
 

1 

 

 

 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

CAMPUS JOÃO PESSOA 

DIRETORIA DE ENSINO SUPERIOR 

UNIDADE ACADÊMICA DE GESTÃO E NEGÓCIOS 

CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Autor: DERIVAN GALDINO FRANÇA 

 

 

 

 

 

 Alfabetização Financeira, Aversão e Propensão ao Risco entre Estudantes de 

Administração 

 

 

 

 

 

 

João Pessoa 

2022 



 

2 

 

Autor: DERIVAN GALDINO FRANÇA 

 

 

 

 

Alfabetização Financeira, Aversão e Propensão ao Risco entre Estudantes de 

Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO apresentado ao Instituto 

Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba (IFPB), curso 

Superior de Bacharelado em 

Administração, como requisito 

institucional para a obtenção do Grau de 

Bacharel(a) em ADMINISTRAÇÃO.

 

 

 

 

 

Orientador (a): Odilon Saturnino Silva Neto 

 

 

 

 

 

 

JOÃO PESSOA 

2022 



 

3 

 

RESUMO 

 

 

A todo momento estamos tomando decisões. Em finanças tais decisões deverão ser 

tomadas estrategicamente, porém muitas das vezes não temos tanto tempo para pensar, e a 

pressão por tomar decisões rápidas fazem com que não avaliemos as possibilidades e 

recorremos a “atalhos mentais”, nos induzindo ao erro, além disso, devido a um contexto 

histórico brasileiro, não se tem o hábito de investir e por insegurança, a caderneta de poupança 

se torna a única opção para mais de 90% da população (ANBIMA,2020). Este artigo buscou 

verificar a propensão e a aversão ao risco e os fatores que interferem na tomada de decisão e 

observar como os estudantes de administração são afetados por essas heurísticas. Ao aplicar o 

instrumento de questionário, onde foram respondidas perguntas acerca das suas preferências e 

de seus conhecimentos sobre finanças, observou-se que apesar da grande maioria ter 

conhecimento básico sobre finanças e entender a importância de ter um hábito de investir, na 

hora de tomar decisões simples sobre o assunto, a maioria dos estudantes de administração são 

afetados pelas heurísticas e seus vieses cognitivos. Observou-se que a aversão a perdas cria um 

“bloqueio mental”, fazendo com que as decisões sejam influenciadas e afetadas por aspectos 

emocionais, prejudicando a avaliação completa da situação. 

 

PALAVRAS CHAVE: AVERSÃO AO RISCO, INVESTIMENTOS, HEURÍSTICAS 
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INTRODUÇÃO 

No começo do ano de 2020, o Brasil e o mundo entraram em uma forte crise ocasionada 

pela pandemia do COVID-19, fato esse que prejudicou empresas do mundo todo, 

consequentemente a população se viu em um cenário de muitas perdas e incertezas, tendo que 

se reinventar na sua vida profissional e pessoal.  

Ter um planejamento financeiro se torna muito importante, pois este auxiliará no 

gerenciamento dos recursos disponíveis. A todo momento, se tem que tomar decisões, umas 

mais importantes, outras mais simples. Até quando não se tem um posicionamento, este já se 

torna um posicionamento. Diante deste contexto, a administração financeira norteará o 

investidor para alcançar objetivos sejam eles de curto ou longo prazo, porém esta decisão será 

influenciada por diversos fatores (POTRICH; VIEIRA; KIRK, 2015) 

As decisões podem sofrer influências de aspectos mentais, cognitivos e afetivos, por uma 

fragilidade natural humana, provocando erros sistemáticos no processo de tomada de decisão. 

Ao tomar decisões financeiras é natural um apego a notícias superficiais, que podemos chamar 

de heurísticas (Atalhos mentais), quando o importante é ter base de dados histórica para analisar 

indicadores relevantes.  

O Brasil tem um grande potencial de investimento, porém devido a um contexto histórico a 

maior parte da população tem como único ou principal investimento a poupança (ANBIMA, 

2020), fato esse que, instiga a entender porque essas pessoas insistem em manter seu dinheiro 

investido em um tipo de investimento com retornos baixos, muitas vezes abaixo da inflação. 

Diante dessas informações surge a seguinte pergunta: Quais influências sofridas na hora da 

tomada de decisões relacionadas a finanças? Essa pesquisa surge para um conhecimento pessoal 

que norteará para futuras decisões, se mostrando relevante para um maior conhecimento dos 

fatores impactantes na hora de investir. A pesquisa servirá de base para futuros experimentos, 

os quais ajudarão a população em geral a decidir da melhor forma questões financeiras. 

Visando ampliar os conhecimentos obtidos ao longo da vida, este artigo tem como objetivo 

geral verificar a aversão às perdas de Estudantes do Curso de Administração do Instituto Federal 

da Paraíba em relação a finanças e como objetivos específicos este artigo busca observar a 



 

6 

 

influência das heurísticas na tomada de decisão e associá-lo ao grau de conhecimento e de 

equilíbrio financeiro do público alvo. 

 TEORIA DO PROSPECTO - Tendo como base a teoria da utilidade, onde a utilidade de 

um ganho é aferida comparando-se os ganhos e as perdas, ou seja, a utilidade de obter um ganho 

é a diferença do valor inicial pelo valor inicial somado ao valor obtido, consequentemente a 

desutilidade seria a perda, dadas as mesmas proporções. Nessa teoria entende-se que as 

utilidades de perdas e ganhos são diferenciadas apenas pelos valores positivos e negativos. 

Partindo desta teoria, a teoria do prospecto adiciona uma parte móvel, a variável “ponto de 

referência”, ou seja, além de saber a utilidade do ganho e das perdas deve-se saber também o 

estado de referência, fato esse que varia em cada situação (KAHNEMAN; TVERSKY, 2012) 

 Para Kahneman e Tversky (2012), a teoria do Prospecto tem 3 características cognitivas, 

sendo a primeira um ponto referencial neutro, ou nível de adaptação, que pode ser entendido 

como resultado esperado, onde se os resultados forem melhores que os pontos de referência são 

ganhos e se estão abaixo são perdas. A segunda característica é a de sensibilidade decrescente, 

refere-se a uma diferença subjetiva entre ganhos e perdas onde o valor percebido se difere, 

mesmo sendo valores semelhantes, por exemplo a diferença subjetiva entre novecentos e mil 

reais é muito menor do que a diferença entre cem e duzentos reais, ou seja, a sensibilidade entre 

eles se diferem, porém, o valor obtido é o mesmo. O terceiro princípio é o de aversão à perda, 

este princípio tem um histórico evolucionário, onde organismos que tratam ameaças como mais 

importantes, mais urgentes do que as oportunidades têm melhores chances de sobreviver e 

reproduzir. 

 AVERSÃO A PERDAS - De muitas maneiras aversão a perdas compromete a tomada de 

decisão, pois ela influencia em tudo, podendo ser comparada a uma espécie de paralisia, onde 

ao perceber que os riscos de perder são maiores que as vantagens de ganhar, os movimentos 

são pensados e calculados de maneira mais conservadora, e esse movimento é acentuado 

quando já existe uma perda. (Kahneman, 2011). De forma geral as incertezas tornam as decisões 

piores fazendo com que as pessoas não consigam calcular as probabilidades e riscos que estão 

correndo (KAHNEMAN, revista ESPM, 2015). 
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 HEURÍSTICAS - Experiência é fundamental para a construção de conhecimento, é nesse 

processo de observações e experiências que são formadas as heurísticas. Errando e acertando 

diversas vezes cria-se “regras mentais” práticas para auxiliar nas tomadas de decisões. Essas 

Heurísticas funcionam como atalhos mentais utilizados para simplificar decisões complexas. 

Porém, por serem baseadas em experiências passadas e nas próprias convicções, as heurísticas 

propõem soluções de forma geral e não específicas, o que pode nos levar ao erro, por ocasionar 

ilusões cognitivas e uma tomada de decisão irracional (KAHNEMAN; TVERSKY, 1974). 

 HEURÍSTICA DA DISPONIBILIDADE - Apresenta uma facilidade de lembrança 

associada a familiarização de eventos que aconteceram, ou seja, o fato de determinado evento 

já ter ocorrido, faz com que o indivíduo associe e tome as decisões baseadas em fatos passados. 

Conforme Kahneman (2011), a Heurística da disponibilidade é uma estratégia para avaliar a 

frequência ou a probabilidade da ocorrência de eventos. Ou seja, a heurística é um reflexo 

humano de negligenciar informações mais complexas e dar mais atenção a eventos vividos, 

como os mais recentes ou os mais impactantes. O viés decorrido dessa heurística ocorre pela 

rápida lembrança de eventos mais volumosos comparados com eventos de difícil 

recuperabilidade ou disponibilidade, mesmo que tenham mesma quantidade, as ocorrências 

mais familiares são consideradas. Sendo assim, quanto mais familiar, mais vivo na memória 

estará o evento. 

 HEURÍSTICA DA REPRESENTATIVIDADE - A heurística da representatividade está 

na inclinação das pessoas em focar sua atenção em particularidades e com base nisso julgar os 

processos para tomadas de decisões, dando uma ilusão de validade e falácia da conjunção, onde 

tendem a ignorar fatores estatísticos. 

O resultado da procura por estereótipos para alicerçar as decisões pode transformar-

se em vieses de: insensibilidade dos índices básicos; insensibilidade à dimensão da 

amostra; interpretação erradas da chance; insensibilidade à previsibilidade; ilusão a 

validade; falácia da conjunção; e concepções errôneas sobre regressão a média 

(KAHNEMAN; TVERSKY,1974). 

 HEURÍSTICA DE ANCORAGEM E AJUSTAMENTO - Conhecida como a heurística 

da confirmação ocorre quando a avaliação é feita com base em valores iniciais de base (âncora), 
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que até a decisão final sofrerá ajustes, ou seja, a âncora é ponto de partida para o ajustamento 

até ser tomada a decisão final. Para Bazerman (2004) as âncoras são decorrentes de eventos 

passados, tendo como influência, crenças e opiniões prévias a fixação de âncoras. É como uma 

base que determinará o valor de um produto, sofrendo ajustes ao longo do tempo até chegar a 

um valor final. Se usada como fonte principal trará complicações decorrentes das suas decisões. 

 VIESES COGNITIVOS E OS REFLEXOS NA TOMADA DE DECISÃO EM 

FINANÇAS - Em todos processos a intuição proporciona o processamento das informações de 

forma automática e rápida, porém, normalmente não processa todas informações, sofrendo 

influência emocional, física e comportamental, o que aflora em situações de incertezas e riscos 

(RUSSO; SCHOEMAKER, 1993). Em outras palavras, as heurísticas surgem quando o 

indivíduo é pressionado a ter respostas precisas e rápidas em circunstâncias que envolvem 

riscos e incertezas. Os atalhos são utilizados de forma prática e involuntária, baseados em 

experiências e convicções pessoais (heurísticas), o uso inadequado das regras práticas pode 

levar os indivíduos a cometerem erros de julgamento (vieses cognitivos). 

 FINANÇAS COMPORTAMENTAIS - As finanças comportamentais têm como 

principal objetivo identificar e compreender as ilusões cognitivas que influenciam o investidor, 

induzindo-os ao cometimento de erros sistemáticos sejam na avaliação de valor, probabilidade 

e riscos. As finanças comportamentais consideram que apesar de diversos instrumentos 

auxiliares na tomada de decisão o indivíduo é acometido de influências internas fazendo-o agir 

de forma irracional. 

 Segundo Rogers, Ribeiro e Securato (2007) se os indivíduos pudessem aprender com os 

seus erros, seria possível eliminá-los no processo decisório, uma vez que entendesse que errou 

e não o cometeria novamente. Porém, as características do comportamento do ser humano 

limitam esse processo de aprendizado, dentre elas podemos citar o arrependimento, o excesso 

de confiança, o conservadorismo e a ilusão do conhecimento. 

 ALFABETIZAÇÃO FINANCEIRA - A Alfabetização financeira é um tema muito 

complexo que envolve diversas variáveis e aspectos físicos e comportamentais, porém podemos 

mensurar em duas dimensões, que seria o entendimento, que representa o conhecimento que a 

pessoa tem acerca das finanças pessoais e a outra dimensão seria a utilização (Potrich; Vieira; 
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Kirk, 2015), ou seja, como é aplicado praticamente esse conhecimento. Embora tenha sua 

importância, avaliar a alfabetização financeira das pessoas é algo muito difícil, abrangendo 

diversos conceitos. O conhecimento financeiro é adquirido ao longo dos anos e o 

comportamento financeiro é um elemento essencial da alfabetização financeira. 

 PLANEJAMENTO FINANCEIRO - O pensamento financeiro está em diversas 

atividades do dia a dia, seja em uma compra no supermercado, seja em um pagamento de boleto, 

água, luz, ou até em questões mais volumosas como compra de uma casa ou um carro, em 

qualquer situação você precisa avaliar, pesquisar e realizar o controle do seu dinheiro 

(SALANEK FILHO, 2012). Da mesma forma que uma empresa para ser bem-sucedida tem que 

ter um planejamento financeiro, o indivíduo deve ter o tê-lo na sua vida pessoal, prevendo 

gastos e gerindo os recursos disponíveis. É fundamental identificar as variáveis que impactam 

na execução do seu objetivo, traçando metas e estipulando prazos para um melhor 

acompanhamento.  

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 ALFABETIZAÇÃO E CONHECIMENTO FINANCEIRO - Conforme referenciado, o 

conhecimento financeiro é adquirido ao longo do tempo e o comportamento é um elemento 

essencial da alfabetização financeira. Apesar de ser um tema muito complexo, podemos 

identificar fatores complementares e condicionantes ao observar os resultados dessa amostra. 

 Conforme o gráfico 01, com relação à escolaridade, a pesquisa aponta que 92% das 

pessoas estão cursando o ensino superior ou já concluíram. Ao serem perguntados se já 

participaram de algum curso, palestra ou congresso sobre educação financeira, apenas 42% 

responderam que sim. Porém ao responder sobre ter algum contato com livros ou materiais na 

internet sobre educação financeira ¾ disseram que sim. A respeito do conhecimento sobre 

finanças pessoais, 15% das pessoas responderam que estão nada seguros e que gostariam de ter 

um nível melhor, as pessoas que se disseram razoavelmente seguros e que conhece a maioria 

das coisas representaram 38% do total e 47% disseram não estarem muito seguros e que 

gostariam de saber um pouco mais. 
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Gráfico 01 – Alfabetização Financeira 

 Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

 O hábito de investir é muito importante quando falamos em finanças, proteger o dinheiro 

contra a inflação e impedir que ele desvalorize ao longo do tempo. Porém ficou observado que 

47 pessoas têm esse hábito e que dentre essas pessoas que responderam sim ao hábito de investir 

37 tem como principal ou único investimento a caderneta de poupança, ou seja, 86% das 

pessoas que responderam à pesquisa não possuem o hábito de investir ou investem apenas na 

poupança,  esse fato pode ser observado pela heurística da representatividade, onde o indivíduo 

tende a focar sua atenção em particularidades e com base nisso julgar os processos para tomadas 

de decisão (Kahneman; Tversky, 1974).  
 

Gráfico 02 -  Hábito de investir 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

   

   

  

5%

73%

14%

8%

Pós-Graduação

Superior…

Superior Completo

Médio Completo

Escolaridade

42%

58%

sim

não

Participou de algum curso, 
palestra ou congresso sobre 

educação financeira?

75%

25%

sim

não

Já teve contato com algum 
material (livro, Internet...) 

sobre Educação 
Financeira?

47%

38%

15%

Não muito seguro – gostaria 
de saber um pouco mais

Razoavelmente seguro –
conheço a maioria das coisas

Nada seguro – gostaria de ter 
um melhor nível

A respeito do seu conhecimento sobre 
finanças pessoais, você se sente

16%

42%

37%

4%

Já li algo. Porém, desconheço o
assunto.

Sei do que se trata, mas não
aplico.

Sei do que se trata e aplico no
meu dia-a-dia

Nunca ouvi falar

Diante do termo Educação Financeira, 
como você se posiciona?

47

26

sim

não

Possui Habito de 
Investir

37

4

6

CARDENETA DE
POUPANÇA

CDB OU TITULOS
PUBLICOS

OUTROS

Investimento

Tipos de Investimento          

dos que possuem o 

habito  



 

11 

 

 Para as próximas questões ficou estabelecido para padrão de análise, os seguintes 

parâmetros: “1 – Discordo Totalmente”, “2 – Discordo parcialmente”, “3 – Indiferente”, “4 – 

Concordo parcialmente” e “5 – Concordo Totalmente”. 

 Para ser feito um planejamento financeiro, em qualquer situação você precisa avaliar, 

pesquisar e realizar o controle de seus recursos (Salanek Filho, 2012; Bazerman, 2004) a 

administração financeira diz respeito às responsabilidades e tarefas de controle. Diante disso, 

foram feitas perguntas para avaliar o planejamento das pessoas, onde observamos que a maioria 

entende a importância de se ter metas para alcançar os objetivos e da necessidade de planejar 

os gastos, porém se disseram indiferente quando perguntados se seguem algum plano de gastos 

mensais ou semanais, tendo essa questão mediana de 3 e média de 3,1. Reforçando a ideia de 

que se tem o conhecimento básico, mas não se tem o hábito de ter e seguir um planejamento 

financeiro. 

Tabela 01 – Atitude Financeira 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 Por fim, para uma melhor visualização e compreensão da influência de se ter um 

conhecimento mais aprofundado sobre finanças e também o equilíbrio financeiro, nos próximos 

gráficos será feita a comparação entre a quantidade de pessoas e o seu nível de conhecimento, 

bem como a comparação entre a quantidade de pessoas e o seu equilíbrio financeiro. 

 Iniciando pela comparação entre a média conhecimento e a quantidade total de resposta 

em cada alternativa. No gráfico 03, a maioria das pessoas responderam que preferem 100 % 

(cem por cento) de chances de ganhar R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo essa resposta com a 

de maior média de conhecimento. 
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GRÁFICO 03 

Fonte: Dados Extraídos do questionário. 

 No gráfico 04, observar-se uma diferença em relação ao gráfico 03, visto que a maioria 

dos estudantes preferem a segunda alternativa, enquanto que a média de pessoas que escolheram 

a primeira alternativa é maior, a diferença entre as duas alternativas é de apenas 1% (um por 

cento), ou seja, o risco é baixo comparativamente. 

 

GRÁFICO 04 

Fonte: Dados Extraídos do questionário. 
 

No gráfico 05, a maioria dos estudantes foram mais conservadores, buscando a alternativa 

onde tinha mais chances de ganhar uma viagem, mas, quando analisamos, novamente a 

diferença entre arriscar ganhos maiores, neste caso, três viagens, é também de apenas 5% (cinco 

por cento), sendo talvez esse pensamento dentre que escolheu a outra alternativa, tendo maior 

média de conhecimento entre os respondentes. 
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GRÁFICO 05 

Fonte: Dados Extraídos do questionário. 

 No último gráfico comparativo de média de conhecimento, temos que 54 pessoas 

preferiram não arriscar, e escolheram a opção de certeza do ganho de apenas viajar por uma 

semana para Inglaterra, entretanto dentre as pessoas que arriscaram 50% (cinquenta por cento) 

de chance de ganhar uma viagem de três semanas para além da Inglaterra, também para França 

e Itália, tendo 50% (cinquenta por cento) de possibilidade de não ganhar nada, essas pessoas 

tiveram uma média de conhecimento bem acima. 

 Esses resultados reforçam a ideia de que o conhecimento financeiro auxilia as pessoas na 

hora de tomar decisões financeiras, sendo essas pessoas mais arrojadas e buscando alternativas 

onde tenham maiores chances de ganhar, consequentemente sendo menos avessas ao risco. 

GRÁFICO.06

 

 Fonte: Dados Extraídos do questionário. 
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 No gráfico 07 foi observado que o equilíbrio financeiro de quem escolheu a opção que 

envolvia maior risco é bem abaixo, sendo este quase 0 (zero), os estudantes com melhor 

equilíbrio financeiro optaram por não arriscar, mesmo que o ganho seja menor. 
 

GRÁFICO 07 

Fonte: Dados Extraídos do questionário. 
 

No gráfico 08, o resultado mostrou que os estudantes de administração com maior 

equilíbrio financeiro optaram por arriscar um ganho maior, visto que a diferença entre as 

alternativas era muito pequena, em compensação, a maioria das pessoas escolheram a opção 

que tinha melhores chances de ganho. 

GRÁFICO 08 

Fonte: Dados Extraídos do questionário. 
 

 Os gráficos 09 e 10 tiveram resultados bem semelhantes, onde novamente os estudantes 

de administração com melhor equilíbrio financeiro escolheram a opção mais arriscada, na busca 

de obter ganhos melhores. 
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GRÁFICOS 09 e 10  

Fonte: Dados Extraídos do questionário. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De muitas maneiras aversão a perdas compromete a tomada de decisão, pois ela 

influencia em tudo, podendo ser comparada a uma espécie de paralisia, onde ao perceber que 

os riscos de perder são maiores que as vantagens de ganhar, os movimentos são pensados e 

calculados de maneira mais conservadora, e esse movimento é acentuado quando já existe uma 

perda. 

Este artigo teve como objetivo principal avaliar a aversão às perdas e influência das 

heurísticas na tomada de decisão, associando-as ao grau de conhecimento e de equilíbrio 

financeiro de Estudantes de Cursos Superiores do Instituto Federal da Paraíba. 

Para alcançar os objetivos foi definida a abordagem qualitativa básica, sendo esta uma 

pesquisa do tipo descritiva, o instrumento utilizado para fazer a coleta de dados foi um 
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questionário composto por questões sócio demográficos e gerais acerca do tema, tendo um 

universo de 73 pessoas com maioria do sexo feminino. 

 No que diz respeito ao planejamento das pessoas, observamos que a maioria entende a 

importância de se ter metas para alcançar os objetivos e da necessidade de planejar os gastos, 

porém se disseram indiferente quando perguntados se seguem algum plano de gastos mensais 

ou semanais. Reforçando a ideia de que se tem o conhecimento básico, mas não se tem o hábito 

de ter e seguir um planejamento financeiro. 

Com relação ao hábito de investir, 47 pessoas têm esse hábito e que dentre essas pessoas, 

37 tem como principal ou único investimento a caderneta de poupança, ou seja, 86% das 

pessoas que responderam à pesquisa não possuem o hábito de investir ou investem apenas na 

poupança. 

Sobre o termo Educação Financeira 42% dos respondentes sabem do que se trata, mas 

não aplica no dia-a-dia e apenas 37% sabem do que se trata e aplica no dia-a-dia, ou seja, tem 

muita informação disponível, porém muitas dessas informações são complexas e necessita de 

tempo e esforço para interpretá-las, fazendo com que as pessoas não aprofundem tanto no 

assunto. 

Por fim, com o auxílio de gráficos comparativos, vimos que a pessoa com maior 

equilíbrio financeiro e com maior conhecimento sobre finanças, é mais propensa ao risco, 

tomando decisões mais arrojadas e na tentativa de obter maiores ganhos e melhores resultados, 

evidenciando a influência causada pelos fatores alfabetização financeira, equilíbrio e 

conhecimento financeiro. 
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