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RESUMO 

O estudo tem por objetivo identificar as principais variáveis que influenciam no processo 

decisório, baseando-se na teoria dos prospectos e no efeito framing para fins de análise. 

Metodologicamente a pesquisa se caracteriza como descritiva, quanto aos procedimentos é 

experimental e a análise é predominante de cunho qualitativo. A análise considera as respostas 

de 122 questionários aplicados, sendo a amostra de 62 acadêmicos do curso de graduação em 

Ciências Contábeis e 60 estudantes de cursos de especialização da área de Ciências Sociais 

Aplicadas de uma universidade do estado de Santa Catarina. A aplicação dos problemas foi 

realizada para os dois públicos com o intuito de analisar se a variável experiência acadêmica 

possui influência nas decisões dos indivíduos. De modo geral os resultados contribuíram para 

confirmar a influência do efeito framing nas decisões entre os acadêmicos dos cursos de 

graduação, identificado por meio da alteração da exposição dos problemas, demonstrando dessa 

forma, que a variável experiência acadêmica tem influência nas decisões. Os resultados 

demonstraram ainda, que na maioria dos casos os respondentes tiveram tendência por opções 

mais arriscadas quando estão diante de um ambiente de possível ganho e mais prudentes quando 

estão diante de um ambiente apresentado com possíveis perdas, contrariando as indicações 

propostas pela teoria dos prospectos. De modo geral, a pesquisa destaca a existência de erros 

nas decisões gerenciais considerando o modo de apresentação de um determinado problema, 

bem como, que o efeito framing influencia as decisões dos indivíduos, e a variável experiência 

também possui influência nessas decisões, como propõem a teoria dos prospectos. 

Palavras-chave: Teoria dos prospectos; Efeito framing; Tomada de decisão.  

Área temática do evento: Controladoria e Contabilidade Gerencial.                                                         
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1  INTRODUÇÃO 

 Durante muito tempo, os elementos quantitativos foram considerados como primordiais 

para a tomada de decisão. Entretanto, em períodos mais recentes, pode-se observar o crescente 

estudo dos elementos pessoais (portanto, de natureza qualitativa) que possam estar envolvidos 

em todo contexto do processo decisório (DA SILVA, LAGIOIA, MACIEL & RODRIGUES, 

2009). 

 Conforme Barreto, Da Silva Macedo e Dos Santos Alves (2013), analisando a 

necessidade de expansão, os estudos que utilizam informações contábeis associados a outras 

áreas de conhecimento vêm se desenvolvendo juntamente com as mudanças que as Ciências 

Contábeis têm apresentado. Todas essas mudanças tem o objetivo de atender as necessidades 

das organizações, e também de forma que possam auxiliar os gestores no processo decisório. 

 Nas decisões gerenciais, existem vários fatores de incerteza que influenciam nas 

escolhas dos indivíduos. Os indivíduos sempre tendem a arriscar, pois acreditam estar 

escolhendo a melhor opção. Alguns fatores como a emoção, o humor, a intuição, a 

espiritualidade, a esperança e a religiosidade contribuem para criação de uma confiança 

necessária para assunção de riscos, tendo assim, efeitos significativos na tomada de decisão 

(ALVARENGA, CARDOSO, FERREIRA & AGUIAR, 2014). 

 Segundo estudo realizado por Reina, Nunes, Macedo Junior, Reina e Dorow (2011), 

observando o efeito certeza, em situações envolvendo ganhos, as pessoas tendem a preferir os 

resultados com mais certeza de desfechos prováveis, entretanto, quando o ganho deixa de ser 

provável e passa a ser somente possível, a maioria prefere a aposta de maior valor. Já quando a 

situação se remete ao campo das perdas, as pessoas tendem a escolher a opção de uma perda 

certa. 

 Conforme Quintanilha e Macedo (2014), a teoria dos prospectos tem o propósito de 

analisar cinco vieses cognitivos capazes de influenciar o comportamento decisório: os efeitos 

certeza, reflexão, isolamento, formulação e ilusão monetária. Ainda conforme o estudo 

mencionado, a teoria dos prospectos mostra que os indivíduos sentem mais dor em uma perda, 

do que prazer de um ganho no mesmo valor monetário, contrariando a teoria da utilidade 

esperada, qual afirma que os indivíduos escolhem sua alternativa pela variação de maior valor. 

 A teoria dos prospectos demonstrou a possibilidade de influenciar a decisão de um 

indivíduo sem distorcer a informação ou omiti-la, apenas realizando pequenas alterações na 

estrutura do problema, a essa possibilidade deu-se o nome de efeito framing. O efeito framing 

decorre de um processo automático, intuitivo, de tomada de decisão e de difícil eliminação 

(BARRETO, DA SILVA MACEDO & DOS SANTOS ALVES, 2014). 

 Estudos anteriores como os de Cardoso, Riccio e Lopes (2008); De Souza, Farias, 

Quirino e Vieira (2011); Da Silva Macedo, Dantas e De Oliveira (2012); Da Silva Macedo e 

Dos Santos Alves (2013); Dantas e Da Silva Macedo (2013); visam principalmente analisar o 

processo de tomada de decisão no ambiente gerencial com base na teoria dos prospectos e do 

efeito framing, contribuindo diretamente com o objetivo do presente trabalho. 

 Diante dessa situação, a problemática da pesquisa visa responder: A forma de exposição 

de um problema e a experiência dos indivíduos influenciam no processo decisório do ambiente 

gerencial? Visando atender ao objetivo de identificar se a forma de exposição de um problema 

e a experiência dos indivíduos da área contábil, são variáveis que influenciam as decisões 

conforme sugere a teoria dos prospectos. 

 Justifica-se a pesquisa a partir do contexto da teoria dos prospectos, considerando que 

em um ambiente de decisões gerenciais com base nas informações contábeis, é possível 

melhorar o entendimento do processo decisório, identificando junto a tomadores de decisão as 

principais variáveis que os influenciam no contexto decisório. Neste sentido pretende-se testar 

a existência de erros nas decisões gerenciais e se o modo de apresentação de um problema por 



 
 

 

meio do efeito framing influencia as decisões dos indivíduos, analisando também se a variável 

experiência tem influência nessas decisões (CARDOSO et al., 2008).   

 O estudo encontra-se estruturado em mais quatro seções, além dessa introdução. A 

segunda seção contempla a revisão da literatura, abordando-se o contexto e importância da 

contabilidade para as pequenas e médias empresas e de estudos correlatos ao tema, na terceira 

seção abordam-se os procedimentos metodológicos utilizados para a realização da pesquisa, 

bem como os instrumentos de coleta dos dados, na quarta seção apresentam-se os resultados da 

pesquisa, e por fim na quinta seção contemplam-se as considerações finais da pesquisa 

realizada. 

  

2  REVISÃO DA LITERATURA 

 Neste capítulo apresentam-se as principais considerações acerca da teoria dos 

prospectos, demonstrando os aspectos que influenciam a tomada de uma decisão no ambiente 

empresarial; seguidamente o efeito framing, evidenciando a mudança de postura do ser humano 

em relação às alterações na forma de apresentação dos problemas; por fim, uma breve síntese 

de estudos correlatos com a temática estudada. 

 

2.1 Teoria dos prospectos 

 Esse estudo baseia-se principalmente na teoria dos prospectos, pois por meio dela é 

possível analisar os diversos fatores que podem interferir na tomada de decisão em um ambiente 

gerencial.   

 Com base nos estudos de Simon (1955, 1957, 1986), conhecidos como principio da 

satisfação suficiente, busca-se o entendimento das regras de simplificação realizadas pelos 

indivíduos no momento da escolha. Neste principio se estabelece que o tomador de decisão 

escolha uma decisão de forma racional, mas com uma visão parcial ou limitada da situação, se 

amparando em fatos que lhe dão sustentação para a escolha (CARDOSO et al., 2008).  

 Após o trabalho de Simon, várias pesquisas nesse contexto foram realizados, 

acumulando uma grande quantidade de evidências experimentais. Dentre esses trabalhos 

destaca-se o de Kahneman e Tversky (1979), o qual se baseia na aplicação de princípios 

psicológicos para investigar a tomada de decisão e desenvolveu um modelo de tomada de 

decisão sob-risco denominada prospect theory ou teoria dos prospectos (DANTAS & DA 

SILVA MACEDO, 2013).  

 Segundo Da Silva Macedo et al. (2012), a teoria dos prospectos está diretamente 

direcionada a descrever decisões entre alternativas que estão propensas ao risco, isto é, 

alternativas com resultados incertos, aonde as probabilidades são conhecidas. Nesta teoria 

pode-se identificar os comportamentos diferenciados mediante as perdas e aos ganhos, em razão 

dos vieses de decisão aos quais os decisores são expostos. 

 Mediante o uso da teoria dos prospectos, podem-se entender melhor as variáveis que 

possuem influenciam sobre o processo decisório, bem como apontar os principais erros que 

ocorrem no processo cognitivo da tomada de decisão, gerando ainda os chamados erros de 

preferência. Pode-se destacar também que esse aspecto pode ser reconhecido como um dos 

pontos mais instigantes e controversos da moderna teoria de finanças (CARDOSO et al., 2008). 

 Segundo estudo realizado por Quintanilha e Macedo (2014), a teoria dos prospectos tem 

o propósito de analisar cinco vieses cognitivos principais capazes de influenciar o 

comportamento decisório: os efeitos certeza, reflexão, isolamento, formulação e ilusão 

monetária. Além desses vieses mencionados, a teoria abrange mais uma gama de efeitos que 

possuem influência sobre a decisão, demonstrando a complexidade da teoria e também a 

importância de se conhecer tais aspectos relacionados ao processo decisório, que podem 

influenciar os indivíduos em inúmeras situações. 



 
 

 

 A teoria dos prospectos avalia seus resultados em termos de ganhos ou perdas, baseados 

em um ponto de referencia, analisando que os indivíduos tendem a ter aversão ao risco quando 

submetidos a ganhos, ou seja, buscam efetuar apostas seguras, com um desfecho certo, e 

buscam o risco quando submetidos a um contexto de perdas, preferindo correr o risco de 

grandes perdas ao invés de evitar perdas mínimas, formando uma função em valor de S, 

côncavo na região dos ganhos e convexa na região das perdas (PEREIRA, MACEDO, 

LIBONATI & LAGIOIA, 2010). Como se observa na Figura 1. 

Figura 01 - Função valor segundo a teoria dos prospectos  

                     
Fonte: Adaptado de KAHNEMAN e TVERSKY (1979).  

 Conforme apresentado no gráfico da Figura 01, a teoria dos prospectos atribui ganhos e 

perdas em relação a um ponto de referência, sem a avaliação de seu valor objetivo, mas do seu 

valor pessoal e subjetivo, podendo assim fazer uma medida de satisfação, que pode ser 

associada a cada resultado.  

 Conforme Vieira e Gava (2006), os elementos centrais da Teoria de Prospectos são: (1) 

as pessoas se posicionam aversa ao risco para os ganhos e propensas ao risco para as perdas; 

(2) pessoas atribuem pesos não lineares a ganhos e perdas potenciais; (3) quando da certeza dos 

resultados, estes geralmente ponderados em comparação com resultados incertos; (4) a função 

utilidade normalmente tende a ser maior para as perdas do que para os ganhos, sendo expressa 

de forma gráfica como côncava para ganhos e convexa para as perdas; (5) As pessoas se 

utilizam de um ponto de referencia para fazer as escolhas sobre ganhos e perdas. 

 De acordo com Oliveira e Krauter (2015), a teoria dos prospectos indica que as pessoas 

tem tendência a violar a premissa da Teoria de Utilidade Esperada, mostrando dessa forma, que 

as pessoas tendem a ter um comportamento ligado ao efeito certeza, o qual se compreende por 

ter preferência por resultados que tem um valor esperado maior, porém com menores 

probabilidades. 

Segundo o estudo de Alvarenga et al., (2014), que tem como objetivo principal analisar 

a interferência da emoção na tomada de decisão, tem-se a expectativa de que os tomadores de 

decisão afetados pela emoção positiva apresentem uma maior aversão ao risco, enquanto os 

decisores afetados pela emoção negativa tenham um comportamento inverso, isto é, mais 

propensos ao risco. 

 Dessa forma, pode-se entender o propósito principal da teoria dos prospectos, bem 

como, reforçar a sua importância no sentido da análise das variáveis que possuem influência na 

tomada de decisão no ambiente gerencial. 

 

2.2 Efeito Framing 

 Diante das diversas decisões que os gestores precisam tomar diariamente, este estudo, 

analisa as variáveis que tem influência sobre essas decisões, analisa também se a aplicação do 



 
 

 

efeito framing pode de certa forma induzir os indivíduos ao erro. Abaixo, está demonstrado o 

entendimento de alguns autores sobre esse efeito. 

 Conforme Carvalho Junior, Rocha e Bruni (2009), o efeito framing pode se manifestar 

a partir de diversas situações. O ser humano responde diferentemente a um mesmo problema 

decisório a partir de mudanças na forma como o problema é apresentado, voltando a atenção 

aos problemas ocorrentes em decisões estratégicas, táticas e operacionais, baseadas em 

informações fornecidas dentro das organizações, pode ser observado o efeito framing em 

processos que envolvem as diferentes formas de apresentação de relatórios, bem como a 

constante comparação e o processamento de resultados numéricos.  

 Segundo De Souza et al. (2011), o efeito framing compreende a existência de respostas 

diferentes por parte dos indivíduos a um mesmo problema mediante a alteração na forma de 

apresentação do problema. A maneira como a questão é apresentada influência na alteração da 

decisão dos indivíduos, situação que contraria a racionalidade e afeta a tomada de decisão.  De 

acordo com Levin, Gaeth e Schreiber (2002) existem três tipos de efeito Framing. São eles:  

(i) Efeito Framing de Atributo: é identificado quando a avaliação de um objeto ou 

evento está mais favorável ao lado positivo, comoo, por exemplo, a percentagem de respostas 

corretas em um teste em vez da percentagem de respostas incorretas ou a taxa de sucesso em 

um procedimento médico em vez da taxa de insucesso.  

(ii) Efeito Framing de Objetivo: ocorre quando uma mesma questão é colocada apenas 

com o apelo diferente, aonde são expressas as consequências positivas para realizar o 

pretendido, e também as consequências negativas de não realizar o ato.   

(iii) Efeito Framing de Escolha sob Risco: este fato ocorre quando a disposição de 

assumir um risco depende se os resultados em potencial são enquadrados positivamente ou 

negativamente. As pessoas são mais aptas a arriscar para evitar uma perda do que para obter 

um ganho.  

 Para Kühberger (1995) é importante resaltar a diferença entre o framing effect e o 

reflection effect. O primeiro observa apenas à apresentação do mesmo resultado de uma forma 

diferente, ou seja, apresentando ele com domínio dos ganhos e uma segunda vez fazendo-o 

parecer que se situam no domínio das perdas, enquanto que seu domínio não tenha sofrido 

qualquer alteração.  Já o segundo refere-se a preferências opostas e requer domínios realmente 

opostos, independentemente da formulação do problema. 

 A teoria dos prospectos estuda varias teorias ligadas ao processo decisório, uma 

aplicação de grande importância dessa teoria, e um dos vários efeitos derivados dela é o efeito 

framing, o qual analisa a possibilidade de induzir um individuo a tomar decisões diferenciadas 

por meio da manipulação da forma de apresentação de uma mesma situação (CARDOSO, et 

al., 2008). 

 Conforme o estudo de Kahneman e Tversky (1986), o efeito framing tem como objetivo 

principal a defesa de que a forma como o problema apresentado aos tomadores de decisão, gera 

escolhas distintas. Diante disso, pode-se observar como é possível reverter ou manipular uma 

preferência entre alternativas de uma decisão em função de alterações na maneira de apresentar 

o problema. Essa situação contraria a racionalidade e afeta a tomada de decisão visto que a 

maneira com que uma mesma questão é apresentada influência a decisão dos indivíduos 

(BARRETO et al., 2013).  

 Diante disso, verifica-se a importância do efeito framing para o desenvolvimento do 

presente estudo, o qual será analisado após a aplicação dos questionários, verificando assim, se 

obteve influência esperada no trabalho, observando que foram alteradas as formas de 

apresentação de alguns problemas com o propósito de induzir os respondentes à tomadas de 

decisão distintas diante dessa manipulação. 

 



 
 

 

2.3 Estudos correlatos 

 Para realização do estudo foram analisadas diversas pesquisas relacionadas ao objetivo 

proposto pelo estudo, bem como os resultados encontrados. Estudos como os Cardoso et al. 

(2008); De Souza et al. (2011); Da Silva Macedo et al. (2012); Barreto et al. (2013); Dantas e 

Da Silva Macedo (2013); Quintanilha e Macedo (2014), contribuem com o desenvolvimento 

da pesquisa. 

 Segundo Cardoso et al. (2008), teve por objetivo testar a existência de erros, previstos 

na teoria dos prospectos em ambiente de decisões individuais, testando a variável experiência. 

Foram realizados questionários com estudantes de graduação do curso de Administração de 

empresas e estudantes de pós-graduação em Gestão da Pontifica na Universidade Católica de 

Campinas. Os resultados indicaram a existência de erros nas decisões com base nas teorias 

previstas, já a variável experiência não teve influência em nenhum caso. 

 A pesquisa realizada por De Souza et al. (2011), buscou verificar se o ensino de 

controladoria minimiza os vieses cognitivos acarretados pelo efeito framing em decisões 

gerenciais relativas a custos de oportunidade, para realização do trabalho foram utilizadas 

pesquisas descritiva, bibliográfica e qualitativa, bem como a aplicação de questionários aos 

estudantes do curso de Ciências Contábeis da UFRN, para posterior análise dos resultados, os 

quais demonstraram que o ensino de controladoria minimizou a ocorrência de vieses cognitivos 

decorrentes do efeito framing em decisões gerenciais relativas a custos de oportunidade da 

amostra pesquisada e que os gestores podem ser influenciados quando a informação é 

enviesada, tendo como obrigação a elaboração de informações que não levem a ocorrência 

desses vieses. 

 Conforme Da Silva Macedo et al. (2012), teve como objetivo analisar o comportamento 

decisório dos profissionais de contabilidade, com base na teoria da Racionalidade Limitada, 

para o desenvolvimento da pesquisa foi realizado um estudo de casa, com a aplicação de 

questionários a estudantes de pós-graduação do curso de ciências contábeis em uma instituição 

de ensino superior, pode-se perceber que os profissionais contrariam o principio da invariância, 

como também analisada a tendência a ignorar informações. 

 A ideia demonstrada por Barreto et al. (2013), foi evidenciar situações na de tomada de 

decisão em ambiente contábil sob a perspectiva da teoria dos prospectos e de dois de seus 

principais efeitos: certeza e framing foram aplicados questionários aos estudantes do curso de 

pós-graduação na área contábil, no estado do Rio de Janeiro, dos quais pode-se analisar 

demonstram que  as questões que envolvem certeza no campo dos ganhos são as mais 

procuradas entre os respondentes. É possível identificar a presença do efeito framing. Pôde-se, 

ainda, constatar uma atitude diferenciada frente ao campo das perdas onde houve a busca pela 

perda certa, contrariando a Teoria em questão. 

 O trabalho apresentado por Dantas e Da Silva Macedo (2013), analisou o impacto da 

racionalidade limitada no processo decisório, com base na teoria dos prospectos, testando as 

variáveis, formação acadêmica, gênero, experiência profissional e experiência acadêmica. 

Foram aplicados questionários aos estudantes do curso de ciências contábeis, numa instituição 

da cidade do Rio de Janeiro. Foi observado que quando o problema era enquadrado na forma 

de ganhos, foi optado pela opção menos arriscada e quando era enquadrado na forma de perdas, 

foi escolhida a situação menos propensa ao risco, a influência do gênero, experiência 

profissional e acadêmica, teve relevância nos resultados da amostra. 

 O estudo de Quintanilha e Macedo (2014) teve como objetivo analisar o comportamento 

decisório de futuros contadores diante de situações de julgamento, para verificar a presença dos 

vieses de decisão provenientes do uso das Heurísticas de Julgamento e da teoria dos prospectos 

no processo de tomada de decisão. Foi aplicado um questionário com duas versões, a uma 

amostra de 155 estudantes de graduação em Ciências Contábeis de uma Universidade Pública 



 
 

 

do Rio de Janeiro. A cada respondente foi aplicado uma versão do questionário. A diferença 

entre as versões dos questionários é que as respostas para as perguntas eram manipuladas de 

forma positiva ou negativa, por conta dos vieses oriundos da teoria dos prospectos. De maneira 

geral, os resultados mostram a ação dos efeitos reflexão, formulação e certeza e dos vieses da 

concepção errônea do acaso e da falácia da conjunção no comportamento decisório dos 

discentes de graduação em Ciências Contábeis que fizeram parte do estudo. 

  De modo geral, os resultados das pesquisas realizadas possibilitam observar os 

diferentes resultados apurados de acordo com cada pesquisa realizada. Nesse sentido, o presente 

trabalho irá analisar os resultados de acordo com os objetivos propostos. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 Entende-se que a presente pesquisa é caracterizada como descritiva, observando que a 

mesma tem como objetivo identificar as principais variáveis que influenciam o processo 

decisório, a partir das decisões de determinada amostra de indivíduos. 

 Ainda, quanto à análise de dados, pode ser conceituada como descritiva que consiste em 

verificar o comportamento de determinada variável em um fenômeno, descobrindo as relações 

entre tais padrões e investigando as relações entre variáveis (RICHARDSON, 1999). Neste 

sentido o estudo busca comparar se os respondentes preferem ter um lucro certo mesmo sendo 

menor, ou ter um lucro maior com o risco de não lucrar nada, bem como, se a variável 

experiência profissional e a aplicação do efeito framing tem influência significativa nos 

resultados. 

 Quanto aos procedimentos a pesquisa se caracteriza como experimental. De acordo com 

Gil (2002) a pesquisa experimental é aquela que consiste em determinar um objeto de estudo, 

selecionar as variáveis que possam influenciá-lo e anulando tal influência, observar o que ocorre 

com os restantes. A análise das interferências causadas na aplicação do efeito framing, utilizado 

neste estudo, demonstra de forma clara a presença da pesquisa experimental no presente estudo. 

 O questionário aplicado foi adaptado do modelo da pesquisa de Cardoso et al. (2008). 

O questionário é a forma mais comum de coleta de dados, pois possibilita medir com melhor 

exatidão o que se deseja. Os questionários foram formulados previamente, conforme exigências 

da pesquisa, e foram utilizados posteriormente para questionamento dos indivíduos. A 

aplicação foi realizada de forma presencial, observando-se a resolução individual (tomada de 

decisão) de cada problema pelos respondentes, o período de coleta ocorreu no mês de agosto 

de 2015, aplicado diretamente para a amostra selecionada.  

 A pesquisa foi realizada nas dependências da Universidade Comunitária da Região de  

Chapecó, situada no Município de Chapecó, estado de Santa Catarina. A definição dos 

respondentes da amostra foi intencional, visando possibilitar a comparação entre o processo 

decisório de profissionais atuantes na área contábil, ponderando a variável experiência 

acadêmica. A aplicação dos questionários se deu de forma pessoal pelo pesquisador, aplicados 

diretamente a amostra selecionada (a amostra estava em sala de aula).  

A amostra atingiu 64 respondentes acadêmicos no curso de graduação em Ciências 

Contábeis, sendo dois deles excluídos da amostra, pelo fato dos desses respondentes não 

estarem trabalhando no momento, não sendo possível dessa forma avaliar a área de atuação e a 

experiência profissional, deste modo, restou para a análise o número exato de 62 questionários 

válidos. Nos cursos de especialização, foram de 61 respondentes, sendo um excluído por não 

estar atuando conforme o proposto, restando uma amostra total válida para a análise de 60 

questionários de respondentes de especialização. 

 O Quadro 1 indica o propósito de cada problema observado, no conjunto dos 

questionamentos. 



 
 

 

Quadro 1  – Conjunto de problemas: experimentos  

Problema Questionamento  Objetivo 

Problema 1 Recuperação de 

custos 

Comparar com o problema 6 se a alteração da palavra recuperados 

por perdidos influência na resposta. 

Problema 2 Situações de lucro e 

prejuízo 

Analisar os pares de decisão, com objetivo de verificar se a decisão 

mais aceita é a da prudência.    

Problema 3 Situação de lucro Comparação com o problema 5, objetivo verificar se a redução das 

probabilidades de lucro tem interferência.  

Problema 4 Lucro certo e 

possibilidade de lucro 

Verificar a preferência pela opção mais prudente ou mais propensa 

ao risco. 

Problema 5 Probabilidade de 

lucro 

Verificar a preferência pela opção mais prudente ou mais propicia 

ao risco. 

Problema 6 Probabilidade de 

perdas 

Comparar com o problema 1 se a alteração da palavra recuperados 

por perdidos influência na resposta. 

Fonte: Adaptado de CARDOSO et al. (2008). 

 Finda a coleta de dados, foram analisados os resultados, consoante os objetivos da 

pesquisa. Quanto à abordagem do problema a pesquisa se caracteriza como predominantemente 

qualitativa. O estudo utiliza apenas de organização estatística para evidenciar a frequência 

absoluta e relativa das respostas para analisar os resultados. A evidenciação dos resultados é de 

cunho qualitativo em relação a teoria dos prospectos e ao efeito framing, visando atingir ao 

objetivo proposto. 

Neste sentido, após a coleta dos dados, os resultados foram analisados e direcionados 

para tabelas e quadros, com o objetivo de uma melhor análise e interpretação dos mesmos. Após 

a coleta e análise dos questionários, os resultados são evidenciados e relacionados ao objetivo 

do estudo. 

 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Após a realização da coleta dos dados, identificou-se as principais características dos 

respondentes, tanto nos cursos da graduação quanto de especialização, quanto ao gênero, idade, 

ramo de atuação e tempo de experiência, tais características seguem evidenciadas nas Tabelas 

1 e 2. 

Tabela 1 – Gênero dos respondentes 

Descrição Graduação Especialização 

Gênero Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Masculino 18 29,03% 27 45,00% 

Feminino 44 70,97% 33 55,00% 

Total 62 100,00% 60 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Observa-se na Tabela 1 o gênero dos respondentes, o número de respondentes foi de 18 

masculinos na graduação e 27 na especialização, no gênero feminino, chegou-se a um número 

de 44 na graduação e 33 na especialização; para a amostra de acadêmicos da graduação 70,97% 

são mulheres, enquanto para a amostra de já formados, cursando especialização 55% são do 



 
 

 

gênero feminino. Ainda, demonstra-se de forma separada os dados dos cursos de graduação e 

especialização, bem como, os resultados por meio da frequência relativa e frequência absoluta.  

A Tabela 2 evidencia a idade, ramo de atuação e tempo de experiência dos respondentes. 

Tabela 2 - Idade, ramo de atividade e tempo de experiência dos respondentes 

Idade Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

17 a 20 anos 10 16,13% - - 

20 a 25 anos 46 74,19% 21 35,00% 

25 a 30 anos 6 9,68% 9 15,00% 

Mais de 30 anos 0 0,00% 30 50,00% 

Total 62 100,00% 60 100,00% 

Ramo de Atividade Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Contabilidade 40 64,52% 45 75,00% 

Administração 4 6,45% 12 20,00% 

Economia 2 3,23% - - 

Outras 16 25,80% 3 5,00% 

Total 62 100,00% 60 100,00% 

Tempo de Experiência Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Frequência 

Absoluta 

Frequência 

Relativa 

Menos de 01 ano 22 35,48% 9 15,00% 

Mais de 01 ano 40 64,52% 51 85,00% 

Total 62 100,00% 60 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Quanto a idade dos respondentes nos cursos de graduação, predomina a faixa etária de 

20 a 25 anos, a qual apresentou 74,19% da amostra de respondentes, já na especialização, a 

faixa etária predominante é idade superior a 30 anos de idade, a qual, alcançou 50% dos 

respondentes; conforme apresenta a Tabela 2. Quanto ao ramo de atividade mais observado em 

ambas as amostras foi a área contábil, sendo responsável por 64,52% dos respondentes da 

graduação, e 75% dos respondentes na especialização; o tempo de experiência apresentou uma 

variação entre os cursos de graduação e especialização, entretanto o mais observado em ambos 

foi com mais de 01 ano de experiência profissional, sendo de 64,52% e 85% da amostra 

respectivamente. 

 Após a identificação dos respondentes, ao questionário apresentava os problemas, 

visando verificar por meio do experimento as tomadas de decisões. Os resultados foram 

alocados de acordo com o objetivo de cada problema proposto aos respondentes, para as tabelas 

conforme o objetivo de cada problema. 

 A Tabela 3 analisa os problemas 01 e 06, os quais possuem o mesmo problema da 

questão, apenas aplicando pequenas alterações nos planos de respostas, com o intuito de 

identificar se há efeito framing causado por essa alteração, conforme demonstra a comparação 

entre as respostas obtidas.  

Na análise da Tabela 3, foram observados os dois problemas, a intenção foi analisar a 

posição do tomador de decisão diante da alteração do ponto de referência da questão. Os 



 
 

 

respondentes possuíam duas opções de resposta para o mesmo problema de possível prejuízo 

da empresa. A alteração desse ponto de referência não influenciou a lógica das respostas. 

 

Tabela 3 - Resultados dos problemas 01 e 06 

Descrição Problema 01 Problema 06 

Recuperados Perdidos 

Graduação 
70,97% 29,03% 38,71% 61,29% 

Especialização 
58,33% 41,67% 75,25% 25,00% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 O objetivo da análise entre os dois problemas foi observar a existência do efeito framing 

e se a variável experiência acadêmica possui influência significativa nos resultados. Quanto à 

manipulação das opções do problema, destaca-se que no primeiro problema o ponto de 

referência da questão era a recuperação de custos, já no outro problema o ponto de referência 

evidenciado eram as perdas. 

 Analisando os resultados em questão, percebe-se a presença do efeito framing entre os 

estudantes do curso de Graduação, entretanto esse efeito não foi percebido entre os estudantes 

dos cursos de Especialização. Com isso, confirma-se que a alteração da forma de apresentação 

do problema por meio da alteração do ponto de referência afeta a decisão do decisor entre os 

que possuem menos experiência acadêmica. Os problemas comprovaram ainda, a tendência dos 

decisores dos cursos de especialização por opções mais prudentes quando encontrados em um 

ambiente de risco, situação observada também na pesquisa de Dantas e Da Silva Macedo 

(2013), o qual demonstra a influência significativa da experiência acadêmica e as suas 

perspectivas por opções mais prudentes. 

 A manipulação das informações do problema 01, direcionado a ganhos com corte de 

custos e a perdas no problema 06, demonstram que o mesmo está de acordo com o proposto 

com a teoria dos prospectos, conforme o estudo de Quintanilha e Macedo (2014), o qual analisa 

os vieses da teoria dos prospectos, partindo da ideia principal da teoria, aonde os respondentes 

tem tendência a um ganho certo relacionado aos ganhos e propensão ao risco quando 

direcionados as perdas.  

 A análise do problema 02 busca identificar a existência da destinação de preferências 

entre as alternativas relacionadas, as quais podem gerar lucro na decisão 01, tendo como 

alternativas A e B, e prejuízo na decisão 02, representadas pelas alternativas C e D. Em ambos 

os casos está envolvido o risco, envolvendo principalmente as decisões A-D e B-C, conforme 

a Tabela 4, com os resultados obtidos no problema 02. 

Tabela 4 - Resultados do problema 02 - Par de Decisões 

Descrição Par de Decisões - Problema 02 Total 

A-C A-D B-C B-D 

Graduação 19,20% 20,47% 4,61% 4,91% 49,19% 

Especialização 10,50% 15,75% 9,82% 14,74% 50,81% 

Total 29,70% 36,22% 14,43% 19,65% 100,00% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Primeiramente identifica-se que a decisão 01 está voltada para uma situação de corte de 

custos administrativos, logo, a empresa teria aumento nos seus lucros. Para essa decisão existem 

duas opção, alternativas A e B, a primeira está voltada para um lucro certo e a segunda para um 

lucro consideravelmente maior, porém em um ambiente de risco, tendo assim a opção A como 



 
 

 

a mais prudente e a opção B a mais propensa ao risco. Na decisão 02, tem-se a situação de 

aumento de custos tributários, voltada para um prejuízo futuro, identificada pela alternativa C, 

a mais prudente e alternativa D como mais propensa ao risco. 

 Observando a Tabela 4, em relação ao proposto pelo problema observa-se que a opção 

mais aceita pelos respondentes foi a opção A-D com 36,22% de escolha na amostra total, 

somados os cursos de graduação e especialização. Outro par de decisões destacado é o B-C, o 

qual foi o menos escolhido pela amostra, com apenas 14,43% de aceitação. 

 A escolha pela opção A-D é explicada pela aversão ao risco quando diante de um cenário 

de ganhos e propenso ao risco quanto a possíveis perdas, teoria defendida pela teoria dos 

prospectos, conforme apresentada anteriormente no estudo de Cardoso et al.(2008).  

  A Tabela 5 demonstra os resultados obtidos nos problemas 03 e 05, os quais tem como 

tema principal a probabilidade de obtenção de lucro, analisando se os respondentes possuem 

tendência por respostas mais propensas ao risco ou mais prudentes, neste caso colocados diante 

de grandes probabilidades de ganhos no problema 03 e com redução gradativa dessas 

probabilidades para o problema 05. 

Tabela 5 - Resultados dos problemas 03 e 05 

Descrição Problema 03 Problema 05 

Opção 01 Opção 02 Opção 01 Opção 02 

Graduação 35,48% 64,52% 38,71% 61,29% 

Especialização 46,67% 53,33% 25,00% 75,00% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Observa-se na Tabela 5 o comparativo entre dois problemas, sendo eles o problema 03, 

o qual demonstra estratégias financeiras e apresenta um lucro com alta probabilidade de 

realização, e o problema 05, o qual mantém a possibilidade do lucro, porém com as 

probabilidades de realização reduzidas de forma linear. Em ambos os problemas a opção 01 é 

a mais prudente, e a opção 02 é a mais propensa ao risco, entretanto as probabilidades de lucro 

das opções 02 são altas em relação a opção 01. Os resultados demonstram que a maioria dos 

respondentes prefere a opção 02 (maior probabilidade de lucro). 

  Os resultados da Tabela 5 evidencia a propensão ao risco dos respondentes, nos dois 

problemas as opções mais ariscadas seriam a opção 02, respondidas pela maioria nos dois 

problemas e pelos dois grupos de respondentes. Desse modo, tais resultados não confirmam um 

dos elementos centrais da teoria dos prospectos, contrariando os resultados do estudo de Vieira 

e Gava (2006), e os elementos centrais da Teoria, pois esperava-se que as pessoas se 

posicionassem de forma aversa ao risco para os ganhos e propensas ao risco para as perdas.  

 A explicação para esses resultados pode ser compreendida principalmente no problema 

03, aonde a opção 01 apresenta um lucro certo (opção mais prudente), e a opção 02 apresenta 

80% de chances da empresa lucrar 50% a mais que na opção 01, apresentando assim, a opção 

02 algum risco, entretanto ignorado pela maioria dos respondentes pela alta probabilidade de 

realização do lucro, a diminuição da probabilidade no problema 05 não resultou na mudança de 

escolha dos respondentes, em ambos os públicos, resultando ainda no aumento pela opção mais 

arriscada entre os acadêmicos da especialização.  

 A Tabela 6 analisa a posição dos respondentes nos problemas 04 e 05, levando em 

consideração que ambos possuem o mesmo problema, apenas contendo alterações nas formas 

de apresentação das possibilidades para um possível lucro futuro da empresa tendo como 

objetivo identificar se os respondentes optam por opções mais prudentes ou mais propensas ao 

risco, reforçando as demais analises realizadas. 

Tabela 6 - Resultados dos problemas 04 e 05 



 
 

 

Descrição Problema 04 Problema 05 

Opção 01 Opção 02 Opção 01 Opção 02 

Graduação 54,84% 45,16% 38,71% 61,29% 

Especialização 53,33% 46,67% 25,00% 75,00% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Os resultados obtidos na Tabela 6 demonstram que no problema 04 o efeito causado 

pela pseudocerteza, prevista na teoria dos prospectos e entendida como algo concreto que venha 

a ocorrer, fez com que a opção 01 fosse a mais escolhida para ambas as amostras de 

respondentes. Entretanto no problema 05, a opção mais escolhida foi a opção 02 a qual possui 

um risco maior para um possível ganho, se tratando de possibilidade de realização que venha a 

ocorrer em relação a opção 01. Essa opção foi a mais escolhida em ambos os gêneros, dessa 

forma, a variável experiência acadêmica não teve influência significativa nessa situação.  

 Identificada a tendência dos respondentes pela opção mais propicia ao risco no ambiente 

de um possível ganho, nota-se que está tabela não condiz com os resultados demonstrados na 

Tabela 3, a qual teve uma maior tendência por respostas menos ariscadas no ambiente de risco 

quanto aos ganhos. Desse modo, os resultados da Tabela 6, corroboram com os elementos 

centrais da teoria dos prospectos, destacados no estudo de Cardoso et al. (2008), quanto ao 

posicionamento das pessoas, as quais se posicionam aversa aos riscos para os ganhos e 

propensas aos riscos para as perdas. 

 De modo geral os resultados apresentaram-se como satisfatórios, analisando que foi 

identificado a presença do efeito framing entre os acadêmicos da graduação, o qual não se 

manifestou entre os acadêmicos da especialização, nas análises realizadas. Dessa forma fica 

clara a influência da variável experiência acadêmica nas decisões. 

 As principais teorias analisadas foram o efeito framing identificado na Tabela 3 entre os 

acadêmicos dos cursos de graduação, aonde na mesma tabela os acadêmicos dos cursos de 

especialização não foram afetados pela alteração na forma de apresentação do problema, 

demonstrando que a variável experiência acadêmica tem influência nas decisões; e a teoria dos 

prospectos, aonde teve como foco principal analisar a tendência dos respondentes pelo efeito 

certeza, o qual entende que as pessoas posicionam aversa aos riscos para os ganhos e propensas 

aos riscos para as perdas, a análise em questão é um dos elementos principais da teoria de 

prospectos, a qual foi analisada em quatro tabelas, estando de acordo com o proposto em apenas 

duas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A proposta inicial do estudo teve por finalidade identificar quais as variáveis possuem 

influência no processo de tomada de decisão, levando em consideração a existência de erros 

nas decisões gerenciais com base na teoria dos prospectos e efeito framing, ponderando se a 

variável experiência acadêmica possui influência nas decisões. Visando atender ao objetivo de 

identificar se a forma de exposição de um problema e a experiência dos indivíduos da área 

contábil, são variáveis que influenciam as decisões conforme sugere a teoria dos prospectos. 

 Foi realizada a aplicação de questionários de forma presencial a dois públicos de uma 

instituição de ensino superior, com o objetivo de testar a variável experiência acadêmica. Após 

a aplicação dos questionários, os dados foram direcionados para tabelas, e posteriormente 

analisados os resultados obtidos e comparados com as orientações da teoria dos prospectos e o 

efeito framing, apresentadas no decorrer do estudo. 

 Respondendo aos objetivos propostos pela pesquisa, os resultados demonstraram-se 

satisfatórios quando verificada a presença do efeito framing entre os estudantes dos cursos de 



 
 

 

graduação, mediante a alteração do ponto de referencia do problema. Entretanto, analisando o 

proposto pela teoria dos prospectos, os resultados não seguiram integralmente de acordo com a 

teoria, observando que apenas em duas das quatro tabelas analisadas, os respondentes seguiram 

em consentimento com o efeito certeza, aonde espera-se que a opção mais aceita é de um ganho 

certo no ambiente de ganhos e mais propicio ao risco quando direcionado a uma situação de 

perdas.  

 No que se refere aos resultados obtidos em relação a variável experiência acadêmica, 

notou-se que os acadêmicos dos cursos de especialização não sofreram influência a partir das 

manipulações realizadas nos problemas. Entretanto, os acadêmicos dos cursos de graduação 

foram afetados pelo efeito framing, reforçando a ideia de que a variável experiência acadêmica 

possui influência significativa nas decisões..   

 Do ponto de vista teórico, a partir da análise, foi possível verificar como os decisores se 

posicionam quando colocados diante de decisões gerenciais, quais as decisões que eles tendem 

a tomar e quais as variáveis influenciam na tomada de decisão. Conforme já destacado, este 

estudo observou a presença do efeito framing entre os acadêmicos da graduação, porém os 

resultados esperados, em comparação com o que orienta a teoria dos prospectos, não se 

demonstrou como satisfatório. 

 Quanto as variáveis que possuem influência nas decisões gerenciais, fica destacado por 

meio desse estudo a experiência acadêmica e a manipulação da forma de apresentação de um 

mesmo problema sem afetar a estrutura do problema, compreendido como efeito framing. 

Outras variáveis como a emoção, o humor, a intuição, a espiritualidade, a esperança e a 

religiosidade não foram observadas a fundo nesse estudo, pelo fato de estarem ligadas mais a 

área psicológica, entretanto não se exime a sua importância dentro do processo decisório, 

principalmente entre gestores, os quais convivem diariamente em um ambiente  de pressão. 

 Para futuras pesquisas, sugere-se aprofundar estudos voltados diretamente para os 

profissionais da área contábil atuantes em processos decisórios, no entanto levando-se em 

consideração as informações contábeis (relatórios e demonstrativos), no intuito de verificar se 

tais informações apresentadas podem sofrer alguma influência quanto a sua tempestividade e 

integridade. Destaca-se que este estudo foi realizado com profissionais e futuros profissionais 

contábeis, os quais foram afetados pelos vieses das teorias analisadas e os resultados 

evidenciam a necessidade de novos estudos neste contexto. 
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