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Resumo
O objetivo deste estudo é verificar se, em decisões organizacionais, gestores do gênero feminino
possuem menor tolerância ao risco do que gestores do gênero masculino, conforme evidenciado em
decisões do campo pessoal (Coet & McDermott; 1979; Grable, 2000; Dohmen et al., 2011; Montinari
& Rancan, 2013; Geetha & Selvakumar, 2016; Sarin & Wieland, 2016), à luz da Teoria do Prospecto.
Realizou-se experimento de campo com 236 gestores distribuídos em dois grupos, de controle e
experimental, que foram questionados acerca de decisões nos campos pessoal e organizacional,
respectivamente. Em um segundo momento analisou-se isoladamente os 115 gestores do gênero
feminino. Os dados foram analisados por meio de regressão logística, tendo sido estimados dois
modelos. Os resultados indicam que a premissa inicial, de que o gênero feminino é menos tolerante
ao risco do que o gênero masculino, pode não se aplicar a gestores do gênero feminino quando tomam
decisões no campo organizacional. Além disso, a influência do gênero sobre a tolerância ao risco é
mais evidente em situações envolvendo ganhos do que em situações envolvendo perdas.
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INFLUÊNCIA DO GÊNERO SOBRE A TOLERÂNCIA AO RISCO NA TOMADA DE
DECISÕES EM ORGANIZAÇÕES
RESUMO
O objetivo deste estudo é verificar se, em decisões organizacionais, gestores do gênero
feminino possuem menor tolerância ao risco do que gestores do gênero masculino, conforme
evidenciado em decisões do campo pessoal (Coet & McDermott; 1979; Grable, 2000;
Dohmen et al., 2011; Montinari & Rancan, 2013; Geetha & Selvakumar, 2016; Sarin &
Wieland, 2016), à luz da Teoria do Prospecto. Realizou-se experimento de campo com 236
gestores distribuídos em dois grupos, de controle e experimental, que foram questionados
acerca de decisões nos campos pessoal e organizacional, respectivamente. Em um segundo
momento analisou-se isoladamente os 115 gestores do gênero feminino. Os dados foram
analisados por meio de regressão logística, tendo sido estimados dois modelos. Os resultados
indicam que a premissa inicial, de que o gênero feminino é menos tolerante ao risco do que o
gênero masculino, pode não se aplicar a gestores do gênero feminino quando tomam decisões
no campo organizacional. Além disso, a influência do gênero sobre a tolerância ao risco é
mais evidente em situações envolvendo ganhos do que em situações envolvendo perdas.
Palavras-chave: Teoria do Prospecto. Tolerância ao risco. Gênero.
1 INTRODUÇÃO
As decisões estão presentes na vida dos indivíduos e envolvem preocupações sociais,
ambientais e econômicas, de modo que os sistemas de apoio à tomada de decisões adotam
procedimentos para lidar com essas variáveis, que contêm alto nível de imprevisibilidade,
pressão temporal e por resultados (Courtney; 2001; Nummela, Saarenketo, Jokela & Loane,
2014). Essas decisões também estão presentes no campo organizacional. Tomar decisões e
gerenciar sua execução constitui-se na espinha dorsal do trabalho dos gestores, já que uma
decisão equivocada pode afetar seriamente os negócios (Hammond, Keeney & Raiffa, 1998;
Nutt, 1986).
Diante dessas decisões estão presentes elementos de incerteza, implicando em
exposição ao risco (Lefley, 1997). Em relação à tolerância ao risco, Hammond, Keeney e
Raiffa (1999) afirmam que a atitude de um indivíduo é tão específica quanto sua própria
personalidade, de modo que alguns evitam o risco a qualquer custo, enquanto outros tendem a
assumi-lo. Alguns ainda preferem permanecer entre os extremos de serem atraídos ou avessos
ao risco. Na tomada de decisões, alguns fatores podem influenciar a tolerância ao risco dos
decisores, como gênero, idade, estado civil, qualificação educacional, nível de renda,
experiência, entre outros. Há ainda fatores relacionados às características da organização na
qual o decisor atua, como faturamento, vínculo do decisor com a organização, tempo de
existência e número de funcionários.
Em relação ao gênero, Sarin e Wieland (2016) afirmam que a partir de estudos
realizados nas últimas décadas, tem se tornado aceito de que indivíduos do gênero feminino
são menos tolerantes ao risco do que os indivíduos do gênero masculino. Maxfield et al.
(2010) relacionam essa constatação com uma questão cultural, na qual não se espera que as
mulheres assumam riscos. No entanto, Johnson e Powell (1994) afirmam que esse estereótipo
pode não se aplicar a gestores do gênero feminino, visto que gestores de ambos os gêneros
detêm uma formação gerencial que podendo estes apresentar propensão a risco semelhante a
gestores do gênero masculino foram submetidos a uma formação gerencial que os leva a
tomar decisões de igual qualidade.
A literatura sobre tolerância ao risco se concentra em decisões pessoais, havendo uma
menor discussão acerca do risco quando se trata de decisões organizacionais (Fagundes,
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Schnorrenberger & Lunkes, 2018). Assim, no intuito de saber se o campo no qual a decisão é
tomada influencia na tolerância ao risco, ou seja, se os gestores do gênero feminino
apresentam alterações na tolerância ao risco dependendo do campo no qual estão decidindo,
surge a seguinte questão norteadora desta pesquisa: em decisões no campo organizacional,
mulheres gestoras mantêm sua menor tolerância ao risco, em relação aos homens, apresentada
em decisões pessoais? O objetivo deste estudo é verificar se, em decisões organizacionais,
gestores do gênero feminino possuem menor tolerância ao risco do que gestores do gênero
masculino, conforme evidenciado em decisões do campo pessoal.
Esta pesquisa justifica-se pela importância em compreender o processo de tomada de
decisões bem como os fatores que o influenciam (Simon et al., 1987). O risco está
inseparavelmente ligado a quase todas as atividades econômicas, sendo importante variável na
tomada de decisões (Melesse & Cecchi, 2017; Zaleskiewicz, 2001). Além disso, com o
aumento do número de mulheres desempenhando papéis cada vez mais importantes na gestão
de negócios, conhecer as diferenças nas decisões tomadas pelos gestores dos dois gêneros
pode ter implicações para as organizações (Johnson & Powell; 1994; Francis et al., 2015).
Esta pesquisa delimita-se à aplicação junto aos gestores de organizações vinculadas a
Associações Comerciais e Industriais do Estado de Santa Catarina, às quais foram enviados os
instrumentos de pesquisa, com decisões dos campos pessoal e organizacional. Delimita-se
ainda a decisões individuais, não estando consideradas nesse estudo decisões em grupo ou
coletivas, que poderiam diferir em alguns aspectos das decisões individuais.
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E DESENVOLVIMENTO DE HIPÓTESES
2.1 Teoria do Prospecto e tolerância ao risco
Dohmen et al. (2011) destacam que o risco e a incerteza permeiam a maior parte das
decisões econômicas. Tversky e Kahneman (1992) e Lefley (1997) destacam que muitas
decisões nas organizações são tomadas mediante condições de incerteza. Toda escolha
carrega elementos que envolvem incerteza, o que pode implicar em alterar o nível de
exposição ao risco do próprio decisor. Somente entendendo as características de riscos
envolvidos numa decisão, que suas implicações poderão ser apreciadas e mitigadas (Lefley,
1997).
As pesquisas acerca da tolerância ao risco têm apresentando renovado interesse, visto
que consiste em um insumo em modelos de tomada de decisões, de modo que se torna
relevante descobrir os fatores que têm influência sobre a tolerância ao risco dos decisores
(Geetha & Selvakumar, 2016). No campo das ciências sociais, o risco é tratado a partir de
uma perspectiva mais ampla, no qual refere-se a um conjunto de crenças e sentimentos que as
pessoas têm sobre a natureza dos eventos perigosos, suas características qualitativas,
resultados e sua aceitabilidade (Aven, 2009).
A tolerância ao risco é um conceito que descreve o que um indivíduo faz quando
confrontado com alternativas mais e menos seguras (Hsee & Weber, 1997). Assim, a tomada
de decisões sob risco pode ser vista como uma escolha entre as perspectivas ou apostas. Temse a escolha x com possibilidade p, e a escolha y com probabilidade 1 – p. Assim, uma pessoa
é menos tolerante a riscos se ela sempre preferir a perspectiva segura à arriscada. A
prevalência da aversão ao risco é talvez a generalização mais conhecida em relação às
escolhas arriscadas, e essa ideia foi mantida em tratamentos modernos (Kahneman &
Tversky, 1979). A escolha de um indivíduo diante de uma situação dessas é um importante
preditor do seu comportamento em relação à tolerância ao risco (Hsee & Weber, 1997).
Kahneman e Tversky (1979) desenvolveram a Teoria do Prospecto (TP) que considera
a diferença entre os termos utilidade e valor, definindo utilidade em termos de riqueza líquida
enquanto valor é dado em termos de ganhos e perdas, que por sua vez são definidos como
desvios (positivos ou negativos) em relação a determinado ponto de referência (Kahneman &
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Tversky, 1979). Os riscos assumidos estão relacionados com as mudanças de riqueza em vez
de estados de riqueza (Kahneman, 2003)
A TP destaca ainda que a função valor para perdas é diferente da função valor para
ganhos, visto que em perspectivas de perdas a função se torna convexa e mais íngreme, e em
perspectivas de ganhos a função é côncava e não tão íngreme. Ou seja, em geral, quando se
comparam direta e proporcionalmente perdas em relação a ganhos, a rejeição às perdas tende
a ser maior do que a atração pelos ganhos (Kahneman, 2012). Esta relação, de acordo com
Kahneman e Tversky (1979), Kahneman, Knetsch e Thaler (1990) e Tversky e Kahneman
(1991), em situações preponderantemente testadas em decisões relacionados ao campo
pessoal, costuma ser de aproximadamente 2 para 1.
Montinari e Rancan (2013) descobriram que, ao decidir em nome de outros, apesar de
todo o resto ser igual, os indivíduos fazem escolhas diferentes do que quando decidem apenas
por si mesmos. Pahlke, Strasser e Vieider (2015) afirmam que no domínio dos ganhos, os
decisores, quando decidem por outros, tendem a apresentar ainda menos tolerância ao risco.
Isso se deve ao sentimento de cautela apresentado pelos decisores. Já em situações
envolvendo perdas, os decisores que estão decidindo por outros buscam com maior
intensidade o risco do que quando decidem por si próprios. Esse comportamento é
significativamente diferente em relação aos ganhos, e não pode ser explicado por uma regra
social de cautela quando os indivíduos decidem pelos outros.
No entanto, Andersson et al. (2014) ressaltam que os resultados das pesquisas acerca
da tomada de decisões por terceiros não são convergentes. Enquanto alguns estudos
encontraram maior risco assumindo em nome de outros, Reynolds, Joseph e Sherwood (2009)
e Eriksen e Kvaløy (2010) encontraram o resultado oposto. Chakravarty et al. (2011) também
apontam que há uma necessidade de melhor compreensão das motivações para os agentes que
agem em nome de outros.
Reynolds, Joseph e Sherwood (2009) afirmam que as pessoas são mais tolerantes ao
risco ao tomar decisões por si mesmas e menos tolerantes ao risco na tomada de decisões que
afetam os outros. Isso indica que as pessoas exibem uma mudança cautelosa. No entanto, o
experimento foi feito com alunos, devendo-se verificar se essas evidências de comportamento
menos tolerante ao risco relativamente maior para o benefício de outros ocorre no mundo real.
É possível identificar a necessidade de estudos de tolerância ao risco tanto no campo
pessoal quanto no organizacional. He e Villeval (2017) destacam que não está claro se as
diferenças na tolerância ao risco são mais fortes ou mais fracas no campo organizacional
quando comparado ao pessoal.
2.4 Influência do gênero sobre a tolerância ao risco
Além de variar em relação às perspectivas de ganhos e perdas e em relação ao campo
no qual se está decidindo, a tolerância ao risco pode variar também a partir de fatores
relacionados ao decisor e ao ambiente, como fatores demográficos, culturais, psicológicos,
financeiros e comportamentais (Geetha & Selvakumar, 2016).
Fatores demográficos são características dos indivíduos e das organizações e que
podem influenciar o comportamento na tomada de decisões. De acordo com a literatura, esses
fatores consistem em gênero, idade, estado civil, qualificação educacional, renda, faturamento
da organização, vínculo do respondente com a organização, tempo de existência da
organização, número de funcionários, experiência do indivíduo e percepção de condição
financeira própria e da organização (Coet & McDermott; 1979; Viscusi, Magat & Huber,
1987; Sung & Hanna, 1996; Grable, 2000; Hallahan, Faff & McKenzie, 2004; Grable & Joo,
2004; Meier-Pesti & Goetze, 2005; Camerer, 2005; Charness & Jackson, 2009; Maxfield,
Shapiro, Gupta & Hass, 2010; Yao, Sharpe & Wang, 2011; Dohmen et al., 2011; Montinari &
Rancan, 2013; Francis, Hasan, Park & Wu, 2015; Ross, Nora & Milani, 2015; Ramiah, Zhao,
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Moosa & Graham, 2016; Geetha & Selvakumar, 2016; Brooks, Sangiorgi, Hillenbrand &
Money, 2018; Rocha, Albuquerque Filho, Freire & Ramos, 2018).
Em relação ao gênero, alguns estudos afirmam que as mulheres são menos tolerantes
ao risco do que os homens (Coet & McDermott; 1979; Grable, 2000; Dohmen et al., 2011;
Montinari & Rancan, 2013; Geetha & Selvakumar, 2016; Sarin & Wieland, 2016). Coet e
McDermott (1979) verificaram que os homens assumem riscos maiores do que as mulheres,
concluindo assim, que o gênero influencia na tolerância ao risco.
Sarin e Wieland (2016) destacam que, a partir das pesquisas realizadas, se tornou
aceito de que as mulheres são menos tolerantes ao risco do que os homens. No entanto,
Johnson e Powell (1994) afirmam que o estereótipo de que mulheres são menos tolerantes ao
risco do que os homens, não pode se aplicar a gestores. Os autores defendem que gestores dos
gêneros masculinos e femininos foram submetidos a uma formação gerencial que os leva a
tomar decisões de igual qualidade. Desse modo, os autores entendem que após essa formação
gerencial, a tolerância ao risco pode não ser afetada pelo gênero.
Corroborando, Maxfield et al. (2010) afirmam que realmente as mulheres são vistas
como menos tolerantes ao risco. No entanto, relacionam essa constatação com uma questão
cultural, uma vez que a cultura americana, por exemplo, não espera que as mulheres assumam
riscos. Afirmam que o comportamento de risco das gestoras não é diferente do
comportamento dos gestores do gênero masculino em virtude da perspectiva de gênero.
Defendem que as mulheres assumem riscos em configurações gerenciais e afirmam que
encontraram pouca evidência para apoiar resultados de que elas são menos tolerantes ao risco
do que os homens nas decisões no campo organizacional.
Nesse mesmo sentido, Francis et al. (2015) destacam que o aumento de mulheres em
cargos de gestão nas últimas décadas levou ao aumento da pesquisa acerca da influência do
gênero em decisões organizacionais. Apesar de boa parte da literatura ressaltar que há
diferença significativa nas decisões tomadas por homens e por mulheres, a literatura contábil
apresenta resultados limitados e não definitivos. Assim, apesar de muito úteis e intrigantes, as
organizações devem utilizar estes conhecimentos com parcimônia e evitar a criação de
estereótipos baseados no gênero ao decidirem quem comandará suas organizações (Maxfield
et al., 2010). Assim, acerca da característica gênero, surgem as seguintes hipóteses de
pesquisa:
Hipótese H1: Gestores do gênero feminino são menos tolerantes ao risco do que
gestores do gênero masculino.
Hipótese H2: Gestores do gênero feminino são menos tolerantes ao risco no
campo pessoal do que no campo organizacional.
As hipóteses H1 e H2 vão ao encontro da necessidade estudos em relação à tolerância
ao risco do gênero feminino no ambiente organizacional, verificando se os resultados das
pesquisas desenvolvidas predominantemente no campo pessoal se aplicam também às
decisões no campo organizacional.
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A fundamentação teórica desta pesquisa foi elaborada a partir de uma busca
sistemática, de modo que se utilizasse das contribuições de vários autores sobre o tema desta
pesquisa. Foram delimitadas palavras chave relacionadas ao tema da pesquisa, que foram
buscadas em bases da Capes Brasil. Não se delimitou o período de busca, buscando abranger
estudos seminais precursores na área de tomada de decisões. Também se considerou estudos
que não tenham sido retornados pela busca sistemática, mas que são relevantes para esta
pesquisa e que tenham sido apontados nas referências dos estudos do portfólio inicial.
Em relação aos procedimentos adotados, esta pesquisa classifica-se como um
experimento de campo. Apesar de não haver tanto controle sobre o experimento como no de
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laboratório, o experimento de campo também permite verificar a influência de variáveis
independentes sobre uma variável dependente. Nesse tipo de pesquisa, o pesquisador interfere
na variável independente de modo a verificar sua influência sobre a variável dependente
(Prodanov & Freitas, 2013). Os experimentos de campo são indicados em contextos
organizacionais, quando só é possível utilizar grupos preexistentes, não podendo selecioná-los
aleatoriamente. A designação dos participantes aos grupos de controle e experimental ocorreu
de forma aleatória, caracterizando esta pesquisa como um experimento, diferentemente de um
quase experimento, no qual essa designação aos grupos de controle e experimental não ocorre
de forma aleatória (Gray, 2012).
Como pesquisa experimental, este estudo atende três condições apontadas na
literatura: manipulação de variáveis, controle das variáveis e distribuição aleatória dos
participantes, de modo que tenham a mesma chance para participar de diferentes grupos
pertencentes ao experimento (grupo experimental e de controle) (Baptista & Campos, 2016).
Esta pesquisa enquadra-se ainda como aplicada, uma vez que busca a geração de
conhecimento para aplicação prática, investigando problemas reais e preocupando-se sempre
com a validade desses estudos (McBride, 2012). Em relação aos objetivos, trata-se de uma
pesquisa descritiva, na qual o pesquisador observa e registra os fatos, no intuito de descrever
as características de uma população e o estabelecimento de relações entre variáveis (Prodanov
& Freitas, 2013).
3.1 Procedimentos para coleta dos dados
Para isso, se definiu como população de pesquisa os gestores de organizações
vinculadas a Associações Comerciais e Industriais dos municípios de Santa Catarina. Não foi
possível identificar o tamanho total da população, o que foi considerado no cálculo do erro
amostral e da margem de confiança desta pesquisa. Os gestores que participaram desta
pesquisa foram designados aleatoriamente aos grupos de controle e experimental, que
responderam decisões nos campos pessoal e organizacional respectivamente. Os dados foram
coletados entre os meses de setembro e novembro de 2018.
Em atenção à validade interna, o controle se deu por meio de variáveis de controle,
permitindo identificar a influência da variável independente sobre variável dependente
(Baptista & Campos, 2016). Essas variáveis de controle consistem em características a serem
levantadas em relação aos gestores e à organização, como idade, estado civil, grau de
instrução, faixa de renda mensal, vínculo com a organização, experiência do gestor, e número
de funcionários e faturamento da organização.
Neste estudo, a variável dependente corresponde à tolerância ao risco, estudada de
acordo com uma variável independente. Em um primeiro momento, o gênero assume o papel
de variável independente, buscando verificar a influência do gênero sobre a tolerância ao risco
dos gestores. Posteriormente, são selecionadas apenas as respostas de gestores do gênero
feminino e o campo de decisão assume o papel de variável independente, a partir da qual
busca-se verificar a influência do campo de decisão sobre a tolerância ao risco de gestores do
gênero feminino.
Optou-se por um desenho no qual não é realizada nenhuma observação anterior à
manipulação da variável independente no grupo experimental, visto que isso poderia ter um
efeito interativo sobre a intervenção. A realização de uma observação anterior à manipulação
da variável independente pode reduzir a sua eficiência (Baptista & Campos, 2016).
O instrumento de pesquisa deste estudo foi dividido em dois blocos. O Bloco I
contempla questões acerca das características demográficas dos gestores respondentes, que
representam variáveis de controle, a partir das quais se busca aumentar a validade interna, de
modo que se possa atribuir possíveis efeitos ocorridos na variável dependente à variável
independente. As variáveis de controle serão mensuradas em ambos os grupos (de controle e
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experimental), de modo que se torne possível comparar os grupos e identificar relações. Essas
variáveis foram definidas a partir da literatura, na qual se verificou pesquisas que destacam a
influência dessas variáveis sobre a tolerância ao risco dos gestores no momento da tomada de
decisões. O Bloco I é idêntico para ambos os grupos de gestores.
O Bloco II foi baseado principalmente em Kahneman e Tversky (1979), seguindo as
mesmas proporções de probabilidades nas respostas às vinte perguntas que compõem este
Bloco. No entanto, as situações foram adaptadas para os campos pessoal e organizacional. A
Tabela 1 apresenta a estrutura do Bloco II do instrumento de pesquisa utilizado em ambos os
grupos.
Tabela1. Estrutura do Bloco II do Instrumento de Pesquisa
Grupo de Controle

Decisões no Campo
Pessoal

Grupo Experimental

Decisões no Campo
Organizacional

Bloco II
Decisões 01 a 10

Perspectiva de Ganhos

Decisões 10 a 20

Perspectiva de Perdas

Decisões 01 a 10

Perspectiva de Ganhos

Decisões 10 a 20

Perspectiva de Perdas

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

A Tabela 2 apresenta a variável independente, bem como as de controle da pesquisa,
apresentando as siglas e descrições, com a classificação das variáveis em independente ou de
controle e respectivos embasamentos teóricos.
Tabela 2. Embasamento das variáveis dependente, independentes e de controle
Sigla

Variável

Categoria

TR

Tolerância ao risco

Dependente

CAM

Campo no qual a
decisão está sendo
tomada

Independente
(Explicativa)

GEN

Gênero do
respondente

Independente
(Explicativa)

IDA

Idade do respondente

Controle

CIV

Estado civil

Controle

GIN

Grau de instrução

Controle

FRM

Faixa de renda mensal

Controle

Faixa de faturamento
anual da organização
Vínculo do
VRO
respondente com a
organização
Existência da
EXI
organização (em anos)
Número de
FUN
funcionários
EXP Experiência do gestor
FFA

Controle

Autores
(Kahneman & Tversky, 1979; Hsee & Weber, 1997; Geetha &
Selvakumar, 2016)
(Sinha, 1994; Eriksen & Kvaløy, 2009; Andersson et al., 2014;
Kvaløy & Luzuriaga, 2014; Pahlke, Strasser & Vieider, 2015;
He & Villeval, 2017; Schultz et al., 2018)
(Coet & McDermott; 1979; Grable, 2000; Meier-Pesti &
Goetze, 2005; Maxfield et al., 2010; Dohmen et al., 2011; Yao,
Sharpe & Wang, 2011; Montinari & Rancan, 2013; Francis et
al., 2015; Ramiah et al., 2016; Geetha & Selvakumar, 2016;
Brooks et al., 2018)
(Hallahan, Faff & McKenzie, 2004; Dohmen et al., 2011; Yao,
Sharpe & Wang, 2011; Ross, Nora & Milani, 2015; Ramiah et
al., 2016; Geetha & Selvakumar, 2016; Brooks et al., 2018)
(Hallahan, Faff & McKenzie, 2004; Yao, Sharpe & Wang,
2011; Geetha & Selvakumar, 2016)
(Sung & Hanna, 1996; Grable & Joo, 2004; Hallahan, Faff &
McKenzie, 2004; Geetha & Selvakumar, 2016)
(Sung & Hanna, 1996; Grable, 2000; Grable & Joo, 2004; Yao,
Sharpe & Wang, 2011; Geetha & Selvakumar, 2016; Brooks et
al., 2018)
(Charness & Jackson, 2009; Ramiah et al., 2016; Geetha &
Selvakumar, 2016)

Controle

(Rocha et al., 2018).

Controle

(Ramiah et al., 2016; Geetha & Selvakumar, 2016)

Controle

(Ramiah et al., 2016; Geetha & Selvakumar, 2016)

Controle

(Shepherd, Williams & Patzelt., 2015; Ross, Nora & Milani,
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(em anos)
Número de
DEP
Controle
dependentes
Percepção de condição
PCP
Controle
financeira própria
Percepção de condição
PCO
financeira da
Controle
organização
Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

2015)
(Yao, Sharpe & Wang, 2011)
(Viscusi, Magat & Huber, 1987; Camerer, 2005)
(Viscusi, Magat & Huber, 1987; Camerer, 2005)

As situações decisionais foram elaboradas pelos autores e estão embasadas na
literatura. Os montantes e probabilidades de ocorrência utilizados nas alternativas de cada
decisão estão embasados em Kahneman e Tversky (1979).
Aplicou-se um pré-teste do questionário com gestores que não eram vinculados a
nenhuma Associação Comercial de Industrial de Santa Catarina, para que não houvesse o
risco de alguma deles receber o questionário no momento da coleta de dados, comprometendo
as respostas. A partir do pré-teste foram identificados e realizados ajustes no instrumento de
pesquisa, de modo que o texto ficasse mais claro e objetivo, mitigando o risco de um efeito
distorcido das decisões que compõem os instrumentos de pesquisa.
O tempo médio de resposta foi de 25 minutos. No intuito de se evitar possível
diferença de atenção por parte dos gestores no momento da coleta de dados, em relação às
últimas questões, estas foram apresentadas de forma aleatória aos participantes.
3.2 Protocolo da realização do experimento
Os participantes receberam os questionários de forma aleatória, de modo que tiveram
as mesmas chances de pertencer ao grupo experimental e controle. No grupo de controle
deviam responder o questionário com decisões no campo pessoal e no grupo experimental, no
campo organizacional. Foram informados sobre o cunho acadêmico do estudo e, ainda, de que
os dados não seriam divulgados de maneira individual, bem como de que não há respostas
certas ou erradas. Foi enviada uma carta de apresentação da pesquisa aos participantes, na
qual ainda lhes foi informado que poderiam optar por não participar ou desistir da pesquisa a
qualquer momento, necessitando apenas desconsiderar o instrumento de pesquisa.
3.3 População e amostra
Este experimento foi aplicado com gestores de organizações filiadas a Associações
Comerciais e Industriais de Santa Catarina. Após contato telefônico com as associações, foi
enviado e-mail com o link para um dos questionários (decisões pessoais e organizacionais),
assegurando que os gestores recebessem de forma aleatória apenas um dos dois.
Participaram deste experimento 236 gestores. O nível de confiança da pesquisa é de
95% e a margem de erro de 6,4% (Wooldridge, 2006).
3.4 Procedimentos para análise dos dados
Os dados foram analisados quantitativamente por meio de regressão logística. Optouse pela regressão logística devido ao fato de constituir uma técnica que permite conhecer a
relação entre variáveis a partir de uma variável dicotômica (binária). Assim, tornou-se
possível estimar a probabilidade da variável dependente, que consiste na tolerância ao risco,
assumir determinados valores em função de outras variáveis (Wooldridge, 2006).
Realizou-se teste de multicolinearidade dos dados, que é um problema no ajuste do
modelo que pode causar impactos na estimativa dos parâmetros. Assim, procedeu-se o Teste
de Fator de Inflação da Variância (FIV), que permite identificar se alguma das variáveis
inclusas no modelo está causando uma inflação de variância, decorrente do fato de ser
altamente correlacionada com outra variável, o que implicaria a multicolinearidade. A partir
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da realização do Teste FIV nos dados desta pesquisa, encontrou-se valores entre 1 e 2,8, não
constatando problemas de multicolinearidade entre as variáveis. Wooldridge (2006) considera
10 como o valor de corte, afirmando que acima de 10 os dados apresentam problemas.
Não multicolinearidade dos dados, foram testadas as hipóteses. Para a hipótese H1
estimou-se o Modelo 1, aplicado para cada segmento amostral individualmente. Ou seja, o
Modelo 1 foi estimado inicialmente para os gestores do questionário com decisões no campo
pessoal e, posteriormente, para os gestores do questionário com decisões no campo
organizacional. No Modelo 1 o gênero assumiu o papel de variável independente, buscando
verificar a influência do gênero sobre a tolerância ao risco dos gestores, isoladamente em cada
um dos grupos.
Modelo 1:
=

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

Posteriormente, para testar a hipótese H2, foram isolados os gestores do gênero
feminino em um único conjunto de dados, com o campo de decisão assumindo o papel de
variável independente. Às respostas obtidas do grupo de controle, que respondeu o
instrumento com decisões pessoais, foi atribuído o valor 0 para a variável campo de decisão.
Para as respostas do grupo experimental, no qual os gestores responderam o instrumento com
decisões organizacionais, atribuiu-se o valor 1 à variável campo de decisão, passando a ser
uma variável dicotômica. Assim, a partir do Modelo 2 buscou-se verificar a influência do
campo de decisão sobre a tolerância ao risco de gestores do gênero feminino.
Modelo 2:
=

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

A Tabela 3 apresenta as hipóteses construídas ao longo do referencial teórico,
relacionando-as com o objetivo que buscam responder.
Tabela 3. Sinais esperados das Hipóteses da Pesquisa
Hipótese
Hipótese H1: Gestores do gênero feminino são menos tolerantes ao risco na tomada de
decisões do que gestores do gênero masculino.
Hipótese H2: Gestores do gênero feminino são menos tolerantes ao risco no campo pessoal
do que no campo organizacional.
Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

Sinal esperado
+
-

Na tabela 3 destacou-se, ao lado de cada hipótese, o sinal esperado do coeficiente de
cada variável em estudo, de modo que se confirme ou não as hipóteses da pesquisa.
4 RESULTADOS
Foram pesquisados 236 gestores com respostas válidas. Desse total, 120 participaram
do grupo de controle, em que responderam questões sobre decisões pessoais, e outros 116
gestores participaram do grupo experimental, em que responderam questões sobre decisões
organizacionais. Do total de gestores que compõe a amostra, 121 se declararam do gênero
masculino e 115 do gênero feminino. O grupo de controle teve o mesmo número de gestores
do gênero masculino e feminino, enquanto o grupo experimental ficou composto por 53% de
gestores do gênero masculino e 47% do gênero feminino.
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A idade média da amostra é de 39 anos, sendo que o grupo de controle apresentou
idade média de 37 anos e o grupo experimental de 41 anos. Questionados sobre a experiência,
os gestores informaram de 0 a 46 anos de experiência, resultando em uma média de 8 anos.
Os gestores informaram ainda ter em média 1 dependente. A maior parte dos gestores, 97%,
informou que possui no mínimo nível técnico ou graduação ou especialização. Em relação a
renda, 69% dos participantes informaram que têm renda mensal entre 2 e 10 salários mínimos.
De modo geral, observou-se que os grupos de controle e experimental apresentam
homogeneidade quando comparadas as características levantadas.
4.2 Análise do gênero como fator que influencia a tolerância ao risco
Inicialmente foi realizada uma análise da influência do gênero sobre a tolerância ao
risco dos gestores nos grupos de controle e experimental separadamente, de modo a comparar
a influência do gênero sobre a tolerância ao risco em cada um dos grupos. A Tabela 4
apresenta essa análise dos dois grupos sob a perspectiva de ganhos e de perdas. Todas as
variáveis de controle levantadas foram consideradas no modelo, de modo a aumentar a
validade da pesquisa, isolando o efeito da influência gênero, variável foco do estudo.
Tabela 4. Regressão logística - Modelo 1
Decisões no campo pessoal
Ganhos
Perdas

1
1.208**
11
0.546

2
1.158**
12
0.717

1
-0.395
11
-0.217

2
-0.920*
12
-0.328

3
0.437
13
0.004

4
0.666
14
0.334

5
0.784
15
-0.271

6
1.150**
16
-0.156

7
1.728*
17
-0.353

8
-0.252
18
-0.482

9
0.280
19
1.096**

10
0.768
20
0.130

7
1.051**
17
-0.004

8
0.864*
18
0.512

9
1.149***
19
-0.128

10
0.988
20
-0.172

Decisões no campo organizacional
Ganhos
Perdas

3
0.304
13
0.421

4
0.347
14
-1.241***

5
0.093
15
-0.018

6
-0.159
16
-0.451

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

No campo pessoal, o fator gênero foi significante em quatro decisões envolvendo
ganhos e em uma envolvendo perdas. Nesse tipo de decisão, quando envolviam ganhos,
gestores do gênero feminino apresentaram comportamento menos tolerante em relação aos
gestores do gênero masculino. Esse comportamento pode ser observado nas decisões 1, 2, 6 e
7. Nesses casos, gestores do gênero feminino se mostraram menos tolerantes ao risco do que
gestores do gênero masculino, optando por alternativas de ofereciam ganhos mais seguros,
mesmo que menores, em detrimento de opções com ganhos maiores, mas mais arriscadas.
Ainda em relação às decisões pessoais, mas envolvendo perdas, o fator gênero
apresentou significância como fator que influência na tolerância ao risco na decisão 19,
indicando que gestores do gênero feminino apresentaram comportamento menos tolerante ao
risco, optando pela alternativa que apresentava menor perda, mesmo que a probabilidade de
ocorrência fosse maior.
Assim, em relação às decisões tomadas no campo pessoal, seja envolvendo ganhos ou
perdas, os resultados em relação ao fator gênero como influenciador do comportamento de
risco dos indivíduos corroboram a literatura, quando esta apresenta que indivíduos do gênero
feminino são menos tolerantes ao risco do que os do gênero masculino (Coet & McDermott;
1979; Grable, 2000; Meier-Pesti & Goetze, 2005; Maxfield et al., 2010; Dohmen et al., 2011;
Yao, Sharpe & Wang, 2011; Montinari & Rancan, 2013; Francis et al., 2015; Ramiah et al.,
2016; Geetha & Selvakumar, 2016; Brooks et al., 2018).
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A influência do gênero sobre a tolerância ao risco dos gestores ficou mais evidente em
perspectiva de ganhos do que de perdas. Os achados indicam que o gênero influencia mais na
tolerância ao risco em situações de ganhos do que de perdas.
A mesma análise realizada no grupo que respondeu acerca de decisões pessoais foi
realizada no grupo que respondeu sobre decisões organizacionais, apresentando significância
em cinco decisões apresentadas, envolvendo ganhos e perdas.
Em três decisões envolvendo ganhos, gestores do gênero feminino se apresentaram
menos tolerantes ao risco, conforme observado nas decisões 7, 8 e 9. Nesses casos, gestores
do gênero feminino tendiam a optar por ganhos mais seguros, mesmo que menores, em
detrimento de ganhos maiores, porém mais arriscados.
O comportamento apresentado nas decisões 7, 8 e 9, em relação ao fator gênero como
influenciador do comportamento de risco dos gestores, corrobora a literatura, visto que esta
apresenta que os indivíduos do gênero feminino são menos tolerantes ao risco do que os
indivíduos do gênero masculino (Coet & McDermott; 1979; Grable, 2000; Meier-Pesti &
Goetze, 2005; Maxfield et al., 2010; Dohmen et al., 2011; Yao, Sharpe & Wang, 2011;
Montinari & Rancan, 2013; Francis et al., 2015; Ramiah et al., 2016; Geetha & Selvakumar,
2016; Brooks et al., 2018).
Entretanto, na decisão 2 o comportamento identificado foi de que o gênero feminino
constitui fator que aumenta a probabilidade de optar pela alternativa que representa um
comportamento mais tolerante ao risco, diferente das outras três decisões mencionadas
anteriormente. Este achado diverge da literatura sobre tolerância ao risco de indivíduos do
gênero feminino. No entanto, pode indicar que o campo de decisão, neste caso o
organizacional, pode atuar como fator que interfere na tolerância ao risco de gestores do
gênero feminino.
Quando as decisões organizacionais envolviam perdas, o gênero apresentou
significância apenas na decisão 14, indicando que gestores do gênero feminino apresentaram
comportamento de maior tolerância ao risco, tendendo a optar por uma perda maior, mas com
menor probabilidade de ocorrência, assim como na decisão 2, que envolvia ganhos. Este
resultado diverge da literatura, que apresenta que os indivíduos do gênero feminino são menos
tolerantes ao risco do que os do gênero masculino (Coet & McDermott; 1979; Grable, 2000;
Meier-Pesti & Goetze, 2005; Maxfield et al., 2010; Dohmen et al., 2011; Yao, Sharpe &
Wang, 2011; Montinari & Rancan, 2013; Francis et al., 2015; Ramiah et al., 2016; Geetha &
Selvakumar, 2016; Brooks et al., 2018).
Novamente, essa divergência em relação à literatura pode indicar influência do campo
de decisão sobre a tolerância ao risco maior do que a do gênero, a ponto de neste caso
gestores do gênero feminino serem mais tolerantes ao risco do que os do gênero masculino.
A Tabela 5 apresenta a hipótese H1, de que gestores do gênero feminino são menos
tolerantes ao risco na tomada de decisões do que os gestores do gênero masculino, analisada
nos dois grupos e em perspectivas de ganhos e de perdas.
Tabela 5. Hipótese H1
Decisões - Perspectiva de ganhos
Decisões - Perspectiva de perdas
Campo de decisão
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pessoal
V V
V V
V
Organizacional
C
V V V
C
Nota: V – Foi verificado o comportamento apresentado pela hipótese.
C - Foi verificado comportamento em sentido contrário ao apresentado pela hipótese.
Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

A hipótese H1 foi elaborada indicando uma relação de influência do gênero sobre a
tolerância ao risco dos gestores. Os resultados indicam que gestores do gênero feminino são
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menos tolerantes ao risco na tomada de decisões do que os do gênero masculino, na maioria
das decisões estudadas que apresentaram significância.
Quando as decisões envolviam ganhos e estavam relacionadas ao campo pessoal,
gestores do gênero feminino se apresentaram menos tolerantes ao risco nas decisões 1, 2, 6 e
7. Já quando essas decisões envolvendo ganhos estavam relacionadas ao campo
organizacional, os dados evidenciam que gestores do gênero feminino são menos tolerantes ao
risco na tomada de decisões nas decisões 7, 8 e 9. Em todos esses casos, foi verificado o
comportamento apresentado pela hipótese H1. Ou seja, na maior parte das decisões que
envolviam ganhos, gestores do gênero feminino se comportaram menos tolerantes ao risco do
que os do gênero masculino.
Cabe ressaltar que em decisões organizacionais, especificamente na decisão 2, a
influência do gênero sobre a tolerância ao risco foi inversa à apresentada na hipótese H1.
Nesta decisão 2, envolvendo o campo organizacional, gestores do gênero feminino
apresentaram comportamento mais tolerante ao risco. Esse resultado pode indicar influência
do campo de decisão sobre a tolerância ao risco maior do que a influência do gênero.
Analisando a hipótese H1 nas decisões envolvendo perdas, observa-se que a influência
do gênero sobre a tolerância do risco se mostrou menor. Em perspectivas de perdas, verificouse na decisão 19, envolvendo o campo pessoal, comportamento menos tolerante ao risco por
parte dos gestores do gênero feminino, conforme indicado pela hipótese H1.
Já quando as decisões envolviam perdas, mas no campo organizacional, os dados
indicam a que o gênero influenciou na tolerância ao risco em sentido oposto ao apresentado
na hipótese H1. Ou seja, gestores do gênero feminino apresentaram comportamento mais
tolerante ao risco do que os do gênero masculino. Novamente, esse resultado pode indicar
influência do campo de decisão sobre a tolerância ao risco maior do que a ocasionada pelo
gênero, o que é analisado na próxima seção.
4.3 Influência do campo sobre a tolerância ao risco de gestores do gênero feminino
A partir dos 236 gestores que participaram deste experimento e que estavam divididos
em dois grupos, criou-se um novo conjunto de dados, composto apenas pelas respostas de
gestores do gênero feminino, totalizando 115 gestores. Desse subtotal, 60 estavam alocados
no grupo de controle e 55 no grupo experimental.
Esta análise foi feita considerando como variável independente o campo no qual se
está decidindo (pessoal ou organizacional). Aos questionários respondidos com base em
decisões do campo pessoal, atribuiu-se o valor “0” à variável campo de decisão. Aos
questionários respondidos com base em decisões do campo organizacional, atribuiu-se o valor
“1” a essa variável. Foi então possível analisar a influência do campo de decisão sobre a
tolerância ao risco dos 115 gestores do gênero feminino. As demais variáveis levantadas
assumem o papel de variáveis de controle.
Aplicou-se o Modelo 2 de regressão logística para verificar se o campo de decisão
influenciou na tolerância ao risco dos gestores do gênero feminino. Os resultados das
regressões são apresentados na Tabela 6.
Tabela 6. Regressão Logística – Modelo 2
Decisões envolvendo ganhos
Perspectiva
de ganhos

1
-0.415

2
-0.690

3
-0.342

4
-0.592

5
0.499

6
-0.429

Decisões envolvendo perdas
11
12
13
14
15
16
Perspectiva
0.268
-0.551 -0.968** -1.736*** -0.281
-0.498
de perdas
Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

7
-2.747***

8
-0.618

9
0.894**

10
1.141*

17
-0.792*

18
0.350

19
-0.392

20
0.286
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Os dados da Tabela 6 indicam que o campo de decisão influenciou na tolerância ao
risco de gestores do gênero feminino quando as decisões envolviam ganhos e perdas. Isso
pode ser observado nas decisões 7, 9 e 10. Quando as decisões envolviam perdas, o campo ao
qual estavam relacionadas essas decisões influenciou na tolerância ao risco dos gestores do
gênero feminino nas decisões 13, 14 e 17.
Na decisão 7, quando esta estava relacionada com o campo organizacional, gestores do
gênero feminino se comportaram mais tolerantes ao risco do que quando essa mesma decisão
envolvia o campo pessoal. Já nas decisões 9 e 10, gestores do gênero feminino se mostraram
menos tolerantes ao risco nas decisões organizacionais do que nas decisões pessoais. Assim,
os resultados acerca das decisões que envolviam ganhos evidenciam uma influência do campo
de decisão sobre a tolerância ao risco do gênero feminino, mas em alguns casos diminuindo a
tolerância e em outro aumentando a tolerância ao risco. No caso das decisões 9 e 10, o
resultado corrobora com a TP, indicando que nos ganhos, os indivíduos são menos tolerantes
ao risco. No caso desta pesquisa, nas decisões 9 e 10, no campo organizacional, gestores do
gênero feminino se apresentaram ainda mais tolerantes ao risco do que no campo pessoal.
Já nas decisões envolvendo perdas, a tolerância ao risco de gestores do gênero
feminino aumenta quando a decisão a ser tomada é no campo organizacional, se comparada
com decisões no campo pessoal. Em todos os casos em que se verificou essa influência, a
mesma ocorreu no sentido de que o campo organizacional desperta uma maior tolerância ao
risco em gestores do gênero feminino.
A Tabela 7 apresenta a hipótese H2, a qual afirma que gestores do gênero feminino
são menos tolerantes ao risco no campo pessoal do que no campo organizacional, analisada
nas perspectivas de ganhos e de perdas.
Tabela 7. Hipótese H2
Decisões - Perspectiva de ganhos
Decisões - Perspectiva de perdas
Hipótese H2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pessoal
V
C C
V V
V
Nota: V – Foi verificado o comportamento apresentado pela hipótese.
C - Foi verificado comportamento em sentido contrário ao apresentado pela hipótese.
Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

A partir da Tabela 7, observa-se que os resultados indicam comportamento semelhante
à hipótese H2 em quatro decisões analisadas. Noutras duas decisões o campo influenciou na
tolerância ao risco de gestores do gênero feminino, influência contrária à apresentada pela
hipótese H2. Esse comportamento, oposto à hipótese H2, pode ser explicado pela Teoria do
Prospecto, que indica que indivíduos são menos tolerantes ao risco nos ganhos. Nesses dois
casos, nas decisões 9 e 10, gestores do gênero feminino foram ainda menos tolerantes em
decisões organizacionais.
Já quando as decisões envolviam perdas, os resultados foram convergentes com o
comportamento da hipótese H2, indicando que gestores do gênero feminino são menos
tolerantes ao risco quanto tomam decisões pessoais do que organizacionais. Ou seja, quando
decidem no campo organizacional e em perspectiva de perdas, gestores do gênero feminino
são mais tolerantes ao risco do que no campo pessoal.
4.4 Discussão dos resultados
A literatura apresenta que características do decisor podem impactar em práticas
adotadas ou alternativas escolhidas em um processo de decisão. O campo no qual se está
decidindo também é apresentado como possível fator que influencia na tolerância ao risco.
Com base nestes pressupostos foram elaboradas duas hipóteses de pesquisa,
denominadas H1 e H2. A hipótese H1 foi analisada individualmente no grupo de controle, no
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qual as decisões eram apenas pessoais, e no grupo experimental, no qual as decisões eram
apenas organizacionais. Já a hipótese H2 foi analisada em um grupo consolidado, composto
apenas por gestores do gênero feminino. A Tabela 8 apresenta as hipóteses de pesquisa deste
estudo, conforme Tabela 3, que consta na seção de procedimentos metodológicos,
acrescentando os sinais encontrados para cada hipótese.
Tabela 8. Sinais encontrados para as hipóteses
Hipótese

Campo

Sinal encontrado nas decisões com
Perspectiva de Ganhos

Sinal da
hipótese
1

H1: Gestores do gênero
feminino são menos tolerantes
ao risco na tomada de decisões
do que os gestores do gênero
masculino.
H1: Gestores do gênero
feminino são menos tolerantes
ao risco na tomada de decisões
do que os gestores do gênero
masculino.
H2: Gestores do gênero
feminino são menos tolerantes
ao risco no campo pessoal do
que no campo organizacional.

2

Pessoal

+

+ +

Organizacional

+

-

Consoli
dado

-

3

4

5

6

7

8

9

Sinal encontrado nas decisões com
Perspectiva de Perdas
10

11

12

13

14

15

16

17

+ +

19

20

+

+ + +

-

18

+ +

-

- -

-

Fonte: Elaborado pelos autores (2019).

Observando os resultados, o gênero se destacou como fator que apresentou influência
sobre a tolerância ao risco dos gestores. Na maioria das situações envolvendo decisões no
campo pessoal, os gestores do gênero feminino são menos tolerantes ao risco do que os do
gênero masculino, conforme indicado pela literatura (Coet & McDermott; 1979; Grable,
2000; Meier-Pesti & Goetze, 2005; Maxfield et al., 2010; Dohmen et al., 2011; Yao, Sharpe
& Wang, 2011; Montinari & Rancan, 2013; Francis et al., 2015; Ramiah et al., 2016; Geetha
& Selvakumar, 2016; Brooks et al., 2018).
Um ponto de destaque é que essas relações se encontraram principalmente quando as
decisões tratavam de ganhos. Em perspectivas de perdas a ocorrência dessa influência foi
menor. Essa constatação pode encontrar justificativa na TP, a qual afirma que em situações de
perdas os indivíduos buscam o risco. Nesse caso, o fator gênero influencia em situações de
ganho, mas perde influência em situações que envolvem perdas, situações nas quais a TP
afirma que os indivíduos buscam o risco.
Outro achado relevante é que nas decisões organizacionais, em alguns casos, o
comportamento dos gestores divergiu da literatura, apresentando nesses casos específicos que
gestores do gênero feminino se comportaram mais tolerantes ao risco do que os do gênero
masculino.
A partir desse resultado, pode-se pressupor que campo de decisão influencia a
tolerância ao risco dos gestores, inclusive gestores do gênero feminino. Esse fato pode indicar
que em decisões organizacionais, gestores do gênero feminino podem apresentar tolerância
maior ao risco do que em decisões pessoais.
Esse achado pode levar à conclusão de que gestores do gênero feminino passam a ser
neutros à influência do gênero, quando tomam decisões organizacionais. Algumas questões
podem estar relacionadas a isso, como a experiência adquirida por gestores do gênero
feminino para alcançarem esse posto, considerando um mercado onde predominam gestores
do gênero masculino.
Quando se analisou apenas as respostas de gestores do gênero feminino e se
considerou o campo de decisão como variável independente, confirmou-se que em alguns
casos o campo influencia na tolerância ao risco, neste caso, de gestores do gênero feminino.
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Essa influência havia sido pressuposta nas análises separadas dos grupos de gestores
respondentes e, por meio de Modelo 2, se confirma esse resultado.
A partir da Tabela 8 observa-se que os resultados indicam comportamento semelhante
à hipótese H2 em quatro decisões analisadas. No caso das outras duas decisões em que o
campo influenciou na tolerância ao risco de gestores do gênero feminino, essa influência foi
contrária à apresentada pela hipótese H2. Esse comportamento oposto à hipótese H2 pode ser
explicado pela TP, que afirma que indivíduos são menos tolerantes ao risco nos ganhos.
Nesses dois casos, nas decisões 9 e 10, gestores do gênero feminino foram ainda menos
tolerantes em decisões organizacionais.
Já quando as decisões envolviam perdas, os resultados foram convergentes com o
comportamento da hipótese H2, indicando que gestores do gênero feminino são menos
tolerantes ao risco quanto tomam decisões pessoais do que organizacionais. Ou seja, quando
decidem no campo organizacional e em perspectiva de perdas, são mais tolerantes ao risco do
que no campo pessoal.
Nas decisões que envolviam ganhos, a influência do campo organizacional sobre a
tolerância ao risco de gestores do gênero feminino ocorreu em duas direções. Em alguns casos
aumentou a tolerância ao risco e em outros diminuiu. Já nas decisões envolvendo perdas, em
todas as decisões que apresentaram resultado verificou-se que gestores do gênero feminino
eram mais tolerantes ao risco em decisões organizacionais do que em decisões pessoais.
Esses achados ampliam os conhecimentos acerca da tolerância ao risco de gestores do
gênero feminino, indicando o campo de decisão como fator que influencia o comportamento
desses gestores em relação ao risco e criando evidências de que, nas organizações, gestores do
gênero feminino podem apresentar comportamento diferente do apresentado pelos estudos
sobre tolerância ao risco e gênero.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estudos acerca da tolerância ao risco têm sido desenvolvidos de forma mais intensa
nas últimas décadas, sendo considerado um tema emergente em contabilidade gerencial.
Também há densa literatura acerca da relação entre tolerância ao risco e o gênero dos
indivíduos, porém, predominantemente, no campo pessoal. Quando se trata de decisões
organizacionais, as pesquisas e discussões ainda são incipientes e não conclusivas.
Em relação ao gênero, há um quase consenso de que indivíduos do gênero feminino
são menos tolerantes ao risco do que os indivíduos do gênero masculino (Coet & McDermott;
1979; Grable, 2000; Dohmen et al., 2011; Montinari & Rancan, 2013; Geetha & Selvakumar,
2016; Sarin & Wieland, 2016). No entanto, Johnson e Powell (1994), Maxfield et al. (2010) e
Francis et al. (2015) defendem que essa premissa pode não ser verdadeira, podendo gestores
do gênero feminino apresentar tolerância ao risco semelhante à de gestores do gênero
masculino.
Assim, este estudo buscou verificar se, em decisões organizacionais, gestores do
gênero feminino possuem menor tolerância ao risco do que gestores do gênero masculino,
conforme evidenciado em decisões do campo pessoal. Os resultados corroboram a literatura
quando esta indica que o gênero influencia na tolerância ao risco, de modo que gestores do
gênero feminino são menos tolerantes ao risco do que gestores do gênero masculino. Porém,
foram identificadas situações de alguns comportamentos que não atendem integralmente essa
premissa. Estes comportamentos convergentes e divergentes, de certa forma, acompanham a
literatura, que também não é pacífica e unânime em relação ao assunto, indicando a
necessidade de mais pesquisas e maiores reflexões sobre o tema.
A influência encontrada, convergente com a literatura, ficou mais evidente em
decisões pessoais e em situações envolvendo ganhos. Quando as decisões se encontraram no
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campo organizacional e envolveram perdas, essa influência do gênero sobre a tolerância ao
risco ficou menos evidente.
Verificou-se também que em decisões organizacionais, nas decisões que envolviam
ganhos, o fator gênero manteve influência sobre a tolerância ao risco dos gestores, mas
apresentando casos em que o comportamento identificado foi contrário ao apresentado pela
literatura. Ou seja, em alguns casos específicos com decisões organizacionais, gestores do
gênero feminino se comportaram mais tolerantes ao risco do que gestores do gênero
masculino.
Realizando uma análise específica nos dados de gestores do gênero feminino,
constatou-se que o campo de decisão influencia na tolerância ao risco. Ou seja, constatou-se
que em decisões organizacionais envolvendo ganhos, gestoras se comportaram mais tolerantes
ao risco em alguns casos e menos tolerantes noutros. Já nas decisões organizacionais que
envolveram perdas, verificou-se, nas decisões que apresentaram significância, que as gestoras
foram mais tolerantes ao risco em decisões organizacionais do que nas decisões pessoais.
Os achados do estudo correspondem a uma ampliação dos conhecimentos acerca do
tema de tolerância ao risco em relação ao gênero, mais precisamente em se tratando de
gestores, indicando que em decisões organizacionais, premissas até então apontadas pela
literatura podem não ser aplicáveis ou válidas em todas as situações.
Cabe ressaltar algumas limitações encontradas na realização deste estudo. A partir da
literatura foram levantadas variáveis que influenciam a tolerância ao risco, utilizadas como
variáveis de controle, buscando aumentar validade externa do experimento realizado. Sabe-se,
porém, que não é possível identificar, tampouco mensurar, todas essas variáveis.
Destaca-se ainda como limitação possíveis vieses nas interpretações por parte dos
gestores diante dos instrumentos de pesquisa. Além disso, o estudo limitou-se a decisões
individuais, não sendo consideradas decisões em grupo ou coletivas, mesmo sabendo que elas
podem diferir em alguns aspectos das decisões individuais.
Esta pesquisa não esgota as possibilidades de estudo sobre tolerância ao risco, assim,
sugere-se estudos futuros acrescentando variáveis ou aplicando a outros públicos ou, ainda,
replicações deste estudo em outros momentos e noutras situações decisionais.
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