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Resumo
O ser humano tende a ser influenciado no processo de tomada de decisão financeira por diversos
fatores, entre eles, a aversão à perda, em que é possível verificar diferentes níveis desse viés em
relação aos indivíduos e suas gerações. Dessa forma, este estudo tem como objetivo analisar o
comportamento  de  diferentes  gerações  na  tomada de  decisão  financeira  em relação  ao  viés  de
aversão à perda. Em termos metodológicos, este estudo caracteriza-se como descritivo quanto aos
objetivos, survey quanto a coleta de dados e de abordagem de análise quantitativa. Os dados foram
coletados por meio da aplicação de um questionário estruturado, elaborado com base nos autores
Kahneman e Tversky (1979), sendo aplicado de forma presencial e online pelo Google Forms®. A
amostra  da  pesquisa  compreendeu  426  indivíduos  das  diferentes  gerações,  sendo  agrupadas
conforme a faixa etária: 72 da geração Baby Boomers, na geração X foram 108 indivíduos, na Y
foram 143 e na Z foram 103. Os resultados demonstram que praticamente todos os indivíduos de
cada uma das gerações apresentam o viés cognitivo, entretanto a geração Baby Boomers é a que
apresenta os maiores percentuais de aversão à perda, tanto em cenário de ganhos, quanto de perdas.
E que estes percentuais estão diminuindo conforme o passar das gerações. O estudo contribui para a
temática de finanças comportamentais avaliando o viés cognitivo de aversão à perda no contexto
brasileiro, introduzindo a análise do viés por grau e diferenciando os coortes geracionais. 
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RESUMO 

O ser humano tende a ser influenciado no processo de tomada de decisão financeira por diversos 

fatores, entre eles, a aversão à perda, em que é possível verificar diferentes níveis desse viés em 

relação aos indivíduos e suas gerações. Dessa forma, este estudo tem como objetivo analisar o 

comportamento de diferentes gerações na tomada de decisão financeira em relação ao viés de 

aversão à perda. Em termos metodológicos, este estudo caracteriza-se como descritivo quanto 

aos objetivos, survey quanto a coleta de dados e de abordagem de análise quantitativa. Os dados 

foram coletados por meio da aplicação de um questionário estruturado, elaborado com base nos 

autores Kahneman e Tversky (1979), sendo aplicado de forma presencial e online pelo Google 

Forms®. A amostra da pesquisa compreendeu 426 indivíduos das diferentes gerações, sendo 

agrupadas conforme a faixa etária: 72 da geração Baby Boomers, na geração X foram 108 

indivíduos, na Y foram 143 e na Z foram 103. Os resultados demonstram que praticamente 

todos os indivíduos de cada uma das gerações apresentam o viés cognitivo, entretanto a geração 

Baby Boomers é a que apresenta os maiores percentuais de aversão à perda, tanto em cenário 

de ganhos, quanto de perdas. E que estes percentuais estão diminuindo conforme o passar das 

gerações. O estudo contribui para a temática de finanças comportamentais avaliando o viés 

cognitivo de aversão à perda no contexto brasileiro, introduzindo a análise do viés por grau e 

diferenciando os coortes geracionais.  
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1 INTRODUÇÃO 
O mercado financeiro tem se desenvolvido juntamente com os avanços tecnológicos, o 

que oportuniza formas de investimento aos seus interessados. Nesse âmbito, encontram-se cada 

vez mais perfis diferentes de investidores, seja para complementar a renda, seja de forma 

profissional como analistas ou para si mesmo. Com isso, o campo de estudo das finanças 

pessoais tem ganhado força, este que outrora abordava apenas a hipótese do mercado eficiente, 

com pesquisas focadas em decisões racionais (Fama, 1970), atualmente observam-se 

investigações que estudam o comportamento do ser humano em relação às finanças em outras 

vertentes, como a comportamental (Barros & Felipe, 2015; Füllbrunn & Luhan, 2017; Macera, 

2018; Melo, 2014). 

Essa nova perspectiva de investigação, desenvolveu-se a partir do estudo realizado por 

Kahneman e Tversky (1979), com o intuito de evidenciar que o ser humano é ou não racional 

na tomada de decisão financeira e se suas decisões podem ser afetadas por vieses cognitivos, 

como por exemplo, a aversão à perda. Além do resultado final, as perdas ou os ganhos também 

podem afetar os investidores, que tomam decisões com base na heurística, que consiste nas 

tendências e nas experiências naturais de cada humano que influenciam no processo de tomada 

de decisão. 

As tendências de cada ser humano, também se originam da forma de criação e das suas 

interações com o contexto social histórico do momento, e pode ser visualizada nas diferenças 

entre gerações e suas características. Apesar de pequenas variações sobre as datas que definem 

as gerações, cada uma delas possui características especificas, as quais se dão principalmente 

em decorrência da mudança gradativa da sociedade (Oliveira, 2009). 

Em consonância, Melo (2010) descreve que cada ser humano apresenta características 

diferenciadas com relação aos pensamentos e emoção com base nas experiências vividas. 

Entretanto estas experiências podem ser determinantes para identificar as diferenças de níveis 
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de aversão às perdas, considerando a faixa etária dos indivíduos. Em seu estudo, encontrou 

influências expressivas de a idade afeta significativamente a escolha de estudantes e 

profissionais da área contábil, na qual o grupo dos mais velhos mostraram-se mais avesso a 

riscos para ganho comparado com as pessoas mais jovens. 

Desta forma, tendo como pressuposto que os indivíduos podem ser influenciados por 

aspectos cognitivos no processo de tomada de decisões financeiras, e que esses, são 

aglomerados em gerações com características e filosofias diferentes, esse estudo tem como 

questão norteadora de pesquisa investigar “Qual o comportamento das gerações X, Y e Z e Baby 

Boomers na tomada de decisões financeiras em relação à aversão à perda?” E para responder 

a essa questão, este estudo tem como objetivo analisar o comportamento de diferentes gerações 

na tomada de decisão financeira em relação ao viés de aversão à perda. Assim, a hipótese central 

do estudo é de que, em virtude dos contextos de vida das gerações, haja diferença no 

comportamento dessas perante decisões financeiras. 

Este estudo se justifica na importância de compreender vieses cognitivos na tomada de 

decisão financeira de forma a compreender problemas que possam ocorrer nos indivíduos e, de 

forma geral, em grupos na sociedade, pois se um grande percentual de indivíduos tiver problema 

financeiro isso pode se tornar um problema social. Outro ponto importante deve-se ao fato de 

que a segmentação de opções no mercado financeiro traz a necessidade de a sociedade conhecer 

o perfil do investidor, seja para analistas, seja para cursos de formação na área, que auxiliam as 

pessoas de todas as idades que tenham interesse em investimentos. Essa importância pode ser 

visualizada no aumento de investidores na B3 (2017), com o segundo maior registro da história, 

assim não somente do ensino de finanças pessoais se faz necessário, mas entender as 

características de cada faixa etária. 

O estudo que se utilizou de um survey com base no estudo de Kahneman e Tversky 

(1979) foi aplicado presencialmente e on-line afim de verificar a aversão a perda dos 

respondentes. Verificou-se que quase na sua totalidade (99,5%) dos indivíduos possuem ao 

menos algum percentual do viés de aversão a perda, indo ao encontro de outros estudos sobre 

a temática da teoria do prospecto. No cenário de ganho, os resultados demonstram que a geração 

Baby Boomers apresenta um nível maior do viés cognitivo em relação as demais gerações. 

Quanto ao cenário de perda, não foi comprovado estatisticamente diferença, com todas as 

gerações apresentando o viés. 

Quanto ao âmbito acadêmico, o estudo agrega por se diferenciar dos demais já 

realizados, analisando o contexto das gerações em relação ao viés de aversão a perda no 

contexto das finanças comportamentais, uma vez que os estudos anteriores, no Brasil, têm um 

enfoque maior para analisar as finanças comportamentais no contexto de discentes de 

universidades (Barros & Felipe, 2015; Haubert, Lima, & Lima, 2014; Melo, 2014; Oliveira & 

Krauter, 2015); entre cursos de graduação (da Silva, Lagioia, Maciel, & Rodrigues, 2009; 

Soares & Barbedo, 2013); gêneros (Barros & Felipe, 2015; da Silva et al., 2009; Melo, 2014; 

Melo & Silva, 2010); e profissionais (Melo, 2014; Melo & Silva, 2010; Oliveira & Krauter, 

2015). Dessa forma, esse estudo pretende contribuir para a literatura acadêmica, uma vez que 

discute os diferentes comportamentos entre as gerações, dentro do aspecto de finanças 

comportamentais. 

O estudo se estrutura da seguinte maneira: Introdução; Referencial Teórico, que se 

apresenta o desenvolvimento das finanças comportamentais e o viés de aversão a perda, 

contendo o efeito de certeza e reflexão e também a divisão das gerações; Procedimentos 

Metodológicos, constando a forma que se deu o desenvolvimento da pesquisa quanto a sua 

aplicação; Análise dos Dados, apresentando os resultados obtidos; Considerações Finais, com 

o fechamento do artigo; e Referências. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

No referencial teórico são abordados conceitos com objetivo de embasar este estudo e 

auxiliar na compreensão da problemática de pesquisa. Sendo assim, são apresentados tópicos 

sobre finanças comportamentais, as diferentes gerações, os estudos relacionados com esta 

temática, e por fim, um tópico evidenciando as hipóteses do estudo.  

 

2.1 Finanças Comportamentais 

Até a década de 1970, os estudos voltados à teoria em finanças baseavam-se, 

principalmente, na hipótese de eficiência do mercado, sendo o modelo de comportamento de 

mercado aceito pela maioria dos acadêmicos e dos profissionais. Essa hipótese, decorreu do 

estudo seminal de Fama (Pompian, 2006). Fama (1970) aborda em seu estudo que o mercado 

se autorregula. Desta forma, as informações disponíveis serão trazidas sempre de forma perfeita 

e, se houver algum ponto discrepante, que não esteja condizente com a realidade, o mercado 

naturalmente o faz retornar para o valor devido, de modo a voltar à perfeição. 

A hipótese aceita até então, com base na teoria neoclássica, foi a Teoria da Utilidade 

Esperada, em que não há vieses a respeito do futuro, em que se consideram somente agentes 

econômicos capazes de decidir sua tomada de decisão financeira com racionalidade ilimitada. 

Ou seja, sem que os aspectos psicológicos do comportamento possam interferir nas decisões 

sob incerteza (da Silva et al., 2009). Entretanto, uma visão de que o ser humano toma apenas 

decisões racionais e corretas, sem levar em consideração suas imperfeições de julgamentos, 

principalmente frente a incertezas, podem causar erros no raciocínio. Sendo assim, as 

contradições desta visão, elaboradas pelos psicólogos cognitivos, Kahneman e Tversky, deram 

origem a teoria do prospecto (Pompian, 2006).  

Os autores da teoria, Kahneman e Tversky (1979), notaram que pela tomada de decisão 

envolver fatores de incerteza, o ser humano tende a avaliar a situação pela análise dos ganhos 

ou das perdas. Assim, cada pessoa classifica de forma individual qual a melhor escolha em 

determinada circunstância. Para da Silva et al., (2009), a teoria do prospecto tem o intuito de 

esclarecer as tendências cognitivas na tomada de decisão financeira, de modo a provar que 

diferente da teoria do mercado eficiente, em que o homem econômico age por meio da 

racionalidade e de forma perfeita, na prática, o comportamento do indivíduo afeta diretamente 

a sua escolha.  

Pompian (2006) corrobora a afirmação referente à análise de ganhos e de perdas. Seu 

argumento deve-se ao fato de que a escolha se dá por meio de dois processos, edição e avaliação. 

O primeiro tende a classificar as alternativas, por meio de regras gerais próprias, denominada 

como heurística, de modo a simplificar o próximo passo, por meio do arredondamento de 

probabilidades e do resultado. E, o segundo, pela avaliação, em que o indivíduo atribui valor a 

cada resultado positivo ou negativo, conforme a situação, sendo que nesta etapa há a definição 

final da alternativa. 

A heurística, discutida anteriormente, é um conjunto de ferramentas cognitivas utilizado 

pelas pessoas para resolver problemas rapidamente e com informações limitadas, sendo 

particularmente útil para situações que não é possível ou viável determinar uma solução ótima 

(Christofides, Dobson, Solomon, Waters, & O’Doherty, 2016). Desta forma, os estudos das 

finanças comportamentais buscam entender esse tipo de escolha, de modo a identificar e 

classificar os vieses relacionados às emoções ou erros nos processos decisórios, e quais as 

influências que os levaram a tomar tal decisão. 

Há três pontos importantes referentes à teoria do prospecto, sendo os efeitos de certeza, 

reflexão e isolamento. O primeiro retrata que os indivíduos tendem a aderir às possibilidades 

de maior probabilidade em contrapartida a eventos menos prováveis. O segundo trata-se da 

aversão ao risco nos ganhos e propensão nas perdas. O terceiro ponto caracteriza a simplificação 
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no processo decisório, em que os indivíduos desconsideram parte dos fatos e focam em um 

componente de sua preferência (Rogers, Securato, & Ribeiro, 2007).  

Sendo assim, para os vieses cognitivos, entre eles a aversão à perda, são erros 

sistemáticos de julgamento, por meio de simplificações das informações em que o indivíduo 

distorce a realidade dos fatos. Kahneman e Tversky (1979) mencionam que um dos motivos 

que leva os indivíduos a cometerem erros no processo decisório, é que o sofrimento com a perda 

é superior à satisfação com o ganho. Pode-se observar, ainda, que o investidor terá como 

objetivo evitar o risco da perda, mas priorizar a certeza de ganho. Em meio a esse ponto, foi 

contemplado o viés cognitivo de a aversão à perda. Um dos fatores desse viés é que, segundo a 

psicologia, o sentimento da dor da perda é duas vezes maior que o prazer por um ganho de igual 

valor. Desta forma, cenários com risco de perda, só seriam aceitos, se rendessem no mínimo o 

dobro (Pompian, 2006).  

Um fator que pode alterar a compreensão de um investidor quanto ao sentimento de 

perda e ganho, é sugerido por Barberis, Huang, e Santos (2001), na qual os autores encontraram 

evidências de que a aversão à perda também depende do resultado ocorrido anteriormente ao 

último investimento. Ou seja, uma perda que vem após um ganho, será menos dolorosa ao 

indivíduo, pois este já teve um resultado positivo outrora. 

Além disso, a aversão à perda também contraria conceitos econômicos que dizem que o 

investidor deve arriscar quando está ganhando e ser avesso ao risco quando está perdendo, uma 

vez que os indivíduos assumem riscos quando estão perdendo, na esperança de que o 

investimento tenha retorno, e são totalmente avessos ao risco enquanto estão ganhando, mesmo 

que o risco possibilite um ganho maior (Mussa, Yang, & Trovão, 2008). 

Nesta mesma perspectiva, Pompian (2006) complementa a ideia anterior de forma a 

apontar os quatro erros causados pela aversão a perda, sendo: (i) permanecer com investimentos 

perdedores por um longo tempo, na esperança de que recupere o valor perdido; (ii) vender bons 

investimentos muito cedo, com medo de que este possa começar a causar perda; (iii) fazer com 

que investidores assumam riscos em sua carteira, por não mudar um investimento ruim para um 

melhor e; (iv) fazer com que investidores detenham portfólios desequilibrados.  

Desta forma, o foco deste estudo consiste em analisar o comportamento no processo de 

tomada de decisão financeira, não somente de modo isolado, mas também verificar à aversão à 

perda entre as diferentes gerações. Sendo assim, é necessário caracterizar as diferentes 

gerações, conforme tópico seguinte.  

 

2.2 Diferentes Gerações 

O conceito de geração se concentra na concepção histórica e sociológica que define 

como um grupo de indivíduos com experiência histórica idêntica e/ou cultura semelhante. Os 

cortes temporais são rótulos utilizados para distinguir indivíduos com base nas suas 

experiências e características (Ting, Lim, de Run, Koh, & Sahdan, 2018). As diferentes 

gerações partilham um período de tempo comum e vivenciam os mesmos momentos 

sociopolíticos, que simbolizam os valores adquiridos por seus membros (Eyerman & Turner, 

1998). 

Apesar de haver a concordância entre a maioria dos autores (Foscht, Schloffer, Maloles 

III, & Chia, 2009; Lombardia, Stein, & Ramón, 2008; Oliveira, 2009), quando se trata da 

divisão das gerações e suas características, há uma discussão referente às datas que originam 

cada uma, em detrimento ao ano de início ou de término. No entanto, é importante salientar que 

uma geração não nasce de uma hora para outra, é um processo evolutivo, e que cada uma 

apresenta seus próprios padrões de comportamento. No Quadro 1 são apresentadas as diferentes 

gerações, o período de nascimento, seu contexto histórico, bem como suas características.  

 
Quadro 1 – Diferenças entre as Gerações  

Geração Período Contexto Histórico Características 
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Baby 

Boomers 

1940 a 

1964 

Pós Segunda Guerra Mundial, 

vivenciaram crescimento econômico 

e maior nível educacional. Início do 

acesso da mulher ao mercado de 

trabalho. 

Lealdade profissional; 

Educados com disciplina e rigidez; 

Valorização do crescimento organizacional; 

Conservadora. 

X 
1965 a 

1980 

Revolução política e social, Guerra 

Fria, queda do muro de Berlim e 

modificação de conceitos impostos 

pela sociedade anterior. Crescimento 

da quantidade de mulheres no 

mercado de trabalho. 

Consumo mais consciente; 

Queda na lealdade profissional; 

Começo da mudança de carreira; 

Queda no conservadorismo. 

Y 
1981 a 

1990 

Maior acesso a informação, 

globalização e revolução 

tecnológica. Fazem parte de um 

momento maior de liberdade política 

e social. 

Busca do equilíbrio entre a vida pessoal e 

profissional; 

Maior tolerância frente a diferenças; 

Alta rotatividade em empresas; 

Individualistas. 

Z 
1991 a 

2010 

Expansão da democracia. Nascidos 

após a expansão da internet, 

conhecidos como nativos digitais. 

Problema na interação social e desenvolvimento 

interpessoal; 

Execução de várias atividades simultaneamente; 

Influenciados pela tecnologia desde a infância. 

Fonte: Lombardia et al, (2008); Oliveira (2009). 

 

Pode-se vislumbrar as diferenças nas características conforme apresentadas no Quadro 

1. A diferença de idade é apenas o primeiro ponto que se encontra como divergente entre as 

características das gerações, sendo que cada uma delas conviveu com realidades diferentes. Por 

exemplo, se comparar os Baby Boomers com a geração Z, observa-se que a primeira vivenciou 

um período de guerra a nível mundial, de baixo desenvolvimento tecnológico e criação rígida, 

enquanto a segunda é formada por jovens que presenciaram período de relativa paz, marcada 

por conflitos locais, frente a alta tecnologia e de criação liberal, por muitas vezes, com os avós 

e/ou creches, sem a presença constante do pai ou da mãe, já que ambos são integrantes do 

mercado de trabalho. 

As diferenças no contexto social e na própria residência causam mudanças no 

comportamento, sendo possível observar que a Geração X, de nascido entre 1965 e 1980, sendo 

uma das principais responsáveis pelas alterações na visão da sociedade, sendo marcada por uma 

forte revolução cultura e movimentos sociais, em prol de várias causas, tais como igualdade 

entre os gêneros, contra o racismo e de incentivo ao ambientalismo (Lombardia et al., 2008).  

A visão quanto à carreira também veio se modificando, muito forte nos Baby Boomers, 

mas decaindo nas próximas gerações, sendo conhecidos como os menos otimistas, 

especialmente na questão financeira. A Geração X cresceu como um grupo mais individualista, 

empreendedor e em busca de um estilo de vida liberal e flexível. Enquanto que a Geração Y é 

mais idealista e voltada as causas sociais, formada por consumidores pragmáticos e evasivos 

(Ting et al., 2018). 

É importante salientar que as mudanças ocorreram também pelo que os jovens 

vivenciaram dentro de suas casas, em que a geração Y, tendo como progenitores Baby Boomers 

e os primeiros integrantes da geração X, tentaram a aprender com os erros e os acertos dos 

anteriores, com ênfase no equilíbrio profissional e pessoal, depois de vivenciar os pais 

trabalharem a vida inteira na mesma organização e muitos não terem o reconhecimento 

esperado (Oliveira, 2009). Para a análise, o ponto fundamental é a data de nascimentos, da 

divisão dos indivíduos entre as gerações, por meio desse elemento irá se verificar a diferença 

na tomada de decisões financeiras entre as gerações frente ao viés cognitivo de aversão à perda. 

Neste estudo, as gerações apresentadas são classificadas em Baby Boomers, X, Y e Z com base 

no período de nascimento evidenciado no Quadro 1.  

 

2.3 Estudos Relacionados 
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No contexto acadêmico, artigos referentes ao tema já foram realizados, como Melo 

(2014) e Barros e Felipe (2015), no entanto, com foco diferente do abordado, que neste caso 

terá sua aplicação com as gerações Baby Boomers, X, Y e Z. 

Melo (2014) teve por objetivo propor um modelo estrutural que represente os 

determinantes da aversão à perda em decisões financeiras. O autor estudou treze construtos que 

investigam a aversão à perda e concluiu que o modelo teórico, com a exclusão de três variáveis, 

mostrou-se estável e adequado. Na aplicação, identificou que gêneros, região de origem e 

ocupação, causaram divergência na percepção de construtos, já por área de conhecimento, 

evidenciou-se que os participantes por área de estudos, em que Ciências Humanas, Sociais 

Aplicadas e Linguísticas, Letras e Artes percebem os construtos que formam a aversão à perda 

de forma divergente que das áreas de Ciências Exatas, Agrárias e Engenharias. 

Barros e Felipe (2015) por meio do seu estudo analisaram elementos fundamentais das 

finanças comportamentais. Aplicado em 150 discentes do curso de Ciências Econômicas. Os 

resultados confirmam empiricamente a teoria de Kahneman e Tversky, e evidenciou diferenças 

na separação por gênero, em que as mulheres, em determinadas ocasiões de ganho, mostram-

se mais avessas ao risco que os homens. 

No âmbito internacional verifica-se a pesquisa de Füllbrunn e Luhan (2017), que 

observar as diferenças da aversão a perda para a tomada de decisão em três situações diferentes, 

para si mesmo, para um terceiro/tomador de decisão e outra pessoa combinada. O resultado 

demonstra que os indivíduos tomam decisões com menor aversão a perda para terceiros do que 

para si próprio. Além disso, nota-se que a responsabilidade por outras pessoas desempenha um 

papel limitado para a aversão à perda nas decisões financeiras, desde que o tomador de decisão 

tenha também as consequências. 

Voltando-se aos estudos referentes às gerações, estes estão mais presentes em áreas 

organizacionais e suas relações de trabalho (Sá, Lemos, & Cavazotte, 2014); sobre o consumo 

(de Almeida, Ituassu, & Moura, 2016; Scharf, Rosa, & Oliveira, 2012); com crianças 

(Christofides et al., 2016) e em diferentes contextos (Ting et al., 2018), desta forma, o presente 

estudo tem como objetivo abordar o viés cognitivo de aversão à perda diferente dos encontrados 

comumente na produção acadêmica 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Na metodologia são apresentados tópicos referentes a população e amostra e coleta e 

análise dos dados.   

 

3.1 Enquadramento Metodológico 

As pesquisas no campo de investigação das ciências sociais aplicadas podem ser 

classificadas metodologicamente quanto aos seus objetivos, estratégia de coleta de dados e em 

relação à abordagem de análise (Beuren, 2004; Collis & Hussey, 2005). Dessa forma, delineia-

se essa pesquisa como descritiva em relação ao objetivo, survey no que tange a coleta de dados 

e de abordagem de análise quantitativa. Em que se utilizou dados primários. 

 

3.2 População e Amostra 

A população é o conjunto de elementos com características em comum, na qual pode 

ser utilizada como forma de referência para a realização de estudos (Gil, 2009). Para este caso, 

entende-se a população como as gerações X, Y, Z e Baby Boomers, definida no estudo com base 

na data de nascimento. Dentro destes grupos, estão situadas as amostras, compreendidas como 

subconjuntos da população, em que se estabelece ou estimam certa característica ou percentual 

da população (Gil, 2009).  

A amostra final do estudo contou com 426 respondentes, sendo que dois foram 

excluídos por não aceitarem responder por meio eletrônico. As respostas válidas estão dividas 
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nas quatro gerações, sendo 72 da geração Baby Boomers, 108 da X, 143 da Y e 103 da Z. Além 

de que os respondentes são compostos por 233 mulheres e 193 homens. Quanto a questão renda, 

que foi baseada em salários mínimos, 38 participantes recebem até 01, 180 recebem de 01 a 03, 

110 de 04 a 06 e 98 recebem 07 ou mais. Referente à escolaridade, 29 respondentes cursam ou 

cursaram apenas o ensino fundamental, 59 o ensino médio, 156 a graduação, 147 a 

especialização e 35 o mestrado ou doutorado. E referente ao mercado de ações, apenas 8%, 

sendo 34 participantes, declararam operar como investidor. 

 

3.3 Coleta e Análise dos Dados 

A coleta de dados teve por objetivo analisar a aversão à perda nos seus respondentes, 

sendo elaborada por meio de questionário, com base no estudo de Kahneman e Tversky (1979) 

e também contou com aspectos relativos a outros trabalhos derivados deste, como por exemplo 

de Silva et al., (2009), Soares e Barbedo (2013) e Melo (2014). Todos contaram com perguntas 

fechadas, das quais os indivíduos estavam frente a questões de certeza e incerteza, estas 

relativas a ganhos e perdas.  

O questionário foi aplicado de duas formas, presencial e on-line, em que ele foi 

encaminhado por e-mail e respondido na plataforma do Google Forms®, sendo a forma que 

mais obteve respostas. Optou-se pela aplicação presencial principalmente aos idosos devido à 

necessidade destes de auxílio e explicação das questões, já que nesta geração (Baby Boomers) 

notou-se maior dificuldade quanto a utilização de tecnologia para aplicação do questionário. 

O questionário foi composto por 17 questões e foi divido em dois blocos. O primeiro 

bloco foi composto por 5 perguntas não numeradas para caracterização do respondente. O 

segundo bloco contempla 12 questões numeradas com duas alternativas de escolha financeira, 

em que são apresentadas opções com determinada probabilidade de ganho ou de perda.  

Ressalta-se que as perguntas 1 a 8 estão relacionadas com ganho e formam avaliadas 

com base na quantidade de respostas de cada alternativa, sendo que: quanto mais alternativas 

A selecionadas, maior propensão do respondente a racionalidade na tomada de decisão 

financeira, e quanto maior o número de marcações da alternativa B, maior o grau de aversão à 

perda no indivíduo. Há alternativas em que a racionalidade pode ser observada por meio dos 

cálculos de Kahneman e Tversky ou nas alternativas com o mesmo valor, diferenciando-as pela 

escolha com base na certeza/risco. Já as perguntas 9 a 12, são referentes a perdas e 

caracterizadas inversamente as primeiras, sendo que quanto maior o número de escolhas da 

alternativa A, mais aversão à perda pode ser observada no indivíduo, e o contrário na alternativa 

B, maior racionalidade. 

Para mensurar o nível do viés de aversão à perda, tanto no cenário de ganho, quanto de 

perda, foi calculado pela proporção de respostas dadas relacionadas ao comportamento de 

aversão e pelo total de perguntas de cada respectivo cenário. Feito isso, os respondentes foram 

classificados em uma escala de 4 níveis, sendo: (i) Aversão à perda Baixa - indivíduos que 

possuíram nível de aversão à perda entre 0 a 25,99%; (ii) Aversão à Perda Regular - indivíduos 

que apresentaram 26% a 50,99%; (iii) Aversão à perda Moderada - indivíduos que alcançaram 

entre 51% a 75,99%, e; (iv) Aversão à perda Alta - respondentes com percentual entre 76% a 

100%. Com os perfis definidos de cada indivíduo, a análise foi realizada com a segregação por 

meio da geração, conforme a faixa etária descrita no Quadro 1, e então, foi observado o grau de 

aversão à perda de cada geração. 

A análise dos dados ocorreu em três etapas, sendo na primeira em que foi empregada 

estatística univariada, permitindo uma análise descritiva dos dados. Na segunda etapa foi 

realizado o teste de Kruskal-Wallis, para diferenciar os resultados das gerações e, por fim, na 

última etapa, no intuito de testar a relação entre as variáveis de caracterização dos respondentes, 

em quanto à idade (IDD), renda (REND), gênero (MASC/FEM); escolaridade (ESCOL), 

atuação como investidor no mercado financeiro (INVMF) e gerações (GERBB, GERX, GERY 
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e GERZ) com os níveis de aversão a perda nos cenários de ganho (AVPCENGAN) e em 

cenários de perda (AVPCENPER). Nesta última etapa foram realizados os testes de correlação 

de Pearson e regressão linear múltipla.  

Para validação da regressão linear múltipla foram realizados os testes de pressuposto, a 

normalidade dos dados foi analisada por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov; na análise da 

multicolinearidade aplicou-se o teste de Variable Inflator Factor (VIF) - (Fator de Inflação da 

Variância); para a análise da homoscedasticidade realizou-se o Teste de Levene; foi analisada 

ainda a auto correlação dos resíduos, por meio do teste de Durbin-Watson. Ressalta-se que os 

resultados foram favoráveis para a utilização da técnica. 

Sendo assim, foram estabelecidos dois modelos equacionais para realização do teste de 

regressão linear múltipla. O primeiro modelo tem como variável dependente o nível de aversão 

à perda mensurada de cada indivíduo no cenário de ganho, e como variáveis independentes as 

características mencionadas anteriormente (equação 1). No segundo modelo, as variáveis 

independentes são as mesmas utilizadas no primeiro modelo, porém a variável dependente foi 

o nível de aversão à perda de cada indivíduo no cenário de perda (equação 2). 

 

AVPCENGAN𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1GERBB𝑖 + 𝛽2GERX𝑖 + 𝛽3GER Y𝑖 + 𝛽4𝑅𝐸𝑁𝐷𝑖 + 𝛽5𝐺𝐸𝑁𝑖 +
𝛽6𝐸𝑆𝐶𝑂𝐿𝑖 + 𝛽7INVMF𝑖 +𝜀 (1) 

 

AVPCENPER𝑖 =  𝛽0 +  𝛽1GERBB𝑖 + 𝛽2GERX𝑖 + 𝛽3GER Y𝑖 + 𝛽4𝑅𝐸𝑁𝐷𝑖 + 𝛽5𝐺𝐸𝑁𝑖 +
𝛽6𝐸𝑆𝐶𝑂𝐿𝑖 + 𝛽7INVMF𝑖 +𝜀 (2) 

 

As variáveis AVPCENGAN e AVPCENPER foram mensuradas conforme mencionado 

anteriormente, pela proporção das escolhas das alternativas não racionais pelo total de questões 

de cada cenário. As variáveis relacionadas a gerações (GEBB; GERX, GERY), GEN e INVMF, 

são dummies, em que foi utilizada uma combinação binária de 0 e 1. Já a variável ESCOL foi 

mensurada conforme o nível de educação declarado pelo respondente.  

Estudos anteriores como os de Silva et al., (2009), Melo e Silva (2010), Melo (2014), 

Barros e Felipe (2015) e Oliveira e Krauter (2015) já analisaram a IDD, GEN, RED e ESCOL 

como fatores relacionados ao viés de aversão a perda como comportamento em tomada de 

decisões financeiras. Esse estudo incrementa a análise desses fatores ao incluir as gerações 

como possível fator relacionado ao comportamento financeiro sob análise. A partir da execução 

das etapas demonstradas é que foi possível inferir os resultados que são apresentados e 

discutidos na seção seguinte. 

 

4 ANÁLISE DOS DADOS 

Os respondentes são descritos por meio de cinco questões que envolvem a geração a 

qual está inserido, o seu gênero, a renda em salários mínimos, a escolaridade e se investe no 

mercado de ações. Essas informações podem ser visualizadas por meio da tabela 1 que 

demonstra a estatística descritiva, divido nos painéis A, B, C, D e E. 

 
Tabela 1: Estatística descritiva dos respondentes. 

Painel A: Geração Painel B: Gênero 

Geração Frequência Porcentagem Cumulativa Gênero Frequência Porcentagem Cumulativa 

BB 72 16.90 16.90 Feminino 233 54.69 54.69 

X 108 25.35 42.25 Masculino 193 45.31 100.00 

Y 143 33.57 75.82     

Z 103 24.18 100.00     

Total 426 100,00   Total 426 100,00   
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Painel C: Renda (em salários mínimos) Painel D: Escolaridade 

Renda Frequência Porcentagem Cumulativa Gênero Frequência Porcentagem Cumulativa 

Até 1 38 8.92 8.92 Fundamental 29 6.81 6.81 

1 a 3 180 42.25 51.17 Ensino Médio 59 13.85 20.66 

4 a 6 110 25.82 77.00 Graduação 156 36.62 57.28 

7 ou mais  98 23.00 100.00 Especialização 147 34.51 91.78 

     Mest/Dout 35 8.22 100.00 

Total 426 100,00   Total 426 100,00   

Painel E: Investimento no Mercado de Ações     

Investe Frequência Porcentagem Cumulativa     

Não 392 92.02 92.02     

Sim 34 7.98 100.00     

Total 426 100,00       
Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

De forma geral, nota-se que a maior quantidade de respondentes é da geração Y, ela se 

destaca com o maior alto grau de escolaridade, já que cerca de 90% dessa geração possui 

graduação ou escolaridade superior. As gerações Baby Boomers e X são as que apresentam 

maior quantidade de respondentes homens, isso se deve, muito provavelmente, pela forma 

como a sociedade era formada na época, com pouco acesso da mulher ao mercado de trabalho 

e ao estudo. Quanto a Z, visualiza-se como a geração com a renda mais baixa, o que é coerente, 

pois por ser forma com os mais jovens, muitos estão no começo de sua carreira profissional, 

assim não possuem rendimentos altos. 

Na Tabela 2, encontram-se os resultados da estatística descritiva composta média, 

mediana e desvio padrão das questões  
 

Tabela 2: Estatística descritiva das perguntas referentes ao viés. 

Painel A: Cenário de Ganho Mínimo Máximo Média Mediana Desvio Padrão 

Baby Boomers 0 8 6,000 7 2,048 

X 0 8 4,981 5 2,023 

Y 0 8 5,112 5 2,004 

Z 0 8 5,223 5 2,043 

Total 0 8 5,256 5 2,055 

Painel B: Cenário de Perda 

Baby Boomers 0 4 2,389 3 1,505 

X 0 4 2,398 2 1,239 

Y 0 4 2,378 2 1,234 

Z 0 4 2,359 2 1,253 

Total 0 4 2,380 2 1,289 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

Pode-se observar que a geração Baby Boomers apresenta a maior média, mediana e 

desvio padrão no cenário de ganho, conforme o painel A, o que condiz com a literatura que 

trata essa geração como a mais conservadora. Assim como no cenário de ganho, no de perdas, 

a geração Baby Boomers é a que possui o maior valor na mediana e desvio padrão. Diferente 

da primeira, as demais gerações, X, Y e Z, possuem valores mais aproximados entre si, em que 

se pode notar uma queda sequencial da média obtida nos resultados. 
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Em relação à aversão à perda, as gerações são avaliadas com base nas respostas das 

questões 1 a 8, em cenários de ganho, e das questões 9 a 12, em cenários de perda. Os resultados 

apresentam-se na tabela 3. 

 
Tabela 3: Nível de aversão a perda das gerações dos cenários de ganho e perda. 

Painel A: Cenário de ganho 

Geração  01% a 25% 26% a 50% 51% a 75% 76% a 100% 0% Total 

Baby Boomers 3 12 18 37 2 72 

X 10 30 36 29 3 108 

Y 7 46 42 44 4 143 

Z 13 21 36 32 1 103 

Total 33 109 132 142 10 426 

Painel B: Cenário de perda 

Geração  01% a 25% 26% a 50% 51% a 75% 76% a 100% 0% Total 

Baby Boomers 8 9 18 23 14 72 

X 12 33 27 25 11 108 

Y 21 40 37 32 13 143 

Z 12 33 23 24 11 103 

Total 53 115 105 104 49 426 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

Por meio da tabela 3, é possível observar que do total de 426 respondentes, 416 sofrem 

de aversão à perda no cenário de ganhos e 377 no cenário de perda. No primeiro cenário, 

visualiza-se maior concentração de mais de 50% das respostas com viés cognitivo, diferente do 

segundo cenário, que possui está entre 26% a 75%. Dessa forma, pode-se verificar que maior 

parte de todas as gerações se comportam conforme o resultado geral do estudo de Kahneman e 

Tversky (1979), e que há apenas casos isolados em que não foi constatado tal viés cognitivo 

O efeito da certeza, que conforme descrito por Rogers et al., (2007) representa a certeza 

do recebimento ao invés do melhor retorno, é observado na maioria dos casos. Da geração Baby 

Boomers, somente cerca 3% respondentes optaram pelos investimentos mais racionais, ou seja, 

sem o viés cognitivo de aversão a perda, assim como o resultado de Melo e Silva (2010), em 

que os indivíduos com mais idade possuem maior efeito certeza do que pessoas mais novas. 

Portanto, por 97% da amostra demonstrar o viés de aversão a perda com o Efeito Certeza, o 

estudo obteve ao mesmo resultado de Barros e Felipe (2015). 

Referente ao efeito de reflexão, que trata da propensão ao risco nas perdas (Rogers et 

al., 2007), nota-se que o seu efeito atinge por volta de 89% dos respondentes. Assim, a maior 

parte dos participantes da pesquisa optariam pelo investimento de maior risco, se isso 

significasse a possibilidade de ter uma perda menor caso o resultado escolhido pelo respondente 

acontecesse. O resultado é semelhante a Barros e Felipe (2015) que também identificaram o 

efeito reflexão na sua amostra e Oliveira e Krauter (2015), que analisaram os vieses em relação 

a um grupo de profissionais e outro de estudantes também observaram o efeito de reflexão, 

porém em um percentual menor, em comparação a pesquisa original. 

Diferente de muitos estudos verificados na literatura que somente avaliam se o indivíduo 

possui o viés de aversão a perda, este buscou analisar mais profundamente com base no nível 

do viés pela quantidade de respostas. Por meio desse resultado, elaborou-se a tabela 4 que 

compreende a quantidade de respondentes com o mesmo nível de viés em ambos os cenários.  

 
Tabela 4: Quantidade de respondentes com o mesmo grau em ambos os cenários 

Geração  01% a 25% 26% a 50% 51% a 75% 76% a 100% 0% Total 



11 

 

Baby Boomers 00 02 05 07 01 15 

X 01 10 13 10 00 34 

Y 00 20 13 16 00 49 

Z 01 07 09 08 01 26  
02 39 40 41 02 124 

Fonte: Elaborado pelos autores (2017). 

 

Com base nos dados, apenas dois respondentes não apresentam o viés cognitivo, tanto 

no cenário de perda como de ganho, sendo um deles da geração Baby Boomers e outro da Z. 

Em contrapartida, nos graus com maior representatividade de aversão à perda, 41 indivíduos 

apresentam alta aversão à perda, sendo 16 da geração Y, composto por 12 mulheres, todas com 

graduação ou especialização. Dos respondentes com aversão à perda moderada, 40 apresentam 

o mesmo grau, com as gerações X e Y com o maior número de representantes.  

Referente ao grau de aversão a perda regular, 39 respondentes possuem o mesmo 

percentual em cenários de ganhos e perdas, destes, 20 são integrantes da geração Y. Por meio 

da Tabela 4, pode-se observar que a geração Y é a que apresenta a maior consistência quanto 

aos graus de aversão à perda, independente do cenário, tendo o maior número de respondentes 

em três graus. A maior parte, 302 respondentes, não possuem o viés cognitivo no mesmo grau 

nos cenários de ganho e perda.  

Quando se refere aos gêneros, pode-se observar diferença entre as escolhas, por meio 

de um panorama geral, as 233 mulheres presentes no estudo, 230 possui qualquer grau de 

aversão a perdas em ganho, ou seja, praticamente 99%, tendo o percentual maior que do gênero 

masculino, já que desse, 186 dos 193 possui aversão à perda no cenário de ganho, totalizando 

cerca 96%. O cenário de perda apresenta que, nos homens, 91% possuem aversão à perda, sendo 

176 dos 193, e no gênero feminino, 86%, 201 das 233 respondentes.  

Pode-se concluir que, com base na pesquisa, o viés cognitivo apresenta-se com grande 

percentual em ambos os cenários, porém, inversamente nos gêneros, tendo um percentual maior 

para os homens no cenário de perda e para as mulheres no de ganho. Os resultados para o gênero 

no cenário de ganho são semelhantes ao obtido por Barros e Felipe (2015), em que as mulheres 

apresentam um percentual de aversão a perda maior do que os homens. 

Essas variáveis somadas ao crescimento das oportunidades educacionais que estão 

sendo ofertadas a sociedade, na educação média, técnica ou universitária, propiciaram, em 

longo prazo, diminuição do viés, como vem acontecendo, devido principalmente ao aumento 

do conhecimento e discussão do assunto de finanças pessoais por parte da população. Para 

verificar a existência de diferença do viés de aversão a perda entre as gerações estudadas, 

demonstra-se na Tabela 5, do teste de Kruskal-Wallis. 

 
Tabela 5: Teste de Kruskal-Wallis. 

CENÁRIO χ2 Sig 
AVPCENGAN 14,335 ,002 

AVPCENPER ,342 ,952 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

A partir do teste de Kruskal-Wallis, pode-se verificar que no cenário de ganho, não é 

possível aceitar a hipótese nula de que o comportamento das diferentes gerações em relação à 

aversão a perda é igual (p-value <,002). O que estatisticamente comprova que há diferença no 

nível de aversão a perda entre as gerações analisadas. Contrariamente, no cenário de perda não 

se nota o mesmo resultado do cenário anterior, ou seja, não existe diferença do nível de aversão 

à perda entre as gerações. 

Para compreender a associação entre o nível de aversão a perda mensurado nos dois 

cenários propostos e as características dos respondentes, apresenta-se na Tabela 6, os resultados 

do teste de Correlação de Pearson. 
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Tabela 6: Teste de Correlação de Pearson. 
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AVPCENGAN  1           

AVPCENPER  -,117* 1          

GERBB  ,163** ,003 1         

GERX  -,078 ,008 -,263** 1        

GERY  -,050 -,001 -,321** -,414** 1       

GERZ  -,009 -,009 -,255** -,329** -,401** 1      

MASC  -,145** ,068 ,118* ,163** -,158** -,095* 1     

FEM  ,145** -,068 -,118* -,163** ,158** ,095* -1,000** 1    

ESCOL  -,203** ,051 -,292** ,234** ,122* -,117* -,020 ,020 1   

INVMF  -,091 ,041 ,121* ,047 -,063 -,085 ,237** -,237** ,078 1  

REND  -,152** ,070 ,079 ,411** -,037 -,445** ,281** -,281** ,543** ,210** 1 

*A correlação é significativa no nível de 5%. 

** A correlação é significativa no nível de 10%. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

A partir do teste de correlação apresentado na Tabela 6, é possível observar que no 

cenário de ganho, apenas a geração Baby Boomers apresentou correlação significativa com o 

viés de aversão à perda. Além disso, observa-se que pessoas do gênero feminino apresentaram 

correlação positiva e significativa com a aversão à perda, enquanto pessoas do gênero 

masculino, nível de escolaridade e a renda estão correlacionadas com o sinal negativo e 

significativo com a aversão à perda. Quanto ao cenário de perda, nenhuma das variáveis obteve 

correlação significativa. 

Esses resultados são convergentes com os estudos de Silva et al., (2009) e Barros e 

Felipe (2015), em relação à questão do gênero. Outros estudos focam na escolaridade entre 

cursos de graduação, não entre diferentes níveis. Quanto a renda, não foi encontrado estudo 

com foco direto nessa variável. Já no cenário de perda, nenhuma geração e nenhuma variável 

apresentou correlação significativa com o viés de aversão a perda. Ainda, para testar a relação 

entre a aversão à perda, as gerações e as demais variáveis analisadas foram realizados os testes 

de regressão linear múltipla. Os resultados dos dois modelos propostos são apresentados na 

Tabela 7. 

 
Tabela 7: Teste de Regressão Linear Múltipla 

VARIÁVEIS 
MODELO 1 MODELO 2 

Coef. VIF Coef. VIF 

Cons. 
,816 

(17,366) 
,000 

,513 

(8,363) 
 

GERBB 
,121** 

(2,771) 

1,867 -,015 

(-0,266) 

1,867 

GERX 
,036 

(0,891) 

2,155 -,031 

(-0,585) 

2,155 

GERY 
,011 

(0,311) 

1,776 -,011 

(-0,248) 

1,776 

MASC 
-,074* 

(-2,803) 

1,195 ,036 

(1,051) 

1,195 

ESCOL 
-,032* 

(-2,064) 

1,784 ,009 

(0,440) 

1,784 
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INVMF 
-,053 

(-1,150) 

1,096 ,020 

(0,338) 

1,096 

REND 
-,019 

(0,969) 

2,295 ,018 

(0,725) 

2,295 

R ,293 ,097 

R² ,086 ,009 

Sig ,000 ,785 

Durbin Watson 1,832 1,983 

N 426 426 

* Significativa no nível de 5%. 

** Significativa no nível de 1% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

A partir do teste de regressão linear múltipla é possível verificar que o modelo 1, em 

que tem como variável dependente o viés da aversão a perda no cenário de ganho, apresentou-

se significativo e com um poder de explicação de 8,6%. Já o modelo 2, em que o viés é analisado 

no cenário de perda, o modelo não se apresentou significativo. 

No modelo 1, observa-se que as variáveis GERBB, MASC e ESC apresentaram-se 

significativo, o que aponta que pessoas da geração Baby Boomers, gênero masculino e o nível 

de escolaridade estão relacionadas com o nível de aversão à perda no cenário de ganho. Os 

resultados permitem aferir que as pessoas da geração Baby Boomers possuem um nível 12,1% 

superior aos dos indivíduos das gerações X, Y e Z. Em relação às pessoas do gênero masculino 

observa-se que o nível de aversão à perda é 7,4% inferior, enquanto o aumento em um nível de 

escolaridade faz com que os indivíduos tenham 3,2% a menos no nível de aversão à perda. Os 

resultados dos testes dos dois modelos corroboram com os encontrados por meio do teste de 

Kruskall-Wallis e Correlação de Pearson, em que demostraram que em um cenário de ganho 

os níveis de aversão à perda diferenciam-se entre os gêneros e no cenário de perda não existem 

diferença. 

Portanto, os resultados encontrados estão em sintonia com os estudos relacionados 

citados anteriormente, já que tanto Soares e Barbedo (2013), Melo (2014) e Barros e Felipe 

(2015), chegaram ao menos resultado de Kahneman e Tversky (1979), em que a maior parte 

dos respondentes optavam pela alternativa com o viés cognitivo, confirmando a teoria de que a 

aversão à perda é um elemento que está presente na maior parte dos indivíduos. Porém, nas 

demais pesquisas, não é possível mensurar o percentual de cada respondente, pois elas focaram 

nas perguntas, e não nos indivíduos, o que difere deste, em que a sua metodologia permitiu 

encontrar o percentual de 99,5% de respondentes que assinalou ao menos uma questão com o 

viés cognitivo. Quanto ao gênero, também há concordância com o resultado encontrado por 

Barros e Felipe (2015), em que nos cenários de ganho, as mulheres mostram-se mais avessas 

ao risco, seguindo o viés cognitivo de aversão à perda. 

O estudo também contribui com a área quanto método de avaliação dos respondentes, 

em que é possível observar o grau de aversão e avaliação individual dos resultados, pontos que 

não foram encontrados em outros estudos da área. Assim como a segregação por geração, que 

permite um acompanhamento da evolução do viés cognitivo com o passar dos anos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento da temática de finanças e o aumento dos estudos relacionados 

ao comportamento das pessoas frente a decisões financeiras, este estudo tem por objetivo 

analisar a aversão à perda nas gerações X, Y, Z e Baby Boomers. Obtendo 426 respostas por 

meio de survey, observou-se que todas as gerações apresentam o viés cognitivo, confirmando 

o estudo elaborado por Kahneman e Tversky (1979), que pode ser avaliado também por meio 

dos efeitos de certeza, reflexão e isolamento, elementos da teoria do prospecto. 
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Constatou-se que a geração com os percentuais de aversão à perda mais elevados é a 

Baby Boomers, em ambos os cenários, porém somente no cenário de ganho é que se demonstrou 

estatisticamente significativo. Muito disso se deve ao perfil da geração, que pode ser 

identificada como a mais conservadora, devido à criação rígida e cheia de regras. Esse resultado 

não corresponde à inexistência do viés de aversão a perda nas demais gerações analisadas, já 

que as mesmas se mostram presentes, porém em graus mais baixos. 

Desta forma, compreende-se que a aversão à perda vem sofrendo uma queda, regredindo 

dos graus mais elevados para menores, ao passar das gerações, principalmente nos cenários de 

ganho, já que referente ao cenário de perda houve a redução no grau sem o viés cognitivo e no 

mais elevado, devido ao aumento da faixa de aversão a perda regular, essa mudança ocorreu 

entra a geração Baby Boomers e a X, mantendo-se para as seguintes. 

Outros pontos favoráveis à diminuição nos graus mais elevados dos respondentes é 

possivelmente o aumento no consumo consciente que vem sendo empregado e cada vez mais 

discutido nas escolas, universidades e em casa. Também se ressalta o acesso a informação, 

muito mais presente nas gerações mais novas, que auxiliam na busca por conhecimento e 

formas de controle, tais quais como planilhas de controle de gastos, apostilas e artigos 

acadêmicos sobre o tema, que atuam como ignição para descobertas e aprofundamentos nos 

campos de estudo. Desta forma, analisando com as gerações posteriores, verificou-se que o viés 

cognitivo decai dos graus mais elevados para menores, elencando-se acesso a informação e 

educação como fatores atuantes das gerações com faixas etárias mais baixas.  

Como contribuições do estudo destacam-se os resultados para a temática de finanças 

comportamentais avaliando o viés cognitivo de aversão à perda no contexto brasileiro, 

introduzindo a análise do viés por grau e diferenciando os coortes geracionais. De forma prática, 

o estudo ajuda a entender o comportamento de diferentes gerações, com base no viés de aversão 

à perda, em situações de investimento, sendo interessante para empresas de investimento e 

bancos ao lidar com clientes de diferentes idades, assim como para os próprios investidores.  

Como limitação, pode-se citar a subjetividade das questões, que dependem do estado 

mental do indivíduo, devido a que esse estado pode influenciar no momento da escolha da 

alternativa. Assim os efeitos psicológicos tendem a mudar a percepção do respondente, 

exemplos dessas são a felicidade e tristeza. 
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