicos). Porém, até onde sabemos, 

nenhuma pesquisa anterior verificou a presença do viés em uma amostra composta por 

investidores individuais no mercado acionário. Portanto, os resultados encontrados corroboram a 

literatura e contribuem na medida em que verificaram a presença deste viés em investidores.  

 

A presença do excesso de confiança tem sido amplamente verificada na literatura, como descrito 

no referencial teórico. Os resultados desta pesquisa corroboram estas evidências. Não obstante, a 

intensidade do viés, verificada na presente pesquisa, diverge de outras pesquisas que também 

utilizaram estimativas de intervalo, tais como Russo e Schoemaker (1992) e Klayman et al. 

(1999). É interessante notar que as referidas pesquisas não utilizaram investidores como 

respondentes. Logo, uma das possíveis causas de diferença na intensidade pode ser decorrente da 

utilização de amostras distintas.   

 

O efeito disposição foi identificado em investidores, mas a intensidade da sua presença variou 

entre os estudos (JORDAN, DILTZ, 2004; DHAR, ZHU, 2006; BOEBEL, TAYLOR, 2000). 

Ademais, a relação entre o efeito disposição e características pessoais dos investidores ainda não 

foi claramente estabelecida na literatura. Neste sentido, os resultados encontrados (presença da 

falha cognitiva, mas ausência de relação) corroboram os estudos anteriores. Costela e Fernandez 

(2006), empregando uma amostra de investidores venezuelanos, encontraram resultados bastante 

semelhantes. Estes autores concluem:  

 

Contrariando nossas expectativas, não encontramos suporte para a idéia de que características sócio-
demográficas e experiência dos investidores ajudariam a explicar a intensidade de vieses cognitivos 
em julgamentos sob incerteza... nosso conhecimento do mercado acionário venezuelano e seus 
investidores sugere tais associações, mas estas relações permaneceram escondidas para futuros 
esforços de pesquisa. 

 

A ocorrência  de falhas cognitivas no processo decisório dos investidores tem sido documentada 

em diferentes países e situações. Todavia no Brasil, até onde sabemos, ainda não havia sido 

verificada a presença da ancoragem com ajustamento insuficiente, excesso de confiança e efeito 

disposição em uma amostra composta por investidores atuantes no mercado acionário nacional. 

Portanto, os resultados da presente pesquisa contribuem no sentido de confirmar as evidências 
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encontradas em outros países, mostrando que os investidores brasileiros também estão sujeitos a 

estes comportamentos. 

 

Para Souza (2005, p.9), caso a teoria da perspectiva  esteja correta, o questionário poderia ser o 

instrumento ideal na identificação de falhas cognitivas associadas ao processo decisório dos 

investidores. Dessa maneira, embora o instrumento de pesquisa empregado careça de validação 

formal, acreditamos que ele contribui na direção de se estabelecer um instrumento simples, de 

fácil aplicação e capaz de identificar falhas cognitivas possivelmente prejudiciais aos investidores 

brasileiros. Portanto, numa perspectiva prática, o questionário desenvolvido poderia auxiliar 

agentes do mercado financeiro a identificarem possíveis falhas cognitivas prejudicia is a eles ou 

aos seus clientes. 

 

5.2 Recomendações 

 

O presente trabalho é uma análise exploratória do processo decisório do investidor, abordando 

apenas algumas falhas cognitivas específicas e, assim sendo, estudos futuros se fazem necessários 

para complementar as conclusões apontadas. 

 

Como destaca Macedo (2003, p.138), o estudo do comportamento dos investidores deverá ser um 

campo promissor para pesquisas futuras em finanças. Assim, considerando que uma parte da 

literatura encontra evidências de relações entre falhas cognitivas e algumas características 

específicas dos investidores, a não verificação das relações entre estas falhas e as características 

dos investidores, no presente trabalho, contribui no sentido de sugerir a utilização de outras 

variáveis ou proxies em trabalhos futuros.  

 

Novas pesquisas são necessárias para se buscar a validação formal do instrumento desenvolvido 

neste trabalho. Existem ainda inúmeras possibilidades para o desenvolvimento de outros 

instrumentos de pesquisa capazes de analisar o comportamento do investidor. 
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Estudos futuros poderiam examinar se os investidores brasileiros são suscetíveis a falhas 

cognitivas que não foram analisadas nesta pesquisa, tais como associações pressupostas, 

regressões à media ou disponibilidade.  

 

Para uma reflexão mais geral, contemplando diferentes oscilações do mercado acionário, seria 

interessante replicar os experimentos do presente trabalho numa situação oposta ao momento 

atual, em que o mercado acionário acumula alta. Dessa maneira, seria possível verificar se os 

investidores apresentariam, em um mercado com perdas acumuladas, as falhas cognitivas com a 

mesma intensidade da verificada presente pesquisa.  
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Anexo A: Questionário virtual 
 

 
 

Figura 10: página de introdução do questionário virtual. 
 

 
 

Figura 11: primeira página do questionário virtual. 
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Figura 12: segunda página do questionário virtual. 
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Figura 13: terceira página do questionário virtual. 
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Figura 14: quarta página do questionário virtual. 
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Figura 15: página de agradecimento pela participação.  
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Anexo B: Código Fonte do Questionário 
 
 
Classe de Acesso ao Banco de Dados: 
AcessoDAO.java 
package com.quest.DAO; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.DriverManager; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Collection; 
import java.util.Date; 
import java.util.HashMap; 
import java.util.HashSet; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.Map; 
import net.sf.jxls.transformer.XLSTransformer; 
import com.quest.form.ItemForm; 
import com.quest.objetos.MultiplaEscolha; 
import com.quest.objetos.QuestUser; 
import com.quest.objetos.Resposta; 
public class acessoDAO{ 
 public static ArrayList buscarListaPerguntas(){ 
  ArrayList lista = new ArrayList(); 
  ItemForm item;   
  Connection con; 
   try { 
   Class.forName( "com.mysql.jdbc.Driver" ); 
   con = DriverManager.getConnection( "jdbc:mysql://200.234.202.85/pesquisainvest", 
"pesquisainvest","felipe2424"); 
   Statement stmt = con.createStatement(); 
   ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT id, descricao, tipo FROM pergunta order by 
id"); 
   while (rs.next()) { 
    item = new ItemForm(); 
    item.setId(rs.getInt("id")); 
    item.setPergunta(rs.getString("descricao")); 
    item.setTipoResposta(rs.getInt("tipo")); 
    if ((item.getTipoResposta()==3)||(item.getTipoResposta()==5)){ 
     Statement stmt2 = con.createStatement(); 
     ResultSet rs2 = stmt2.executeQuery("SELECT id, descricao FROM mult_escolha where 
PERGUNTA_id="+item.getId()); 
     ArrayList listaEscolhas = new ArrayList(); 
     while(rs2.next()){ 
      MultiplaEscolha me = new MultiplaEscolha(); 
      me.setId(rs2.getInt("id")); 
      me.setDescricao(rs2.getString("descricao")); 
      me.setChecked("n"); 
      listaEscolhas.add(me); } 
     item.setMultiplaEscolha(listaEscolhas); } 
    lista.add(item); } 
   return lista; } catch (SQLException e) { 
   e.printStackTrace();} catch (ClassNotFoundException e) { 
   e.printStackTrace();}  
  return null;} 
  
 public static void salvarRespostas (ArrayList<Resposta> lista, QuestUser user){ 
  Connection con; 
  Statement s = null; 
  try { 
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   Class.forName( "com.mysql.jdbc.Driver" ); 
   con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://200.234.202.85/pesquisainvest", 
"pesquisainvest","felipe2424"); 
   s = con.createStatement(); 
   Date data = new Date(); 
   s.executeUpdate("INSERT INTO entradas (data) VALUES "+ 
     "('"+data.toString()+"')"); 
   ResultSet rs = s.executeQuery("SELECT id FROM entradas where 
data='"+data.toString()+"'"); 
   rs.next(); 
   int idUser = Integer.parseInt(rs.getString("id")); 
   s = con.createStatement(); 
   for (Iterator iter = lista.iterator(); iter.hasNext();) { 
    Resposta r = (Resposta) iter.next(); 
    s.executeUpdate("INSERT INTO item_resposta (idUser, pergunta, literal, estimativa, 
min, max) VALUES "+ 
      "('"+idUser+"','"+r.getPergunta()+"','"+r.getLiteral()+"','"+r.getEstimativa()+ 
      "','"+r.getMin()+"','"+r.getMax()+"')"); } } catch (ClassNotFoundException e) 
{.printStackTrace();} catch (SQLException e) {e.printStackTrace(); }} 
  
 public static HashSet recuperarRespostas(){ 
  Connection con; 
  Resposta resposta; 
  HashSet set = new HashSet(); 
  try { 
   Class.forName( "com.mysql.jdbc.Driver" ); 
   con = DriverManager.getConnection( "jdbc:mysql://200.234.202.85/pesquisainvest", 
"pesquisainvest","felipe2424"); 
   Statement stmt = con.createStatement(); 
   ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT idUser, pergunta, literal, estimativa, min, 
max FROM item_resposta order by idUser"); 
   while (rs.next()) { 
    resposta = new Resposta(); 
    resposta.setIdUser(rs.getInt("idUser")); 
    resposta.setPergunta(rs.getInt("pergunta")); 
    resposta.setLiteral(rs.getString("literal"));  
    resposta.setEstimativa(rs.getString("estimativa")); 
    resposta.setMax(rs.getString("max")); 
    resposta.setMin(rs.getString("min")); 
    set.add(resposta); } 
   return set; } catch (SQLException e) { 
   e.printStackTrace();} catch (ClassNotFoundException e) {e.printStackTrace();} 
  return null; } 
  
 public static void gerarRelatorio() throws Exception{ 
  Map beans = new HashMap(); 
  Collection respostas = recuperarRespostas(); 
  beans.put("respostas", respostas); 
  XLSTransformer transformer = new XLSTransformer(); 
  transformer.transformXLS("c:\\relatorio\\template.xls", beans, 
"c:\\relatorio\\relatorio.xls");} 
 
 public static void main(String[] args) { 
  try { 
   gerarRelatorio();} catch (Exception e) { e.printStackTrace();}}} 
 
Actions de Controle: 
 
LoginAction.java 
package com.quest.action;  
import java.util.Date;  
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 



106 

 

import javax.servlet.http.HttpSession;  
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.actions.DispatchAction;  
import com.quest.form.LoginForm; 
import com.quest.objetos.QuestUser; 
 
public class LoginAction extends DispatchAction { 
 
 public ActionForward prepararLogin(ActionMapping mapping, ActionForm form, 
   HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) { 
  LoginForm loginForm = new LoginForm(); 
  HttpSession session = request.getSession(); 
  session.setAttribute("login", loginForm);  
  return (mapping.findForward("successo")); } 
  
 public ActionForward efetuarLogin(ActionMapping mapping, ActionForm form, 
   HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) { 
  HttpSession session = request.getSession(); 
  LoginForm loginForm = (LoginForm) form; 
  QuestUser questUser = new QuestUser(); 
  session.setAttribute("questUser", questUser); 
  return (mapping.findForward("successo"));} 
  
 public ActionForward prepararLoginAdmin(ActionMapping mapping, ActionForm form, 
   HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) { 
  LoginForm loginForm = new LoginForm(); 
  HttpSession session = request.getSession(); 
  session.setAttribute("loginAdmin", loginForm);  
  return (mapping.findForward("successo")); } 
  
 public ActionForward efetuarLoginAdmin(ActionMapping mapping, ActionForm form, 
   HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) { 
  HttpSession session = request.getSession(); 
  LoginForm loginForm = (LoginForm) form; 
  if ((loginForm.getEmail().equals("fegomes@admin")) && 
(loginForm.getSenha().equals("3346637"))){ 
   return (mapping.findForward("successo"));} 
  else { 
   request.setAttribute("senhaInvalida", "senhaInvalida"); 
   return (mapping.findForward("erro"));}}} 
 
ListaAction.java 
package com.quest.action;  
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Random;  
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession;  
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.actions.DispatchAction; 
import com.quest.DAO.acessoDAO; 
import com.quest.form.PaginaForm; 
 
public class ListaAction extends DispatchAction { 
 
 public ActionForward carregarLista(ActionMapping mapping, ActionForm form, 
   HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) { 
  HttpSession session = request.getSession(); 
  //Buscar lista completa de perguntas do banco de dados 
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  ArrayList lista = new ArrayList(); 
  lista = acessoDAO.buscarListaPerguntas(); 
  session.setAttribute("listaCompleta", lista); 
  ArrayList listaPagina = new ArrayList(); 
  Random random = new Random(); 
  int j = random.nextInt(2); 
  if (j==0){ 
   listaPagina.add(lista.get(0)); 
   listaPagina.add(lista.get(2)); 
   listaPagina.add(lista.get(3)); 
   listaPagina.add(lista.get(4)); 
   listaPagina.add(lista.get(6)); 
   listaPagina.add(lista.get(7)); } 
  if (j==1){ 
   listaPagina.add(lista.get(1)); 
   listaPagina.add(lista.get(13)); 
   listaPagina.add(lista.get(3)); 
   listaPagina.add(lista.get(5)); 
   listaPagina.add(lista.get(6)); 
   listaPagina.add(lista.get(8)); } 
  PaginaForm paginaForm = new PaginaForm(); 
  paginaForm.setNumeroPagina(1); 
  paginaForm.setItens(listaPagina);  
  session.setAttribute("pagina", paginaForm); 
  return (mapping.findForward("successo"));}} 
 
SalvarAction.java 
 
package com.quest.action;  
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Random;  
import javax.servlet.http.HttpServletRequest; 
import javax.servlet.http.HttpServletResponse; 
import javax.servlet.http.HttpSession;  
import org.apache.struts.action.ActionForm; 
import org.apache.struts.action.ActionForward; 
import org.apache.struts.action.ActionMapping; 
import org.apache.struts.actions.DispatchAction;  
import com.quest.DAO.acessoDAO; 
import com.quest.form.ItemForm; 
import com.quest.form.PaginaForm; 
import com.quest.objetos.QuestUser; 
import com.quest.objetos.Resposta; 
 
public class SalvarAction extends DispatchAction { 
 
 public ActionForward salvarRespostas(ActionMapping mapping, ActionForm form, 
   HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) { 
  HttpSession session = request.getSession(); 
  QuestUser questUser = (QuestUser) session.getAttribute("questUser"); 
  PaginaForm pForm = (PaginaForm) session.getAttribute("pagina"); 
  int numeroPagina = pForm.getNumeroPagina(); 
  ArrayList<Resposta> respostas = new ArrayList<Resposta>(); 
  // LOGICA PARA VARREDURA DOS VALORES, GRAVACAO NO BANCO 
  if (numeroPagina == 1 ){ 
   ArrayList perguntas = (ArrayList) pForm.getItens(); 
   String[] check = request.getParameterValues("check"); 
   String[] literal = request.getParameterValues("literal"); 
   Resposta resposta; 
   // questão 1 
   resposta = new Resposta(); 
   if (!literal[0].equals("")){ 
    ItemForm p = (ItemForm) perguntas.get(0); 
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    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    resposta.setLiteral(literal[0]); } 
   if (check!=null){ 
    for (int j = 0; j < check.length; j++) { 
     if (check[j].equals("0")){ 
      ItemForm p = (ItemForm) perguntas.get(0); 
      resposta.setPergunta(p.getId()); 
      resposta.setLiteral("Sem opinião");} 
    } 
   } 
   if (resposta.getLiteral()==null){ 
    request.setAttribute("campoBranco", "campoBranco"); 
    ((ItemForm)pForm.getItens().get(0)).setLiteral(literal[0]); 
    ((ItemForm)pForm.getItens().get(1)).setLiteral(literal[1]); 
    ((ItemForm)pForm.getItens().get(3)).setLiteral(literal[2]); 
    ((ItemForm)pForm.getItens().get(5)).setLiteral(literal[3]); 
    session.removeAttribute("pagina"); 
    session.setAttribute("pagina", pForm); 
    return (mapping.findForward("campoBranco")); } 
   respostas.add(resposta); 
   // questão 2 
   resposta = new Resposta(); 
   if (!literal[1].equals("")){ 
    ItemForm p = (ItemForm) perguntas.get(1); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    resposta.setLiteral(literal[1]); } 
   else { 
    request.setAttribute("campoBranco", "campoBranco"); 
    ((ItemForm)pForm.getItens().get(0)).setLiteral(literal[0]); 
    ((ItemForm)pForm.getItens().get(1)).setLiteral(literal[1]); 
    ((ItemForm)pForm.getItens().get(3)).setLiteral(literal[2]); 
    ((ItemForm)pForm.getItens().get(5)).setLiteral(literal[3]); 
    session.removeAttribute("pagina"); 
    session.setAttribute("pagina", pForm); 
    return (mapping.findForward("campoBranco"));  } 
   respostas.add(resposta); 
   // questão 3 e 5 
   try { 
    resposta = new Resposta(); 
    ItemForm p = (ItemForm) perguntas.get(2); 
    String[] escolha = request.getParameterValues("4"); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    if (escolha[0].contains("R$4")) 
     resposta.setLiteral("1"); 
    else 
     resposta.setLiteral("2"); 
    respostas.add(resposta); 
    resposta = new Resposta(); 
    p = (ItemForm) perguntas.get(4); 
    String[] escolha2 = request.getParameterValues("7"); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    if (escolha2[0].contains("comprar")) 
     resposta.setLiteral("1"); 
    else if (escolha2[0].contains("manter")) 
     resposta.setLiteral("2"); 
    else if (escolha2[0].contains("vender")) 
     resposta.setLiteral("3"); 
    respostas.add(resposta);} catch (Exception e) { 
    request.setAttribute("campoBranco", "campoBranco"); 
    ((ItemForm)pForm.getItens().get(0)).setLiteral(literal[0]); 
    ((ItemForm)pForm.getItens().get(1)).setLiteral(literal[1]); 
    ((ItemForm)pForm.getItens().get(3)).setLiteral(literal[2]); 
    ((ItemForm)pForm.getItens().get(5)).setLiteral(literal[3]); 
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    session.removeAttribute("pagina"); 
    session.setAttribute("pagina", pForm); 
    return (mapping.findForward("campoBranco"));} 
   // questão 4 
   resposta = new Resposta(); 
   if (!literal[2].equals("")){ 
    ItemForm p = (ItemForm) perguntas.get(3); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    resposta.setLiteral(literal[2]);} 
   if (check!=null){ 
    for (int j = 0; j < check.length; j++) { 
     if (check[j].equals("1")){ 
      ItemForm p = (ItemForm) perguntas.get(3); 
      resposta.setPergunta(p.getId()); 
      resposta.setLiteral("Sem opinião"); }}} 
   if (resposta.getLiteral()==null){ 
    request.setAttribute("campoBranco", "campoBranco"); 
    ((ItemForm)pForm.getItens().get(0)).setLiteral(literal[0]); 
    ((ItemForm)pForm.getItens().get(1)).setLiteral(literal[1]); 
    ((ItemForm)pForm.getItens().get(3)).setLiteral(literal[2]); 
    ((ItemForm)pForm.getItens().get(5)).setLiteral(literal[3]); 
    session.removeAttribute("pagina"); 
    session.setAttribute("pagina", pForm); 
    return (mapping.findForward("campoBranco"));} respostas.add(resposta); 
   // questão 6 
   resposta = new Resposta(); 
   if (!literal[3].equals("")){ 
    ItemForm p = (ItemForm) perguntas.get(5); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    resposta.setLiteral(literal[3]); } 
   if (check!=null){ 
    for (int j = 0; j < check.length; j++) { 
     if (check[j].equals("2")){ 
      ItemForm p = (ItemForm) perguntas.get(5); 
      resposta.setPergunta(p.getId()); 
      resposta.setLiteral("Sem opinião");} } } 
   if (resposta.getLiteral()==null){ 
    request.setAttribute("campoBranco", "campoBranco"); 
    ((ItemForm)pForm.getItens().get(0)).setLiteral(literal[0]); 
    ((ItemForm)pForm.getItens().get(1)).setLiteral(literal[1]); 
    ((ItemForm)pForm.getItens().get(3)).setLiteral(literal[2]); 
    ((ItemForm)pForm.getItens().get(5)).setLiteral(literal[3]); 
    session.removeAttribute("pagina"); 
    session.setAttribute("pagina", pForm); 
    return (mapping.findForward("campoBranco"));} 
   respostas.add(resposta); 
   questUser.setRespostas(respostas);} 
   
   if (numeroPagina==2){ 
   ArrayList perguntas = (ArrayList) pForm.getItens(); 
   String[] literal = request.getParameterValues("literal"); 
   String[] check = request.getParameterValues("check"); 
   Resposta resposta; 
   // questões 1,2,4,5,6 
   try { 
    resposta = new Resposta(); 
    ItemForm p = (ItemForm) perguntas.get(0); 
    String[] escolha = request.getParameterValues("10"); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    if (escolha[0].contains("R$250")) 
     resposta.setLiteral("1"); 
    else 
     resposta.setLiteral("2"); 
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    respostas.add(resposta); 
    resposta = new Resposta(); 
    p = (ItemForm) perguntas.get(1); 
    String[] escolha2 = request.getParameterValues("11"); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    if (escolha2[0].contains("R$750")) 
     resposta.setLiteral("1"); 
    else 
     resposta.setLiteral("2"); 
    respostas.add(resposta); 
    // pergunta com id 14 é 8x7x6x5x4x3x2x1, primeira página 
     
    resposta = new Resposta(); 
    p = (ItemForm) perguntas.get(3); 
    String[] escolha3 = request.getParameterValues("15"); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    if (escolha3[0].contains("R$4")) 
     resposta.setLiteral("1"); else 
     resposta.setLiteral("2"); 
    respostas.add(resposta); 
     
    resposta = new Resposta(); 
    p = (ItemForm) perguntas.get(4); 
    String[] escolha4 = request.getParameterValues("16"); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    if (escolha4[0].contains("20")) 
     resposta.setLiteral("1"); 
    else 
     resposta.setLiteral("2"); 
    respostas.add(resposta); 
     
    resposta = new Resposta(); 
    p = (ItemForm) perguntas.get(5); 
    String[] escolha5 = request.getParameterValues("17"); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    if (escolha5[0].contains("comprar")) 
     resposta.setLiteral("1"); 
    else if (escolha5[0].contains("manter")) 
     resposta.setLiteral("2"); 
    else if (escolha5[0].contains("vender")) 
     resposta.setLiteral("3"); 
    respostas.add(resposta);} catch (Exception e) { 
    request.setAttribute("campoBranco", "campoBranco"); 
    ((ItemForm)pForm.getItens().get(2)).setLiteral(literal[0]); 
    session.removeAttribute("pagina"); 
    session.setAttribute("pagina", pForm); 
    return (mapping.findForward("campoBranco")); } 
    
   // questão 3 
   resposta = new Resposta(); 
   if (!literal[0].equals("")){ 
    ItemForm p = (ItemForm) perguntas.get(2); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    resposta.setLiteral(literal[0]); } 
   if (check!=null){ 
    ItemForm p = (ItemForm) perguntas.get(2); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    resposta.setLiteral("Sem opinião"); } 
   if (resposta.getLiteral()==null){ 
    request.setAttribute("campoBranco", "campoBranco"); 
    ((ItemForm)pForm.getItens().get(2)).setLiteral(literal[0]); 
    session.removeAttribute("pagina"); 
    session.setAttribute("pagina", pForm); 
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    return (mapping.findForward("campoBranco")); } 
   respostas.add(resposta); 
  
   try { 
    String[] escolha = request.getParameterValues("28"); 
    ItemForm p = (ItemForm) perguntas.get(6); 
    resposta = new Resposta(); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    if (escolha[0].contains("Sim")) 
     resposta.setLiteral("1"); 
    else 
     resposta.setLiteral("2"); 
    respostas.add(resposta);} catch (Exception e) { 
    request.setAttribute("campoBranco", "campoBranco"); 
    ((ItemForm)pForm.getItens().get(2)).setLiteral(literal[0]); 
    session.removeAttribute("pagina"); 
    session.setAttribute("pagina", pForm); 
    return (mapping.findForward("campoBranco")); } 
   compilarListaRespostas(questUser.getRespostas(), respostas);} 
   
  if (numeroPagina == 3 ){ 
   ArrayList perguntas = (ArrayList) pForm.getItens(); 
   String[] estimativa = request.getParameterValues("estimativa"); 
   String[] min = request.getParameterValues("min"); 
   String[] max = request.getParameterValues("max"); 
   Resposta resposta;    
   int i; 
   for (i = 0; i <= 9; i++) { 
    //verificação de campos em branco 
    if ((min[i].equals(""))||(max[i].equals(""))||(estimativa[i].equals(""))){ 
     request.setAttribute("campoBranco", "campoBranco"); 
     importarVetorObjeto(min, max, estimativa, pForm); 
     session.removeAttribute("pagina"); 
     session.setAttribute("pagina", pForm); 
     return (mapping.findForward("campoBranco"));} 
     
    // Verificação de min > max 
    if ((Integer.parseInt(min[i]) > Integer.parseInt(max[i])) 
| (Integer.parseInt(estimativa[i]) < Integer.parseInt(min[i])) | 
(Integer.parseInt(estimativa[i]) > Integer.parseInt(max[i]))) 
      { request.setAttribute("minMaxErro", "minmaxerro"); 
     importarVetorObjeto(min, max, estimativa, pForm); 
     session.removeAttribute("pagina"); 
     session.setAttribute("pagina", pForm); 
     return (mapping.findForward("minMaxErro"));} 
    ItemForm p = (ItemForm) perguntas.get(i); 
    resposta = new Resposta(); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    resposta.setEstimativa(estimativa[i]); 
    resposta.setMax(max[i]); 
    resposta.setMin(min[i]); 
    respostas.add(resposta); } 
   compilarListaRespostas(questUser.getRespostas(), respostas);} 
     
  if (numeroPagina == 4 ){ 
   ArrayList<ItemForm> perguntas = (ArrayList<ItemForm>) pForm.getItens(); 
   ItemForm itemForm = new ItemForm(); 
   itemForm = (ItemForm) perguntas.get(7); 
   ArrayList multiLiteralPerguntas = (ArrayList) itemForm.getMultiplaEscolha(); 
   perguntas.remove(7); 
   String[] multiLiteralRespostas = request.getParameterValues("multiLiteral"); 
   String[] literal = request.getParameterValues("literal"); 
   String[] escolhas = new String[9]; 
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   Resposta resposta = new Resposta();    
   // Resposta 2 
   resposta = new Resposta(); 
   if (!literal[0].equals("")){ 
    ItemForm p = (ItemForm) perguntas.get(1); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    resposta.setLiteral(literal[0]); } 
   else { 
    request.setAttribute("campoBranco", "campoBranco"); 
    perguntas.add(7, itemForm); 
    session.removeAttribute("pagina"); 
    session.setAttribute("pagina", pForm); 
    return (mapping.findForward("campoBranco"));} respostas.add(resposta); 
    
   // resposta 8 - multiliteral 
   for (int i=0; i<=3; i++){ 
    try{ 
     resposta = new Resposta(); 
     String pergunta = (String) multiLiteralPerguntas.get(i).toString(); 
     if (pergunta.contains("Ganho")) 
      resposta.setPergunta(40); 
     else if (pergunta.contains("até 5 anos")) 
      resposta.setPergunta(41); 
     else if (pergunta.contains("acima de 5 anos")) 
      resposta.setPergunta(42); 
     else if (pergunta.contains("Recebimento")) 
      resposta.setPergunta(42); 
     switch (multiLiteralRespostas[i].charAt(0)) { 
     case '4': resposta.setLiteral("4");break; 
     case '3': resposta.setLiteral("3");break;      
     case '2': resposta.setLiteral("2");break; 
     case '1': resposta.setLiteral("1");break; 
     default:resposta.setLiteral("0");break;} 
     respostas.add(resposta);} catch (Exception e) { 
     request.setAttribute("campoBranco", "campoBranco"); 
     perguntas.add(7, itemForm); 
     session.removeAttribute("pagina"); 
     session.setAttribute("pagina", pForm); 
     return (mapping.findForward("campoBranco")); }} 
   // questões 1,3,4,5,6,7,9,10,11 
   int j = 0; 
   for (Integer i=29; i<=39; i++){ 
    if ((i!=30)&&(i!=36)){ 
     try{ 
      String[] escolha = request.getParameterValues(i.toString()); 
      escolhas[j] = escolha[0]; 
      j++; } catch (Exception e) { 
      request.setAttribute("campoBranco", "campoBranco"); 
      perguntas.add(7, itemForm); 
      session.removeAttribute("pagina"); 
      session.setAttribute("pagina", pForm); 
      return (mapping.findForward("campoBranco")); }}} 
   try { 
    ItemForm p = (ItemForm) perguntas.get(0); 
    resposta = new Resposta(); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    if (escolhas[0].contains("Fundamental")) 
     resposta.setLiteral("1"); 
    else if (escolhas[0].contains("Médio")) 
     resposta.setLiteral("2"); 
    else if (escolhas[0].contains("Superior")) 
     resposta.setLiteral("3"); 
    else if (escolhas[0].contains("Pós")) 
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     resposta.setLiteral("4"); 
    respostas.add(resposta);     
    p = (ItemForm) perguntas.get(2); 
    resposta = new Resposta(); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    if (escolhas[1].contains("Masculino")) 
     resposta.setLiteral("1"); 
    else 
     resposta.setLiteral("2"); 
    respostas.add(resposta);     
    p = (ItemForm) perguntas.get(3); 
    resposta = new Resposta(); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    if (escolhas[2].contains("Casado")) 
     resposta.setLiteral("1"); 
    else if (escolhas[2].contains("Solteiro")) 
     resposta.setLiteral("2"); 
    else if (escolhas[2].contains("Divorciado")) 
     resposta.setLiteral("3"); 
    else if (escolhas[2].contains("Viúvo")) 
     resposta.setLiteral("4"); 
    respostas.add(resposta);     
    p = (ItemForm) perguntas.get(4); 
    resposta = new Resposta(); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    if (escolhas[3].contains("Empregado")) 
     resposta.setLiteral("1"); 
    else if (escolhas[3].contains("Autônomo")) 
     resposta.setLiteral("2"); 
    else if (escolhas[3].contains("Empresário")) 
     resposta.setLiteral("3"); 
    else if (escolhas[3].contains("Aposentado")) 
     resposta.setLiteral("4"); 
    respostas.add(resposta);     
    p = (ItemForm) perguntas.get(5); 
    resposta = new Resposta(); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    if (escolhas[4].contains("Ainda")) 
     resposta.setLiteral("1"); 
    else if (escolhas[4].contains("Menos")) 
     resposta.setLiteral("2"); 
    else if (escolhas[4].contains("1 ano e 2")) 
     resposta.setLiteral("3"); 
    else if (escolhas[4].contains("2 e 5")) 
     resposta.setLiteral("4"); 
    else if (escolhas[4].contains("5 e 10")) 
     resposta.setLiteral("5"); 
    else if (escolhas[4].contains("Mais")) 
     resposta.setLiteral("6"); 
    respostas.add(resposta);     
    p = (ItemForm) perguntas.get(6); 
    resposta = new Resposta(); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    if (escolhas[5].contains("Fundamentalista*")) 
     resposta.setLiteral("1"); 
    else if (escolhas[5].contains("Grafista")) 
     resposta.setLiteral("2"); 
    else if (escolhas[5].contains("Fundamentalista e")) 
     resposta.setLiteral("3"); 
    else if (escolhas[5].contains("Nenhuma")) 
     resposta.setLiteral("4"); 
    respostas.add(resposta);     
    p = (ItemForm) perguntas.get(7); 
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    resposta = new Resposta(); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    if (escolhas[6].contains("Nenhuma")) 
     resposta.setLiteral("1"); 
    else if (escolhas[6].contains("1 a 2")) 
     resposta.setLiteral("2"); 
    else if (escolhas[6].contains("3 a 5")) 
     resposta.setLiteral("3"); 
    else if (escolhas[6].contains("6 a 9")) 
     resposta.setLiteral("4"); 
    else if (escolhas[6].contains("10 a 15")) 
     resposta.setLiteral("5"); 
    else if (escolhas[6].contains("Mais")) 
     resposta.setLiteral("6"); 
    respostas.add(resposta);     
    p = (ItemForm) perguntas.get(8); 
    resposta = new Resposta(); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    if (escolhas[7].contains("0-5")) 
     resposta.setLiteral("1"); 
    else if (escolhas[7].contains("6-10")) 
     resposta.setLiteral("2"); 
    else if (escolhas[7].contains("11-15")) 
     resposta.setLiteral("3"); 
    else if (escolhas[7].contains("16-20")) 
     resposta.setLiteral("4"); 
    else if (escolhas[7].contains("21-25")) 
     resposta.setLiteral("5"); 
    else if (escolhas[7].contains("Acima")) 
     resposta.setLiteral("6"); 
    respostas.add(resposta);     
    p = (ItemForm) perguntas.get(9); 
    resposta = new Resposta(); 
    resposta.setPergunta(p.getId()); 
    if (escolhas[8].contains("Nenhuma")) 
     resposta.setLiteral("1"); 
    else if (escolhas[8].contains("0-6")) 
     resposta.setLiteral("2"); 
    else if (escolhas[8].contains("6-12")) 
     resposta.setLiteral("3"); 
    else if (escolhas[8].contains("12-24")) 
     resposta.setLiteral("4"); 
    else if (escolhas[8].contains("Mais")) 
     resposta.setLiteral("5"); 
    respostas.add(resposta);} catch (Exception e) { 
    request.setAttribute("campoBranco", "campoBranco"); 
    perguntas.add(7, itemForm); 
    session.removeAttribute("pagina"); 
    session.setAttribute("pagina", pForm); 
    return (mapping.findForward("campoBranco")); } 
   compilarListaRespostas(questUser.getRespostas(), respostas);}   
  session.setAttribute("questUser", questUser); 
  // carregando nova lista. 
  if (numeroPagina != 4){ 
   session.removeAttribute("pagina"); 
   ArrayList listaCompleta = (ArrayList) session.getAttribute("listaCompleta"); 
   PaginaForm paginaForm = carregarProxima(listaCompleta, numeroPagina); 
   session.setAttribute("pagina", paginaForm); 
   return (mapping.findForward("proxima")); } 
  else if (numeroPagina == 4 ){ 
   acessoDAO.salvarRespostas(questUser.getRespostas(), questUser); 
   return (mapping.findForward("formularioSalvo"));} 
  return null; 
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} 
  
 private void importarVetorObjeto(String[] min, String[] max, String[] estimativa, 
PaginaForm form) { 
  for (int i=0; i<=min.length-1; i++){ 
   ((ItemForm)form.getItens().get(i)).setMin(min[i]); 
   ((ItemForm)form.getItens().get(i)).setMax(max[i]); 
   ((ItemForm)form.getItens().get(i)).setEstimativa(estimativa[i]);}} 
  
 private void importarVetorObjeto(String[] literal, PaginaForm form) { 
  for (int i=0; i<=literal.length-1; i++){ 
   ((ItemForm)form.getItens().get(i)).setLiteral(literal[i]);}   
 } 
 
 public void compilarListaRespostas(ArrayList respostasUser, ArrayList<Resposta> 
respostas) { 
  for (int i = 0; i < respostas.size(); i++){ 
   respostasUser.add(respostas.get(i));} 
 } 
 
 public PaginaForm carregarProxima(ArrayList listaCompleta, int numeroPagina) 
{ numeroPagina++; 
  ArrayList listaPagina = new ArrayList(); 
  if (numeroPagina==2){ 
   listaPagina.add(listaCompleta.get(9)); 
   listaPagina.add(listaCompleta.get(10)); 
   Random random = new Random(); 
   int j = random.nextInt(2); 
   if (j==0){ listaPagina.add(listaCompleta.get(11)); } 
   if (j==1){ listaPagina.add(listaCompleta.get(12)); } 
   listaPagina.add(listaCompleta.get(14)); 
   listaPagina.add(listaCompleta.get(15)); 
   listaPagina.add(listaCompleta.get(16)); 
   listaPagina.add(listaCompleta.get(27)); }   
   
  if (numeroPagina==3){ 
   for (int i=17; i<=26; i++){ 
    listaPagina.add(listaCompleta.get(i)); }} 
   
  if (numeroPagina==4){ 
   for (int i=28; i<=38; i++){ 
    listaPagina.add(listaCompleta.get(i)); }} 
   
  PaginaForm paginaForm = new PaginaForm(); 
  paginaForm.setNumeroPagina(numeroPagina); 
  paginaForm.setItens(listaPagina); 
  return paginaForm;}} 
 
Formulários: 
 
LoginForm.java 
 
package com.quest.form;  
import org.apache.struts.action.ActionForm;  
public class LoginForm extends ActionForm { 
 private String email; 
 private String senha;  
 public static final long serialVersionUID = LoginForm.class.hashCode();} 
 
PaginaForm.java 
 
package com.quest.form;  
import java.util.ArrayList; 
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import java.util.Collection; 
import java.util.List;  
import org.apache.struts.action.ActionForm;  
public class PaginaForm extends ActionForm { 
 private int numeroPagina; 
 private List itens; 
 public static final long serialVersionUID = 14418506;  
} 
 
ItemForm.java 
 
package com.quest.form;  
import java.util.List; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Collection;  
import org.apache.struts.action.ActionForm;  
public class ItemForm extends ActionForm { 
 private int id; 
 private String pergunta; 
 private int tipoResposta; 
 private List multiplaEscolha; 
 private int escolha; 
 private String estimativa; 
 private String min; 
 private String max; 
 private String literal; 
 private String check; 
 private String[] multiLiteral; 
 public ItemForm() { 
  super(); 
  this.id = 0; 
  this.pergunta = null; 
  this.tipoResposta = 0; 
  this.multiplaEscolha = null; 
  this.escolha = 0; 
  this.min = null; 
  this.max = null; 
  this.literal = null; 
  this.check = null; 
  this.multiLiteral = null; } 
 
Entidades: 
 
MultiplaEscolha.java 
 
package com.quest.objetos;  
import java.io.Serializable;  
public class MultiplaEscolha implements Serializable { 
 private int id; 
 private String descricao; 
 private String checked;  
} 
 
 
Resposta.java 
 
package com.quest.objetos;  
public class Resposta { 
 private int idUser; 
 private int pergunta; 
 private String literal; 
 private String max; 
 private String min; 
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 private String estimativa; 
} 
 
Arquivo de mapeamento XML: 
 
struts-config.xml 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!DOCTYPE struts-config PUBLIC "-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 
1.1//EN" "http://jakarta.apache.org/struts/dtds/struts-config_1_1.dtd"> 
<struts-config> 
  <data-sources />  
  <form-beans> 
   <form-bean name="LoginForm" type="com.quest.form.LoginForm" /> 
   <form-bean name="PaginaForm" type="com.quest.form.PaginaForm" /> 
  </form-beans>  
  <global-exceptions /> 
  <global-forwards> 
   <forward name="login" path="/prepararLogin.do?action=prepararLogin" /> 
   <forward name="carregarLista" path="/carregarLista.do?action=carregarLista" /> 
   <forward name="loginAdmin" path="/prepararLoginAdmin.do?action=prepararLoginAdmin" 
/> 
  </global-forwards>  
  <action-mappings> 
   <action  
     input="/index.jsp" 
   path="/prepararLogin" scope="request" 
   type="com.quest.action.LoginAction"  
   parameter="action"> 
   <forward name="successo" path="/jsps/login.jsp"/> 
 </action> 
   <action  
     attribute="LoginForm" name="LoginForm" 
     input="/jsps/login.jsp" 
   path="/efetuarLogin" scope="request" 
   type="com.quest.action.LoginAction"  
   parameter="action"> 
   <forward name="successo" path="/jsps/carregarLista.jsp" /> 
   <forward name="erro" path=""/>  
 </action> 
 <action  
   input="/jsps/carregarLista.jsp" 
   path="/carregarLista" scope="request" 
   type="com.quest.action.ListaAction"  
   parameter="action"> 
   <forward name="successo" path="/jsps/listaPerguntas.jsp" /> 
 </action> 
 <action  
     input="/jsps/listaPerguntas.jsp" 
     attribute="PaginaForm" name="PaginaForm" 
   path="/salvarRespostas" scope="request" 
   type="com.quest.action.SalvarAction"  
   parameter="action" validate="false"> 
   <forward name="proxima" path="/jsps/listaPerguntas.jsp" /> 
   <forward name="formularioSalvo" path="/jsps/agradecimento.jsp"/>  
   <forward name="minMaxErro" path="/jsps/listaPerguntas.jsp"/>  
   <forward name="campoBranco" path="/jsps/listaPerguntas.jsp"/>  
 </action> 
 <action  
     input="/administracao.jsp" 
   path="/prepararLoginAdmin" scope="request" 
   type="com.quest.action.LoginAction"  
   parameter="action"> 
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   <forward name="successo" path="/jsps/loginAdministracao.jsp"/> 
 </action> 
 <action  
     attribute="LoginForm" name="LoginForm" 
     input="/jsps/loginAdministracao.jsp" 
   path="/efetuarLoginAdmin" scope="request" 
   type="com.quest.action.LoginAction"  
   parameter="action"> 
   <forward name="successo" path="/jsps/administracao.jsp" /> 
   <forward name="erro" path="/jsps/loginAdministracao.jsp"/>  
 </action> 
 <action  
     input="/jsps/administracao.jsp" 
   path="/gerarRelatorio" scope="request" 
   type="com.quest.action.AdministracaoAction"  
   parameter="action"> 
   <forward name="successo" path="/jsps/downloadRelatorio.jsp" /> 
   <forward name="erro" path="/jsps/loginAdministracao.jsp"/>  
 </action> 
  </action-mappings>  
  <message-resources parameter="com.quest.struts.ApplicationResources" /> 
</struts-config> 
 
Páginas JSP: 
 
Index.jsp 
 
<%@ page language="java" pageEncoding="ISO-8859-1"%> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %> 
<logic:redirect forward="login"/> 
 
Login.jsp 
 
<%@ page language="java" pageEncoding="ISO-8859-1"%> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean"%> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html"%> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic"%> 
<html:html> 
<head> 
 <script> 
    function validate(){ 
     var email = LoginForm.email.value; 
     if (email=="") 
      alert("E-mail é um campo obrigatório. Por favor, preencha-o."); 
     else{ 
      if (email.indexOf("@")<0){ 
       alert("O e-mail digitado não é um e-mail válido. Por favor, preencha 
novamente."); } 
      else{ 
       LoginForm.submit(); }}} 
   </script> 
 <title>Pesquisa de Opinião - Login</title> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/jsps/styles.css"> 
</head> 
<body topmargin="0" leftmargin="0" rightmargin="0" bottommargin="0"> 
 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" 
  background="/jsps/imgs/logobg.gif"> 
  <tr> <td align="center"> <img src="/jsps/imgs/logo.gif" border="0"> 
   </td> </tr> </table> <br> 
 <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%"> 
  <tr> <td background="/jsps/imgs/bglateral.jpg" valign="top" width="120" 
align="center"> <img src="/jsps/imgs/lateral.jpg" border="0"> </td> <td> <table 
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border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="99%" align="center"> <tr 
bgcolor="#E8E697"> <td class="subTitulo"> 
       &nbsp;&nbsp;Descrição da pesquisa: </td> </tr> <tr> 
      <td class="objetivo" > 
       <br>&nbsp;O presente trabalho faz parte de uma das pesquisas do programa de 
mestrado da Universidade Mackenzie e está sendo realizada em parceria com o Instituto 
Nacional de Investidores - INI.<br> 
       <br>&nbsp;O objetivo é identificar e documentar padrões psicológicos do 
investidor brasileiro, com referência ao mercado acionário. A pesquisa traz perguntas 
simples, que não têm resposta certa ou errada, sendo fundamental, apenas, que sua 
opinião sincera seja registrada.<br> 
       <br>&nbsp;Alguns pontos importantes:<br> 
       &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Não há identificação dos participantes;<br> 
       &nbsp;&nbsp;&nbsp;- As respostas são individuais e confidenciais;<br> 
       &nbsp;&nbsp;&nbsp;- Não é necessário conhecimento prévio do assunto 
perguntado;<br> 
       <br>&nbsp;Sua participação e seu apoio são fundamentais para o sucesso do 
trabalho que será realizado a partir desta pesquisa. Os resultados serão 
disponibilizados, futuramente, ao INI e colocados à disposição da comunidade.<br> 
       <br>&nbsp;Agradecemos sua paciência e colaboração!<br> <br> td> 
     </tr> <tr bgcolor="#E8E697"> <td class="subTitulo"> &nbsp;&nbsp;Para participar da 
pesquisa, clique no botão abaixo: </td> </tr> 
    </table> 
    <html:form action="/efetuarLogin.do?action=efetuarLogin" method="post"> 
     <table border="0" cellpadding="4" cellspacing="0" align="center" 
class="texto"> <tr> <td colspan="2" align="center"> 
        <html:submit>Iniciar o questionário</html:submit> </td> </tr> </table> 
</html:form> </td> </tr> </table> 
</body> 
</html:html> 
 
listaPerguntas.jsp 
 
<%@ page language="java" pageEncoding="ISO-8859-1"%> 
<jsp:directive.page import="java.util.ArrayList" /> 
<jsp:directive.page import="com.quest.form.PaginaForm" /> 
<jsp:directive.page import="com.quest.form.ItemForm" /> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean"%> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html"%> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic"%> 
<html:html> 
<head> 
 <title>Pesquisa de Opinião - Questões</title> 
 <script> 
  function limita(campo){ 
   var a = campo.value; 
   var max = 1; 
   if ( 
    (a=="1")|| (a=="2")|| (a=="3")|| (a=="4")){} else{ 
    campo.value=""; } } 
  function valida(campo){ 
   var valor = campo.value; 
   var len = valor.length; 
   var evnt = valor.substring(len-1, len); 
   if (verificaNumero(evnt)==false){ 
    campo.value=campo.value.substring(0, len-1); } 
   else{}} 
  function validaFieldCheckBox(campo){ 
   var valor = campo.value; 
    var len = valor.length; 
    var evnt = valor.substring(len-1, len); 
    check = document.getElementById("id"+campo.id); 
    if (!check.checked){ 
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     if (verificaNumero(evnt)==false){ 
      campo.value=campo.value.substring(0, len-1); }} 
    else{ campo.value="";} 
  } 
   
  function verificaNumero(a){ 
   if ((a=="0")|| (a=="1")|| (a=="2")|| (a=="3")|| 
(a=="4")|| (a=="5")|| (a=="6")|| (a=="7")|| (a=="8")|| (a=="9")){ return true; 
} else{ return false; }} 
  function limpa(i){ 
   campo = document.getElementById(i); 
   campo.value = ""; 
  } 
  var id = 0; 
 </script> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Quest/jsps/styles.css"> 
</head> 
<logic:present name="minMaxErro"> 
 <script> 
  alert("Os valores informados nos campos de Valor Mínimo devem ser MENORES que os 
informados nos campos de Valor Máximo. Por favor, confira suas respostas e prossiga."); 
 </script>  
</logic:present> 
<logic:present name="campoBranco"> 
 <script> 
  alert("O preenchimento de todos os campos é obrigatório. Por favor, confira suas 
respostas e prossiga."); 
 </script> </logic:present> 
<body topmargin="0" rightmargin="0" leftmargin="0" bottommargin="0"> 
 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" 
  background="/Quest/jsps/imgs/logobg.gif"> 
  <tr> <td align="center"> <img src="/Quest/jsps/imgs/logo.gif" border="0"> </td> </tr> 
</table> 
 <html:form action="/salvarRespostas.do?action=salvarRespostas" 
  method="post"> 
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%"> 
   <tr> 
    <td background="/Quest/jsps/imgs/bglateral.jpg" valign="top" width="120" 
align="center"> <img src="/Quest/jsps/imgs/lateral.jpg" border="0"> </td> <td> 
     <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%"> 
      <tr bgcolor="#E8E697"> <td class="subTitulo"> &nbsp;&nbsp;Página: <b><bean:write 
name="pagina" property="numeroPagina" /> </b> &nbsp;de&nbsp;4. </td> </tr> <tr 
class="descPagina"> <td class="sub"> <logic:equal value="1" name="pagina" 
property="numeroPagina">Leia com atenção as perguntas abaixo e responda sem buscar 
informações adicionais sobre as questões: </logic:equal> 
        <logic:equal value="2" name="pagina" property="numeroPagina"> 
         Leia com atenção as perguntas abaixo e responda sem buscar informações 
adicionais sobre as questões: </logic:equal> <logic:equal value="3" name="pagina" 
property="numeroPagina"> 
         Estão listadas abaixo dez quantidades incertas. Não procure nenhuma informação 
sobre esses itens.  
         Anote sua melhor estimativa de quantidade para cada um. Em seguida, estabeleça 
um limite inferior 
         e superior para sua estimativa de modo a ter 90% de confiança* de que a faixa 
que escolheu 
         abrange a quantidade real.<br><br> 
         * 90% de confiança significa que sua faixa de valor estimada deveria 
compreender o valor correto 
         em nove de cada dez questões. </logic:equal> <logic:equal value="4" 
name="pagina" property="numeroPagina"> 
         Para finalizar o questionário, por favor, responda às questões 
abaixo:</logic:equal> <br><br> </td> </tr> <tr class="descPagina"> 
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       <td class="obr" align="center"> Todos os campos são de preenchimento 
obrigatório. É permitida somente a informação de valores numéricos. </td> 
</tr> </table>  <br> <table width="100%" border="0" bordercolor="FFFFFF" 
class="tabelaItens" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0"> <tr> <td> 
        <logic:iterate id="item" name="pagina" property="itens"> <logic:equal value="1" 
name="item" property="tipoResposta"> 
            <table cellpadding="3" cellspacing="0" border="0" width="100%"> <tr> <td 
class="pergunta" valign="top" width="60%" rowspan="3"> <bean:write name="item" 
property="pergunta" /> </td> 
              <td class="resposta" align="right" valign="middle" width="20%"> 
               Estimativa: </td> <td class="resposta" align="left" valign="middle" 
width="20%"> <html:text property="estimativa" name="item" 
maxlength="100"styleClass="field" style="width:100px" styleId="asd" 
onkeyup="valida(this);" onkeypress="valida(this);"/><br> </td>             </tr> <tr> 
<td class="resposta" align="right" valign="middle" width="20%"> Limite Inferior:  </td> 
<td class="resposta" align="left" valign="middle" width="20%"> <html:text 
property="min" name="item" maxlength="100"styleClass="field" style="width:100px" 
styleId="asd" onkeyup="valida(this);" onkeypress="valida(this);"/><br> </td> </tr> 
<tr> <td class="resposta" align="right" valign="middle" width="20%"> 
               Limite Superior: </td> <td class="resposta" align="left" valign="middle" 
width="20%"> <html:text property="max" maxlength="100" name="item" styleClass="field" 
style="width:100px" onkeyup="valida(this);" onkeypress="valida(this);" /> </td> </tr> 
</table> <hr align="center" width="100%" size="1" noshade="noshade" /> </logic:equal> 
<logic:equal value="2" name="item" property="tipoResposta"> <table cellpadding="3" 
cellspacing="0" border="0" width="100%"> <tr> <td class="pergunta" valign="top" 
width="60%"> <bean:write name="item" property="pergunta" /> <td> <td class="resposta" 
valign="middle" width="40%"> <script> var str; str = '<html:text property="literal" 
name="item" styleClass="field" maxlength="100" style="width:100px" 
onkeyup="validaFieldCheckBox(this);" onkeypress="validaFieldCheckBox(this);" 
styleId="'+id+'"/>'; str = str + '<html:checkbox property="check" name="item" 
value="'+id+'" styleId="id'+id+'" 
onclick="javascript:limpa(this.value);"/>'; document.write(str); id++; </script> (Sem 
opinião) </td> </tr> </table> <hr align="center" width="100%" size="1" 
noshade="noshade" /> </logic:equal> <logic:equal value="3" name="item" 
property="tipoResposta"> <logic:greaterEqual value="10" name="item" property="id"> 
<logic:lessEqual value="11" name="item" property="id"> <logic:equal value="10" 
name="item" property="id"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" 
border="0"> <tr><td class="pergunta"> <bean:write name="item" property="pergunta" /> 
<br> 
             &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Decisão I) Escolher entre: 
             <br><logic:iterate id="escolha" name="item" 
              property="multiplaEscolha"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input 
type="radio" name="<bean:write name="item" property="id" />"value="<bean:write 
name="escolha" property="descricao" />"/>&nbsp; <bean:write name="escolha" 
property="descricao"> <br></logic:iterate> <br><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- Decisão 
II) Escolher entre: <br> </logic:equal> <logic:equal value="11" name="item" 
property="id"> 
             <logic:iterate id="escolha" 
name="item" property="multiplaEscolha"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="radio" 
name="<bean:write name="item" property="id" />" value="<bean:write name="escolha" 
property="descricao" />"/>&nbsp; <bean:write name="escolha" property="descricao" 
/> <br> </logic:iterate> </td></tr></table> <hr align="center" width="100%" size="1" 
noshade="noshade" /> </logic:equal>   </logic:lessEqual> </logic:greaterEqual> 
          <logic:notEqual value="10" name="item" property="id"> <logic:notEqual 
value="11" name="item" property="id"> <logic:notEmpty name="item" 
property="multiplaEscolha"> <table cellpadding="3" cellspacing="0" border="0" 
width="100%"> <tr> <td class="pergunta" valign="top" width="60%"> 
                 <bean:write name="item" property="pergunta" /> 
                 <logic:equal value="35" name="item" property="id"> <br><br> 
                  * Fundamentalista é o investidor que utiliza informações econômico-
financeiras e perspectivas econômicas para a escolha das suas ações.<br>** Grafista é o 
investidor que utilizar gráficos dos preços passados das ações nas suas 
escolhas. </logic:equal> <td> 
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                 <td class="resposta" valign="middle" width="40%"> 
                <logic:iterate id="escolha" name="item" property="multiplaEscolha"> 
<input type="radio" name="<bean:write name="item" property="id" />" value="<bean:write 
name="escolha" property="descricao" />"/>&nbsp;   <bean:write name="escolha" 
property="descricao" />  <br>  </logic:iterate> </td> </tr> </table> 
             <hr align="center" width="100%" size="1" noshade="noshade" /> 
</logic:notEmpty> </logic:notEqual> </logic:notEqual> 
</logic:equal>   <logic:equal value="4" name="item" property="tipoResposta"> 
          <table cellpadding="3" cellspacing="0" border="0" width="100%"><tr> <td 
class="pergunta" valign="top" width="60%"> <bean:write name="item" property="pergunta" 
/> </td> <td class="resposta" valign="middle" width="40%"> 
             <html:text property="literal" name="item" styleClass="field" 
style="width:100px" 
               onkeyup="valida(this);" onkeypress="valida(this);"></html:text> 
            </td> 
           </tr> </table> <hr align="center" width="100%" size="1" noshade="noshade" 
/>  </logic:equal> 
         <logic:equal value="5" name="item" property="tipoResposta"> 
          <table cellpadding="3" cellspacing="0" border="0" width="100%"> 
           <tr> <td class="pergunta" valign="top" width="50%"> <bean:write name="item" 
property="pergunta" />  </td> <td class="resposta" valign="middle" width="50%">  
<logic:notEmpty name="item" property="multiplaEscolha"> 
              <logic:iterate id="escolha" name="item" 
               property="multiplaEscolha"> 
               <bean:write name="escolha" property="descricao" /> 
               .. 
               <html:text property="multiLiteral" name="item" 
                styleClass="field" style="width:20px" maxlength="1" 
                onkeypress="limita(this)" onkeyup="limita(this)" /><br> 
</logic:iterate> </logic:notEmpty> </td> </tr> </table> <hr align="center" width="100%" 
size="1" noshade="noshade" /> </logic:equal> </logic:iterate> <td> </tr> <tr> <td 
align="right" class="rodape"> 
        <logic:notEqual value="4" name="pagina" property="numeroPagina"> 
         Se você já respondeu todas as questões acima, clique no botão ao lado para 
seguir à próxima página. 
        &nbsp;&nbsp;<html:submit>Próxima</html:submit> 
        </logic:notEqual> 
        <logic:equal value="4" name="pagina" property="numeroPagina"> 
         Clique no botão ao lado para concluir a pesquisa&nbsp;&nbsp; 
         <html:submit>Concluir a pesquisa</html:submit> 
        </logic:equal> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table></html:form> 
</body> </html:html> 
 
agradecimento.jsp 
 
<%@ page language="java" pageEncoding="ISO-8859-1"%> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean"%> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html"%> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic"%> 
<html:html> 
<head> 
 <title>Pesquisa de Opinião - Obrigado por participar!</title> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/Quest/jsps/styles.css"> 
</head> 
<body> 
 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" 
  background="/Quest/jsps/imgs/logobg.gif"> 
  <tr> 
   <td align="center"> 
    <img src="/Quest/jsps/imgs/logo.gif" border="0"> 
   </td> 
  </tr> 
 </table><br> 
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 <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%"> 
  <tr> 
   <td background="/Quest/jsps/imgs/bglateral.jpg" valign="top" width="120" 
align="center"> 
    <img src="/Quest/jsps/imgs/lateral.jpg" border="0"> 
   </td> 
   <td valign="top"> 
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%"> 
     <tr> <td class="subtitulo"> Finalização da Pesquisa </td> </tr> 
     <tr> <td class="agradecimento" align="center"><br><br><br> 
       Pesquisa respondida com sucesso. Muito obrigado pela sua participação! 
</td> </tr> </table> </td> 
  </tr> 
 </table> 
</body> 
</html:html> 
 
carregarLista.jsp 
<%@ page language="java" pageEncoding="ISO-8859-1"%> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %> 
<logic:redirect forward="carregarLista"/> 
 
Scripts.js 
 
function somenteNumeros(evnt){ 
 if (clientNavigator == "IE"){ 
   if (evnt.keyCode < 48 || evnt.keyCode > 57){ 
    return false;} 
  }else{ 
   if ((evnt.charCode < 48 || evnt.charCode > 57) && (evnt.keyCode == 0)){ 
    return false;}}} 
 
function limita(campo){ 
 var a = campo.value; 
 var max = 1; 
 if ( (a=="1")|| (a=="2")||(a=="3")|| (a=="4")){} 
 else{ campo.value="";} 
} 
 if (campo.value.length >= max) campo.value=campo.value.substring(0,max); 
 
 
 
 


