
 

 

  

RAZAO E EMOÇÃO NAS DECISÕES: O QUE PENSAMOS E O QUE EFETIVAMENTE  
FAZEMOS  

RESUMO 

A tomada de decisões é um processo intrínseco à vida humana, a qual leva à escolha de uma 

das alternativas disponíveis para resolver determinado problema. A teoria financeira moderna 

baseia-se na racionalidade ilimitada dos agentes quando na tomada de decisão, na busca da 

melhor escolha para maximização da utilidade (JEUNG, SCHWIEREN, & HERPERTZ, 

2016). Sob a perspectiva da teoria das finanças comportamentais o agente econômico passa a 

ser considerado como um ser de racionalidade limitada, em que além desta, existem outras 

variáveis que o influenciam na sua decisão (KAHNEMAN, TVERSKY, 1979). Dessa forma, 

o objetivo geral desse estudo foi analisar a presença da racionalidade e da emoção no processo 

decisório. Tendo como objetivo específico analisar a presença da racionalidade e da emoção 

nas decisões de consumo, de investimento, de cunho pessoal e de cunho familiar. A pesquisa 

é quantitativa, pela aplicação de um questionário com 75 assertivas, e qualitativa, pela 

realização de entrevistas com 15 questões subjetivas. Obteve-se 263 questionários válidos e 

28 entrevistas. O questionário fez uso da escala Likert, de cinco pontos (Discordo Totalmente 

até Concordo Totalmente). Nas entrevistas, foram destacados temas como compras, influência 

das marcas nos preços, investimentos e planejamento financeiro familiar, por exemplo. A 

análise dos dados qualitativos se deu pela interpretação do conteúdo obtido pelo auxílio do 

software Atlas.ti 8. Os resultados encontrados demonstraram que as decisões de consumo 

sofrem influência dos amigos e das informações da internet, o que coincide com o perfil de 

jovens, universitários e solteiros. No que se refere à discussão do orçamento é algo restrito aos 

pais e os jovens não participam. Pode-se inferir que discutir dinheiro de forma transparente 

ainda é algo muito difícil. 
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1. INTRODUÇÃO  

A decisão é um processo que leva à escolha de uma das alternativas disponíveis 

para resolver determinado problema. Nesse processo, o que se busca é o sucesso da 

alternativa selecionada para alcançar o objetivo desejado ou a melhor solução para o 

problema. Entretendo, muitas vezes as decisões não geram os resultados esperados, 

podendo inclusive, gerar grandes prejuízos como a morte de um paciente ou a falência de 

uma empresa. Nesse cenário, a qualidade do processo de decisão é fundamental pois 

existem variáveis desconhecidas, limitações de análise e contextos que precisam ser 

tratados no processo de decisão. (GOMES, 2007)  

A teoria financeira moderna baseia-se a racionalidade ilimitada dos agentes quando 

na tomada de decisão, na busca da melhor escolha para maximização da utilidade. 

(JEUNG, SCHWIEREN, & HERPERTZ, 2016). Essa teoria utiliza-se dos modelos 

econômicos trazidos da economia neoclássica que entendem os mercados financeiros e as 

decisões financeiras com base no conceito do “homo economicus”, afirmando que este é 

um agente completamente racional, auto interessado e que maximiza sua utilidade, 

decidindo pelas melhores opções disponíveis. Entretanto, esses conceitos foram 

contestados, propondo que a racionalidade do agente não é ilimitada e sim limitada, 

surgindo nesse cenário a teoria das finanças comportamentais, que propõem que o agente 

não é completamente racional, mas que suas decisões são afetadas por vieses. (DE 

BORTOLI D; DA COSTA N JR.; GOULART M; CAMPARA J, 2019)  

Surgidas ao fim da década de 70, a partir dos trabalhos de Kahneman e Tversky 

(1979) e evoluindo na década de 90, as finanças comportamentais constituem-se como um 

campo de estudos em que permeiam métodos da psicologia e da economia. Em seu 

desenvolvimento, aspectos comportamentais são identificados na tomada de decisão 

(ROSA; MILANI, 2015). Dessa forma, as Finanças Comportamentais figuram-se como 

uma promissora área de pesquisa das Finanças. Pela união entre a Psicologia e a 

Economia, esse ramo busca entender os fatores capazes de influenciar a tomada de decisão 

dos agentes econômicos e melhor explicar o afastamento destes da racionalidade ilimitada 

(BARROS, FELIPE, 2015).    

Sob a perspectiva da teoria das finanças comportamentais o agente econômico 

passa a ser considerado como um ser de racionalidade limitada, ou seja, na tomada de 

decisão além da racionalidade existem outras variáveis que o influenciam, denominadas 

assim de vieses cognitivos, que se manifestam por meio de heurísticas que são processos 

mentais, ou atalhos mentais, que facilitam a busca, seleção e análise das informações, 

possibilitando achar a melhor solução para um problema. As heurísticas podem ser 

consideradas uma maneira fácil e intuitiva para lidar com situação incerta, ou seja, são 

regras que simplificam o processo decisório dentro dessa ideia (KAHNEMAN, 

TVERSKY, 1979).  

Nesse contexto, os agentes tomadores de decisão têm sido objetos de estudos no 

que se refere ao comportamento, ou seja, procurando entender como os elementos 

comportamentais, psicológicos e cognitivos interagem e influenciam organizações, o 

mercado e outros indivíduos no processo decisório. Desse modo as pesquisas em economia 

e finanças comportamentais buscam estudar como os indivíduos tomam decisões e como 

eles interagem ou influenciam outros indivíduos, as organizações, os mercados e a 

sociedade (BIRNBERG; GANGULY, 2012). 



 

 

  

A informação, tida como um dado interpretado, é bastante útil no processo 

decisório, tendo uma relação positiva para escolhas com maior segurança, principalmente 

as informações que possuem qualidade como atributo (ABIB, 2010). Salienta-se que no 

mundo globalizado, a internet fornece um exponencial volume de informações, que estão à 

disposição da maioria das pessoas e podem auxiliar na tomada de decisão (BAPTISTA, 

2007).  

A partir disso, surge a seguinte pergunta de partida: O cidadão médio está fazendo 

uso das informações amplamente disponíveis no mercado para tomar as suas decisões de 

forma racional ou não faz uso das informações de forma estruturada e sistemática, 

decidindo de forma racional e intuitiva? 

Baseado no exposto, este estudo tem como objetivo geral analisar a presença da 

racionalidade e da emoção no processo de decisão. Diante da teoria da racionalidade 

limitada, na qual os agentes são influenciados por aspectos comportamentais, quando na 

tomada de decisões, e a partir do objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: Analisar a presença da racionalidade e da emoção nas decisões de consumo; 

Analisar a presença da racionalidade e da emoção nas decisões de investimento; Analisar a 

presença da racionalidade e da emoção nas decisões de cunho pessoal e  analisar a presença 

da racionalidade e da emoção nas decisões de cunho familiar (impacto coletivo)  

A estrutura do trabalho, dividida em cinco partes: introdução, referencial teórico, 

metodologia, análise dos resultados e conclusão.  

  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 A racionalidade nas decisões  

A Moderna Teoria de Finanças, pautada na Teoria Econômica Neoclássica, propõe 

que os agentes econômicos agem racionalmente em suas decisões. Tal racionalidade, 

ilimitada, sugere que cada escolha é feita visando a máxima utilidade esperada e o menor 

risco (YOSHINAGA; RAMALHO, 2014). Dessa forma, de acordo com a teoria 

tradicional, com o recebimento de novas informações, os agentes irão tomar decisões 

racionais e precisas (MINELLA, BERTOSSO, PAULI, CORTE, 2017). A Teoria 

Tradicional versa que a tomada de decisões de um processo baseado em conceitos 

comprovados matematicamente, porém, não pode mais explicar o mercado nas condições 

atuais vigentes (TORGA et al, 2018).  

As finanças modernas surgiram em torno da década de 1940 e utilizou-se do uso 

crescente da matemática na economia, fundamentando-se na ideia do homem econômico 

racional, difundido pela teoria da racionalidade (MACEDO, 2003). Importantes teorias 

foram desenvolvidas nesse período, entre elas a Teoria da Utilidade Esperada de John Von 

Neumann e Oskar Morgenstern (1944) e a Hipótese dos Mercados Eficientes (HME), 

desenvolvida por Fama e Malkiel (1970), que serviram como base para o conceito de 

racionalidade ilimitada dos agentes econômicos.  

O conceito de utilidade foi tratado inicialmente por Daniel Bernoulli, que afirmou 

qu preço de um ativo não pode ser a medida que determina o seu valor, mas deve ser 

baseado na utilidade que esse bem fornece.  Em sua obra Commentarii Academiae 

Scientiarum Imperialis Petropolitanae (1738), Bernoulli faz duras críticas ao princípio da 

expectância matemática, desenvolvida por Blaise Pascal, amplamente utilizada como 

método de análise de decisões durante as últimas décadas do século XVII.                                              
(CUSINATO, 2003, p. 20).   



 

 

  

Os axiomas da Teoria da Utilidade Econômica  durante muito tempo foram 

fortemente difundidos pelos economistas, apoiados em preceitos científicos e modelos 

matemáticos, no entanto, essa teoria não consegue determinar o comportamento dos 

agentes econômicos de forma tão completa. A incorporação de aspectos psicológicos às 

teorias econômicas tradicionais mostra o quanto as teorias tradicionais são ineficientes para 

determinar o comportamento do indivíduo frente à suas escolhas (CUSINATO, 2003).  

A Hipótese dos Mercados Eficientes, desenvolvida por Fama e Malkiel(1970), é um 

dos pilares das teorias das Finanças. A teoria define mercado eficiente como aquele em que 

o preço do ativo reflete todas as informações disponíveis, dessa forma, o preço dos ativos 

reflete seu valor real. No mercado eficiente, se o preço do ativo financeiro for diferente do 

seu valor fundamental, operações de arbitragem eliminam as divergências. Arbitragem é a 

compra e venda do mesmo título em mercados diferentes por preços diferentes, em busca 

de obter vantagem na operação (CÔRTEZ, 2008).  

Dessa forma, a decisão racional é um processo pelo qual um agente tomador de 

decisão, busca maximizar sua função utilidade pelo ajustamento deliberado e consciente 

dos meios e fins, para maximizar os valores em uma dada situação. (JEUNG, 

SCHWIEREN, & HERPERTZ, 2016).  Essa mesma ideia de homem econômico, origina-

se através da teoria da economia clássica e seu modelo decisório racional de uma 

concepção de absoluta racionalidade, no sentido de que pressupõe, por parte do tomador de 

decisões, um conhecimento totalitário, absoluto de todas as opções disponíveis para a ação. 

(MOTTA E VASCONCELOS, 2013).  

  

2.2 A racionalidade limitada  

Crítica à Hipótese dos Mercados Eficientes, as finanças comportamentais entendem 

que há outros fatores presentes na tomada de decisão, havendo, assim, limites à 

racionalidade (YOSHINAGA; RAMALHO, 2014).  

O ser humano é um ser de complexidades, logo, seu processo decisório não deveria 

ser analisado sob a única visão da racionalidade. Faz-se necessário considerar os conceitos 

tratados em economia e finanças, mas aliá-los a aspectos subjetivos presentes em 

disciplinas de psicologia e comportamento humano (MINELLA, BERTOSSO, PAULI, 

CORTE, 2017). 

As decisões do dia a dia não são isentas de fatores intrínsecos e extrínsecos que 

possam de alguma maneira influenciar. O processo de decisão é abordado como sendo a 

definição de um problema, em que informações das mais diversas são levantadas, passam 

por critérios pré-estabelecidos, segue para serem escolhidas por muitos indivíduos a fim de 

solucionar e realizar a decisão mais racional. (JÚNIOR, 2014)  

Contudo, essa ideia de racionalidade é contestada por alguns autores como Lousada 

e Valentim relatam haver na literatura consenso em afirmar que não existe uma decisão 

totalmente racional e que esta, é uma tarefa praticamente impossível, uma vez que o 

tomador de decisão não tem condições de possuir conhecimento sobre todas as variáveis 

influenciadoras do processo e que essa racionalidade não é ilimitada, pelo contrário, ela é 

limitada, tratando-se de um ato orientado para se atingir os objetivos, por meio da solução 

de problemas, ou seja, é um comportamento regulado por normas e rotinas, de modo que a 

organização possa agir de uma maneira procedimental e intencionalmente racional, sendo 

que somente o que se julga importante é assimilado. (LOUSADA;  

VALENTIM, 2011)  



 

 

  

A racionalidade é conceituada como uma ação praticada pelo indivíduo e sua 

relação com referência aos fins pretendidos. Ou seja, é o estabelecimento da adequação dos 

meios usados aos fins propostos. Contudo, discute-se que o adjetivo racional só se aplica 

ao meio, os únicos que podem ser escalonados, técnica e cientificamente, em relação a um 

padrão unívoco, quaisquer que sejam as medidas utilizadas. Os dados fins que são 

determinados valorativamente, tornando difícil chegar-se a uma conclusão satisfaciente 

sobre. Pois, pode um fim sempre se pode contrapor outro, baseado em outro sistema de 

valores. (PEREIRA; LOBLER; SIMONETTO, 2010, 262)  

Em virtude disso é que muitos autores abordam a racionalidade como algo 

recorrente apenas de forma limitada, uma vez que a mente humana utiliza métodos 

heurísticos para efetuar o reconhecimento, a busca e a seleção de informação, apresentando 

assim uma capacidade limitada de processar informação, ou seja, o ser humano é 

intencionalmente racional, mas somente de forma limitada (SIMON, 1957, p. 24 apud 

SILVA;BRITO, 2013, p.180)  

Um aspecto sobre o estuda da racionalidade limitada no contexto de decisão é a 

exteriorização dos modelos da racionalidade limitada abordam o caráter do cotidiano, 

consideram principalmente, as reações racionais frente aos estímulos. Além disso, a 

racionalidade é sempre relativizada entre cada ser humano, individualmente, ou seja, cada 

um pode ser influenciado por um elemento que outro na mesma situação não perceba, já 

para um contexto mais econômico a racionalidade pode ser otimizada mediante a 

apresentação de todas as alternativas postas à disposição. (SIMON, 1955).  

  

2.3 Tomada de decisão  

O conceito literal do vocábulo decisão, que é constituído pelo prefixo “de” (que 

vem do latim e significa parar, extrair, interromper) e pela palavra caedere (que significa 

cindir, cortar). Deste modo a literalidade do vocábulo; decidir, significa “parar de 

interromper” ou “deixar fluir”, significando então, que a lentidão ou dificuldade em decidir 

leva a uma ruptura, uma interrupção no fluxo das ações. No caso da indecisão, essa implica 

em estagnação. (GOMES, 2014)  

O processo decisório é entendido como etapas em direção à solução de uma 

problemática, de maneira mais apropriada possível. Com a evolução do conceito, variáveis 

subjetivas podem existir, influenciando as decisões (SCHREIBER, BOHNENBERGER, 

2017). A escolha pode ser intertemporal, uma vez que envolve opções entre presente e 

futuro, trazendo incerteza e risco ao agente econômico (SANTOS; BARROS, 2011).  

Estudos sobre o tema decisão, quase sempre foram construídos a partir de perspectivas 

polarizadas. “A afirmação de Einstein de que “Deus não joga dados” passou a admitir o 

fortuito nas decisões e na ciência” reforçada pela mecânica quântica na ideia de incertezas 

percebidas nos sistemas sociais devido à “violenta aceleração das mudanças”. A polaridade 

mais acentuada no estudo da decisão, reside na afirmação de que a decisão mais do que 

lógica, ela é psicológica. Outras correntes, explicam o processo decisório através de uma 

perspectiva biológica quando atribuem funções diversas aos hemisférios cerebrais do lado 

direito e esquerdo; este responsável pelas funções lógicas e racionais, aquele responsável 

pela intuição, com a percepção do todo, com a sensibilidade. A intuição também é usada 

para explicar o processo de tomada de decisão como as decisões instantâneas e de relance, 

frutos da percepção. (PEREIRA, 2009)  



 

 

  

Historicamente o homem mostra-se preocupado com o seu destino e com as 

possibilidades de adaptá-lo ou controlá-lo. Desde o início da civilização, procurou 

referências que determinassem suas decisões. A evidência de que somente o ser humano é 

capaz de fazer escolhas fez com que, na abordagem científica, a decisão fosse considerada 

um processo lógico e a capacidade decisória, um atributo daqueles que detinham a plena 

capacidade de usar a sua inteligência e racionalidade. O tema: decisão, foi abordado por 

todas as ciências do comportamento, porém tomaram como base o homem como animal 

racional, composto de corpo, mente e razão. (PEREIRA, 2009) Decisões são tomadas 

todos os dias, sejam elas simples ou complexas, de forma individual ou coletiva. Decisão é 

uma escolha que precisa ser tomada frente a algum problema que haja mais de uma 

alternativa de solução. Ainda que haja apenas uma alternativa, a decisão será entre optar ou 

não por esta alternativa. A tomada de decisão, pode ser compreendida como um processo 

que leva à escolha de uma das alternativas para resolver determinado problema. Nesse 

processo, o que se busca é o sucesso da alternativa, aquela selecionada para alcançar o 

objetivo desejado ou a melhor solução do problema. (GOMES, 2014)  

Para Hammond, Keeney e Raiffa (2004); um processo de tomada de decisão que se 

utilize dos seguintes critérios pode servir para a tomada de qualquer decisão:   

a) Concentrar-se no que é importante;  

b) Ser lógico e coerente;  

c) Reconhecer os fatores subjetivos e objetivos combinando os pensamentos 

analítico e intuitivo;  

d) Exigir apenas a quantidade de informação e análise necessárias para 

resolver determinado dilema;  

e) Estimular e guiar a obtenção de dados relevantes e opiniões bem 

informadas;  

f) Ser direto, seguro fácil de usar e flexível.  

Uma outra abordagem é dada por Rocha (2011, p. 03-04), que percebe o processo 

de tomada de decisões como algo vital; “viver é decidir”. Explica que os mecanismos desse 

processo foram e continuam sendo aprimorados pela seleção natural e ganham 

complexidade na vida do homem moderno. Portanto viver é, um “processo continuo de 

satisfação de necessidades geradas pelos objetivos, o que requer a implementação de ações 

adequadas para tal fim”.  

Nesse contexto, os objetivos geram as necessidades que motivam os indivíduos a 

agirem. A tomada de decisão pela ação mais profícua para satisfazer sua necessidade é 

função do benefício, do risco e do custo de execução da ação. Isto posto, a comparação 

entre benefícios, riscos e do custo esperados e aqueles experimentados no decurso da 

implantação da ação, será usado para monitoramento e adequação da ação para satisfazer 

as necessidades. A avaliação final da adequação da ação é utilizada para ajustar os filtros 

de análise de benefício e risco. A razão e a emoção são processos complementares na 

tomada de decisão. (ROCHA 2011, p. 04)  

A capacidade de efetuar escolhas entre várias alternativas confere ao indivíduo um 

grande poder chamado de “o exercício da liberdade”. Ao tomar decisões, o homem 

concebe o presente e o seu destino. “A decisão é a expressão máxima da liberdade. É 

absolutamente individual”. Cada pessoa é livre para fazer suas escolhas e, 

consequentemente, é responsável por suas consequências. Cada escolha do indivíduo é 



 

 

  

uma afirmação de poder: “eu posso escolher essa ou aquela alternativa ou não adotar 

nenhuma delas”. (PEREIRA, p. 2009)  

O poder relaciona-se intimamente com o processo de influência social e de 

condicionar intencionalmente o seu comportamento. Poder e influência são conceitos 

contíguos, porém, diferentes. O poder seria a influência exercida de maneira não autorizada 

e a influência é decorrente de uma relação consentida em que os influenciados atribuem 

poder ao decisor quando percebem identidade entre os seus objetivos ou valores e os dele 

O poder é um poderoso estimulador das decisões, e a abdicação do direito de decidir é a 

abdicação de si mesmo.  

Ademais, as informações são imprescindíveis para a tomada de decisão, auxiliando-

a, de forma que ela seja realizada com maior segurança. Em função da competitividade do 

mercado, as informações são ainda mais relevantes em contextos empresariais, uma vez 

que ao possuir informações de melhor qualidade pode gerar maiores oportunidades para 

uma entidade (KRUGER; PRESTES; MAZZIONI; PETRI, 2018). No entanto, as 

informações, muitas vezes, são processadas por atalhos mentais e filtros emocionais, 

tornando possível a ocorrência de erros e falsas interpretações (SANTOS; BARROS, 

2011). 

  

2.4 Fatores que afetam a decisão   

Apesar de pesquisadores como Hammond, Keeney e Raiffa (2004), bem como 

teóricos da escola clássica da economia criarem modelos de decisão racional, sabe-se por 

meio dos estudos de pesquisadores da área comportamental, que o processo de tomada de 

decisão é influenciado por diversos fatores internos e externos aos indivíduos.  

O funcionamento do processo cognitivo é dividido entre os sistemas 1 e 2. No 

sistema 1, o pensamento é intuitivo, feito de forma rápida, automática e emocional. O 

sistema 2 refere-se ao raciocínio mais lento, consciente, esforçado e lógico (KAHNEMAN, 

2011).   

Conforme Bazerman (1983), a maioria das decisões são tomadas no sistema 1. A 

análise da decisão pode ser dividida em dois ramos: abordagem prescritiva e abordagem 

descritiva. A abordagem prescritiva trata de um modelo ideal de decisão, como exemplo, 

um modelo matemático, para auxiliar na tomada de decisão mais racional. A análise 

descritiva é um campo mais atual, tendo em vista que ganhou maior visibilidade em 

estudos realizados nas últimas décadas do século XX. Essa abordagem defende que os 

processos de tomada de decisão são afetados por heurísticas e vieses cognitivos, levando o 

indivíduo a tomar decisões pautadas na emoção (KAHNEMAN & TVERSKY; 1979; 

BAZERMAN, 1983).  

na tomada de decisão além da racionalidade existem outras variáveis que o 

influenciam, denominadas assim de vieses cognitivos, que se manifestam por meio de 

heurísticas comportamentais, entendidas como atalhos mentais. Inicialmente, as heurísticas 

foram conceituadas como como regras gerais de influência empregada pelos indivíduos 

para alcançar aos seus julgamentos em tarefas decisórias de incerteza, reduzindo o tempo e 

os esforços empreendidos para a realização de julgamentos. Dessa forma, no intuito de 

simplificar a resolução de problemas complexos, as heurísticas servem como mecanismos 

rápidos e objetivos na tomada de decisão. Partindo da premissa de que as decisões se 

baseiam em crenças na probabilidade a respeito de eventos incertos, Kahneman e Tversky 

(1979), elaboraram a seguinte questão: o que determina essas crenças e como as pessoas 



 

 

  

avaliam essas probabilidades? Eles identificaram as heurísticas e seus vieses 

correspondentes que induzem os tomadores de decisão a erros sistemáticos.   

A definição de sistema, usado nas ciências, sugere uma visão de interação quando o 

objetivo é descrever, analisar prognosticar e interferir em fenômenos inter-relacionados. Os 

sistemas, inclusive os sociais, são uma conjunção organizada de partes que interagem 

continuamente, e são responsáveis pela troca de recursos e informações entre o sistema e o 

seu ambiente. Essas características estão presentes em sistemas sociais como as empresas, 

as instituições e as famílias (PEREIRA, 2009).   

Uma outra discursão em relação a influência de fatores interno e e externos, temos 

em função do avanço da tecnologia da informação, principalmente através da internet e seu 

forte poder de influência, como aponta a perspectiva de Rocha (2011), defendida por 

Binotto et al., (2014) ao destacar que os fatores de influência mais atuantes durante a 

aquisição de um produto são os culturais, sociais, pessoais e psicológicos, bem como 

política, econômica, tecnológica, ambiental, fatores mercadológicos como o produto, o seu 

preço, a sua promoção e o seu ponto de distribuição.    

Apesar de constituir-se em um fenômeno estritamente individual, a decisão humana 

é complexa porque seus efeitos se estendem por todos os sistemas sociais. A família é o 

núcleo básico da sociedade e um sistema aberto que interage constantemente com o 

sistema social maior. Ela nasce de uma decisão entre duas pessoas que resolvem 

compartilhar a vida e perpetuar a espécie. Essa decisão inicial desdobra-se em centenas de 

outras e muitas com alto impacto na vida dos componentes da própria família. Cada família 

tem sua identidade que se manifesta no nome, no sangue, no convívio, no “jeito de ser, lá́ 

de casa”. Essa identidade define os valores, as normas, as regras de comportamento, os 

ritos, os mitos, os tabus e os símbolos, e, por isso, atua como condicionadora dos 

comportamentos e decisões. (PEREIRA, 2009)  

No geral, as famílias administram e usam seus recursos materiais, financeiros, 

afetivos, etc. Essa utilização identifica-se como um processo decisório, e complexo, vez 

que evidencia as diferenças individuais e as lutas internas pelo poder. (PEREIRA, 2009)  

O contexto que envolve a tomada de decisão é formado por elementos que farão o 

papel de subsidiar o indivíduo para seu posicionamento. Dentro deste contexto, é possível 

perceber a presença de uma vasta gama de dados e informações que são dispostas 

constantemente à serviço nas mais diferentes situações. Onde a real tomada de decisão 

acontece em virtude uma percepção, ou seja, de algo subjetivo, particular do 

comportamento de cada ser humano. (LOUSADA; VALENTIM, 2011)  

É por esta razão que não é fácil prever uma decisão, pois cada um age de uma 

determinada maneira diante de uma mesma situação. Devendo definir o problema para 

entender melhor a decisão a ser tomada, para isso o problema deve estar claro e com as 

informações completas. De tal modo, é apontado por Ferreira (2010) a importância de se 

reunir dados e informações e cumprir metas conhecidas e acordadas, e ter todos os 

problemas devidamente formulados e definidos, onde as informações coletadas apresente 

confiabilidade.   

Pois através disso, o processo decisório será visto como mais uma nova situação e 

diante disto, embora à base de heurísticas, será caracterizado como racional, obedecendo a 

regras, critérios e etapas. Em suma, o que o autor quer dizer é que é necessário ter o 

conhecimento, ou tentar tê-lo, de todas as variáveis, e isso, se consegue com as 



 

 

  

informações. Para só então, poder realizar uma avaliação mais precisa, e assim, realizar a 

melhor escolha. FERREIRA (2010)  

Assim, corrobora com esta perspectiva, Vieira (2002), afirmando que é uma tarefa 

exigente a compreensão da personalidade e da percepção próprias de cada ser humano, 

exigindo um estudo bem profundo. Contudo, é necessário atentar-se para componentes que 

facilitam e sirvam de indicadores para auxiliar na melhor alternativa durante a compra, são 

eles os dados e as informações.   

E esse processo de análise subjetiva é evidenciado por Scott e Bruce (1995 apud 

Abubakar et.al., 2017, p. 04) ao afirmar que a tomada de decisão habitual é  um padrão de 

resposta aprendido que um indivíduo exibe quando é abordado com um problema ou 

situação. Behling, Gifford e Tolliver (1980 apud Abubakar et.al., 2017, p. 04, tradução 

nossa) associou o estilo de tomada de decisão com o estilo cognitivo, porque acredita-se 

que aqueles que coletam informações intuitivamente são mais propensos a ser "se sentindo 

como avaliadores de informação", enquanto aqueles que coletam informações 

sistematicamente são mais propensas a “pensar como avaliadores de informação”.  

O Nudge, entendido como um “empurrão” na tomada de decisão é um conceito 

explicitado em Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness 

para explicar pequenos estímulos ao comportamento das pessoas, sem que sejam 

necessários vetos ou incentivos econômicos. Dentro da ciência da escolha, o nudge faz 

parte da arquitetura de escolhas em que a conjuntura não é neutra, e assim, é possível que 

esse estímulo seja capaz de mudar o comportamento (THALER, R; SUNSTEIN, C., 2008).  

  

3 METODOLOGIA  

O presente estudo quanto à abordagem se caracteriza como qualitativa e 

quantitativa, que na visão defendida por Gerhardt e Silveira (2009 apud SILVA et al., 

2014) a pesquisa qualitativa remete ao aprofundamento da compreensão de um probelma, 

sem julgamento de valores, preocupando-se com aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados. Já a pesquisa quantitativa corresponde coleta, organiza e interpreta dados e 

compreende e mensurar a totalidade dos fenômenos.  

Quanto aos objetivos a pesquisa apresenta caráter exploratório e descritiva. 

Segundo Andrade (2010) a pesquisa exploratória, tem o objetivo de promover maior 

contato com o problema, aprimorando as ideias ou descobrir intuições, e assim, avaliar a 

possibilidade de desenvolver uma boa pesquisa. No que se refere ao caráter na visão de 

Prodanov e Freitas (2013) afirmam que se trata da descrição de características de 

determinadas populações ou fenômenos como também relações entre variáveis. Já para 

Andrade (2010) a descrição corresponde aos fatos observados, registrados, analisados, 

classificados e interpretados isento de qualquer interferência por parte dos pesquisadores. 

Sendo necessária a aplicação de questionários e da observação sistemática.  

A pesquisa foi realizada em duas fases.  A primeira onde os dados foram coletados 

através da aplicação de um questionário estruturado. E na segunda fase foram coletados os 

dados qualitativos através da realização de entrevistas, ressaltando que foram realizados 

pré-testes em todas etapas, a fim de minimizar qualquer falha ou ambiguidade nas 

perguntas elaboradas. Na primeira fase elaborou-se um questionário estruturado com 

questões demográfica e 75 questões assertivas. Além disso, realizou-se a classificação das 

assertivas em quatro categorias: Decisão de consumo; Decisão individual; Decisão familiar 

e Decisão de investimento. Foram obtidos 263 questionários válidos.  



 

 

  

Para a mensuração utilizou-se o método de Likert, atribuindo assim uma escala de 1 

até 5 para cada variável, em que: 1-discordo totalmente; 2–Discordo Parcialmente; 3–Nem 

Concordo nem Discordo; 4–Concordo Parcialmente e 5–Concordo Totalmente. Os 

questionários foram aplicados de duas maneiras, a primeira se deu através de meio físico 

(papel impresso) e a segunda maneira foi através do meio eletrônico, ou seja, online. Após 

a coleta de todos os questionários em meio físico, estes foram numerados e transcritos para 

o questionário online para assim extrair uma planilha com todos os dados. Em virtude da 

escala as questões também foram classificadas semanticamente como Positivas e 

Negativas. Positivas quando a nota cinco for considerado um aspecto positivo e negativas 

quando 5 for considerado um aspecto negativo. Nesta classificação tem-se 26 assertivas 

com semântica positiva e 49 com semântica negativa.  

Para efeito deste artigo decidiu-se analisar apenas as assertivas que obtiveram 

médias nos extremos, ou seja, com média inferior a 2 ou superior a 4.   

Realizou-se o processamento dos dados quantitativos por meio das técnicas 

estatísticas, bem como medidas de tendência central média e mediana.Em que estes foram 

tratados no Statistic Package for the Social Sciences (SPSS) v.20.0® e Microsoft Excel 

2016.   

Na segunda fase corresponde à entrevista, foram selecionados aleatoriamente 28 

participantes. Para a composição do questionário subjetivo foram utilizadas algumas 

perguntas do questionário objetivo foram utilizadas para compor o roteiro de entrevista e 

desenvolvidas outras com mais enfoque e adequação ao dia a dia, a fim de encontrar 

especificidade em cada declaração. Na totalidade utilizou-se 15 questões subjetivas, 

destacando os temas: compras, qualidade dos produtos, influência das marcas nos preços, 

parcelamento das compras, investimentos e planejamento financeiro familiar.  

O tratamento dos dados qualitativos se deu por meio da interpretação do conteúdo 

obtido pelas entrevistas, buscando-se selecionar fragmentos que aparecem com maior 

frequência nos depoimentos entrevistados em termos de semelhança semântica. Com 

também, utilizou para auxílio o software Atlas.ti 8, onde seu papel determinar a padrões e 

frequência dos conteúdos analisados. Assim, foi criada uma categorização de classificação 

do roteiro de entrevista, sendo três, em que estas seguiram o critério baseado nas hipóteses 

(ROESCH, 2006 apud MENEZES, 2016), bem como (BARDIN, 1977).  

  

3.1 RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS  

A mostra de 263 questionários tem o seguinte perfil: Jovens com 72 % dos 

respondentes como no máximo 24 anos; 83,7% solteiros, 73,4% com superior incompleto e 

62% com renda familiar variando de 1 a 5 mil reais conforme o quadro seguir:  

Quadro 01 - Perfil dos Respondentes 

  
Fonte: Elaborado pelos autores (2019).  



 

 

  

Como já mencionado, neste artigo a análise terá como foco apenas a assertivas que 

obtiveram média nos extremos, ou seja, superior a 4 ou inferior 2. No quadro a seguir 

analisa-se as assertivas que obtiveram médias superiores a 4.  

  

Quadro 02- Assertivas com médias superiores a 4  

C 
DC/ 

INV 

DI 

/DF 
PERGUNTAS Média Mediana %1 %2 %3 %4 %5 

P DC DI 

Quando procuro um 

aplicativo, primeiro leio as 
avaliações dos usuários. 

4,00 4 2% 13% 11% 32% 43% 

P DC DI 
Só compro algo quando 
tenho certeza que posso 

pagar. 

4,23 5 4% 7% 9% 22% 58% 

P DC DI 
Já adquiri produtos por 
indicação de amigos. 

4,18 4 3% 3% 7% 47% 40% 

P DC DI 

Para fazer uma compra pela 

internet  é importante 
pesquisar em mais de um 

site de vendas. 

4,63 5 1% 2% 4% 17% 75% 

P DC DI 
Quando vou comprar um 

produto, pesquiso a loja que 

o vende mais barato 

4,23 4 2% 5% 12% 33% 49% 

P INV DI 

Vejo os gastos com 

educação como bom 

investimento. 

4,52 5 2% 2% 8% 20% 69% 

P DC DI 

Em uma compra pela 

internet, o mais importante 
é a confiabilidade do site. 

4,15 4 1% 8% 9% 40% 43% 

P DC DI 

Antes de efetuar uma 

compra, sempre pesquiso 

valores e marcas. 

4,12 4 3% 6% 12% 34% 45% 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).  
DC - Decisão de consumo /DI - Decisão Individual /DF - Decisão Familiar/ INV - 

Decisão de Investimento e Caráter:   N - Negativo  /  P - Positivo  
  

Das 75 assertivas foram identificadas 8 assertivas com médias superiores a 4. Entre 

as assertivas não foram identificadas nenhum relativa as decisões familiares.   

Observa-se também que as assertivas são todas de caráter positivo, ou seja, a nota 5 

sinaliza algo racionalmente positivo.   

A assertiva como maior média foi a relativa a importância da pesquisa antes de 

comprar. Com média 4,63 e com 92% concordando a acertiva. Assim como também a 



 

 

  

assertiva “Só compro algo quando tenho certeza que posso pagar.” obteve uma média de 

4,23. Com 82% concordando com a assertiva 

Analisando-se o quadro acima verifica-se que respondentes tomam decisões, 

principalmente de consumo, com um caráter um pouco emocional. O aspecto emocional é 

encontrado apenas na participação dos amigos na decisão, “Já adquiri produtos por 

indicação de amigos”, média 4,18 e 87% concordando como a assertiva. 

A seguir tem-se o quadro das assertivas com médias inferiores a 2:  

Quadro 03- Assertivas com médias inferiores a 2 

C 
DC/ 

INV 

DI/

DF 
PERGUNTAS Media Mediana %1 %2 %3 %4 %5 

N DC DI 
Costumo pagar o 

mínimo do cartão. 
1,93 1 60% 8% 17% 9% 6% 

N DC DI 
Eu não gosto de 
comprar à vista 

1,69 1 62% 18% 12% 6% 2% 

N DC DI 

Primeiro eu compro, 

depois vejo como faço 
pra pagar, isso sempre 

deu certo 

1,62 1 65% 17% 11% 5% 2% 

N INV DI 
Querer ser rico é 

pecado 
1,57 1 72% 12% 8% 5% 4% 

N INV DI 

Poupar não é para 

mim, prefiro viver o 

presente 

1,98 2 41% 32% 16% 10% 2% 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).  

DC - Decisão de consumo /DI - Decisão Individual /DF - Decisão Familiar/ INV - Decisão 

e Investimento e Caráter:   N - Negativo / P - Positivo  

 

Na análise das assertiva com média inferior a 2, tem apenas 5 das 75 assertivas. 

Observa-se que todas as assertivas são de caráter negativo, ou seja, uma média baixa 

significa um bom comportamento, um comportamento racional. Os entrevistados não 

concordam ou concordam muito pouco como as assertivas  

Observa-se que 68% dos respondentes discordaram da assertiva “Costumo pagar o 

mínimo do cartão de crédito”. E 80% discordou da assertiva “Não gosto de comprar a 

vista” 

A assertiva como média mais baixa foi “Querer ser rico é pecado” como média 

1,57. Os respondentes não percebem a riqueza como algo ruim. Pois 84% discordou desta 

afirmativa  

A Assertiva como maior média foi “Poupar não é para mim, prefiro viver o 

presente”, média 1,98. Isto significa que os respondentes se preocupam como o futuro pois 

73% discordou desta afirmativa. Com base na análise das assertivas verifica-se uma 

coerência entre as respostas e o perfil da amostra. Pois as assertivas relativas a decisões 

familiares não se evidenciaram nos extremos assim como as de investimentos que foram 

apenas 2. Pois a amostra é predominantemente de universitários e solteiros.  

Evidenciou-se basicamente as decisões de consumo e decisões individuais. O que 

vai ao encontro do perfil de jovens, universitários e solteiros.  

  



 

 

  

3.2 RESULTADOS DAS ENTREVISTAS   

Em relação a análise dos conteúdos, foram realizadas codificações em dimensão, 

unidade de contexto e unidade de registro (BARDIN,1977). Cinco dimensões foram 

elencadas: (1) Uso das informações, (2) Decisão de consumo, (3) Decisão de investimento, 

(4) Decisões individuais, (5) Decisões familiares. como segue no quadro a seguir.   

A princípio, em relação a primeira dimensão, uso das informações, aborda sobre 

as primeiras atitudes tomadas para efetuar a compra. São apresentadas duas unidades de 

contexto: antes da compra e durante a compra. Foi detectado que as afirmações mais 

comuns entre os entrevistados apresentam que antes das compras a pesquisa na internet 

com antecedência, através dos sites das lojas é fundamental para nortear, uma vez que a 

facilidade e a dinamicidade em está em qualquer ambiente, proporciona mais conforto, 

praticidade e economia ao consumidor por haver mais opções, e, assim, a decisão pode ser 

mais precisa. Todavia, esse mesmo comportamento também é tomado por consumidores 

que se dispõem a ir as lojas físicas.   

Outro ponto apresentado pelos entrevistados foram os aspectos relevantes durante a 

compra, são eles: o preço, a qualidade e a marca. O preço, pois é o primeiro impacto que os 

entrevistados afirmam ter, mas que muitas vezes não é tão relevante quando influenciados 

pela qualidade e em alguns casos a marca.  

A segunda dimensão, decisão de consumo, informa os comportamentos dos 

consumidores para realizar pagamento, incluindo o parcelamento. Duas unidades de 

contexto são discutidas: opções de pagamento e antes de parcelar. Em concordância com o 

relato dos entrevistados que suas formas de pagamento são à vista, no cartão de crédito e 

no cartão de débito. Ressaltando que a preferência é pelo o uso do cartão, crédito ou débito. 

Entre os motivos para esta preferência está na segurança, uma vez que não se sentem 

confortáveis para andar com dinheiro em função da imprevisibilidade de assaltos ou furtos. 

Ademais, foram bastantes relatados que para se parcelar são considerados o valor da 

parcela, como também o valor à vista e o valor final do produto.  

Quanto a terceira dimensão, decisão de investimentos, os pontos de discussão 

giram em torno do consenso de quanto se deve ter em dinheiro para começar a investir, e 

quais as melhores opções para investir e ter um retorno desejável. As unidades de contexto 

são: quanto se precisa para investir e Investimento ideal. Sobre quanto de deve ter para 

investir tiveram inúmeras respostas que variam na faixa R$100 a R$1.000.000,00 de reais. 

Assim, como também foram apresentadas muitas opções de investimento são elas: 

Imóveis; Tesouro direto; Bolsa de valores; Poupança; Ativos de menor risco; Capital 

intelectual. Segundos os relatos o melhor investimento é o que traz segurança, por esta 

perspectiva, muitos afirmaram preferir poupança, mas não desconsideram outras 

alternativas. Demonstrando a participação do componente emocional.  

Referente a quarta dimensão, decisões individuais, dois aspectos são apresentados, 

um sobre emprestar dinheiro a familiares e amigos, e também situações-problemas do dia a 

dia, destacando as formas de resoluções mais comuns. As unidades de contexto abordadas 

são: Emprestar dinheiro para familiares e amigos, e Mudança ou Cancelamento de serviço 

ou fornecedor.  

De acordo com os relatos dos entrevistados emprestar dinheiro é prática comum e 

bastante utilizada, principalmente, para os mais próximos. A razão para isto é por não 

sentirem à vontade em negar. Já em relação a mudança ou cancelamento de um serviço, 

muitos dos entrevistos não ficam apáticos em mudar ou cancelar um serviço, 



 

 

  

essencialmente se não lhes agradam. E se os fornecedores apresentarem melhores 

alternativas com planos mais baratos, tem chance mais altas de serem selecionadas, pois o 

consumidor procura qualidade e preços acessíveis.  

Já na quinta dimensão, decisões familiares, apresenta as temáticas sobre a relação 

família e finanças. As unidades de contexto são três: planejamento financeiro, discussão 

financeira e estabilidade financeira.  Com relação ao planejamento financeiro foram 

percebidas duas categorias, as realizado pelos pais e pelo próprio indivíduo, uma vez que 

pelo perfil dos entrevistados alguns são jovens dependentes dos pais, com pouca ou 

nenhuma participação no planejamento financeiro familiar. Referente a discussão, alguns 

apontam não ter esse tipo de discussão, acontecendo apenas uma espécie de rateio, divisão 

das despesas. Porém, alguns afirmam buscar o consenso para determinadas aquisições, 

prioritariamente, as de maiores preços. Ademais, há os que relatam realizar, mas de 

maneira eventual, ressaltando que a alguns entrevistados mais jovem alegam não serem 

incluídos em discussões de caráter financeiro.   

Sobre estabilidade financeira de suas famílias, uma parte dos entrevistados 

classificaram como estável, outros disseram ser bem organizados, já outros declaram ser 

razoáveis. Diante disso, compreende que as famílias mais estáveis, mantém ou não um 

diálogo entre os membros. E os que já moram só, assumindo todas as despesas procuram 

sempre manter o equilíbrio financeiro, mas mantém uma relação com os familiares.  

 Quadro 04 - Exemplificação de verbalização de acordo com a categoria.  
Dimensão  Verbalização  

  
Uso de informações  

E22: “Olho em vários sites na internet e em lojas físicas.”  
E18: “Pesquiso em lojas virtuais e comparo com o valor das lojas físicas.”  
E14: “Peço sugestões de amigos e familiares, depois pesquiso em lojas online.”  

     

  
    Investimento  

E1: “Não. Com pouco de pesquisa se consegue. Pra começar, se a pessoa tiver 

uns 500 livres por mês. O ideal são imóveis, porque tem menos riscos.” E2: 

“Dá pra começar a investir com qualquer valor inicial. Imóveis, tesouro....ou 

até a poupança, porque ela é melhor do que não fazer nada!”  

Dimensão  Verbalização  

  

  
Decisão de consumo  

  

E2: “Depende do produto. Se for algo que uso muito, prefiro comprar algo que 

tenha durabilidade, qualidade, mesmo que seja caro.”  
E20: “À vista, porque é mais fácil de controlar a entrada e a saída de dinheiro.”  
E21: “Cartão de crédito, porque é mais fácil do que ficar andando com 

dinheiro.”  

  
Decisões 

individuais  

E03: “Já sim, fiquei até a assinatura acabar. Não tive tempo, o 

atendimento ao telefone era muito demorado.”  
E25: “Nos planejamos mensal e semanalmente. Por mês listamos o básico a ser 

comprado e pago, e por semana planejamos o necessário para a semana.”  

  
Decisão Familiar  

E13: “Não costumamos discutir esses assuntos.”  
E15: “Meus pais que discutem, não sou envolvido.”  
E21: “Não nos reunimos para um planejamento, meus pais só discutem algumas 

coisas, mas não me envolvem.”  

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).  
 Analisando-se o discurso dos entrevistados verificou-se que a questões emocionais 

ficam um pouco mais evidente, como no caso do empréstimo para familiares onde tem-se a 

dificuldade de se dizer não. Um outro ponto evidente é no valor necessário para se realizar 

investimentos, onde alguns entrevistados pensam que para se começar a investir é necessário 



 

 

  

um grande valor no extremo R$ 1 milhão de reais. Assim como também o investimento em 

poupança que rende pouco mas é “seguro”.  

Sobre as decisões familiares ficou evidente que os jovens não participam ou 

participam muito pouco.  

  

4. CONCLUSÃO  

A pesquisa teve como objetivo geral analisar a presença da racionalidade e da 

emoção no processo de decisão. Tendo também os seguintes objetivos específicos: a) 

analisar a presença da racionalidade e da emoção nas decisões de consumo. b) analisar a 

presença da racionalidade e da emoção nas decisões de investimento. c) analisar a presença 

da racionalidade e da emoção nas decisões de cunho pessoal. d) analisar a presença da 

racionalidade e da emoção nas decisões de cunho familiar (impacto coletivo).  

Na análise das assertivas ficou evidente que os pesquisados têm um certo 

conhecimento de que é mais racional num processo decisório, seja ela de consumo ou de 

investimento, pois na análise dos extremos não foi evidenciado nenhum tipo de 

discordância positiva ou negativa. Nas assertivas de média superior a 4 todas deveriam ter 

este comportamento. No que se refere as assertivas que de média inferior a 2 estas também 

deveriam ter média baixas, ou seja, os entrevistados deveriam discordar. Pois todas foram 

de caráter negativo Neste grupo de médias extremas tivemos um total de 13 assertivas 

representando apenas 17,33% das assertivas. 

No que se refere as outras 62 assertivas restantes as quais as médias ficaram a 

superior a 2 e inferior a 4 representando 82,67% das respostas indicando assim que os 

respondentes não possuem uma visão de decisão puramente racional e nem puramente 

emocional.   

A presença de componentes emocionais ficou ainda mais evidente nas entrevistas 

onde a dificuldade de dizer não para os empréstimos para amigos e familiares e no que se 

refere aos investimentos, onde para alguns existe a crença de que preciso de muito dinheiro 

para começar a investir. O que também ficou evidente no comportamento das famílias no 

qual discutir orçamento é algo restrito aos pais e os jovens não participam, de certa forma 

pode-se inferir que discutir dinheiro de forma transparente ainda é algo muito difícil. A 

pesquisa mostra que mesmo em um universo de jovens universitários de classe média e que 

possuem acesso amplo a informação a racionalidade é limitada.  

A pesquisa também indica a necessidade de estratégias de coleta de dados que 

permitam uma análise mais profunda do comportamento dos indivíduos no dia a dia, pois 

uma coisa é o que pensamos e outra é o que efetivamente fazemos. Um outro indicativo 

interessante de pesquisa é o processo decisório familiar.  
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