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                                                             Resumo                                                                                                                                                                     
Os custos envolvendo a compra e venda de ações são, na maioria dos casos, desconsiderados ao 

analisar o efeito disposição em pesquisas experimentais. Portanto, objetivou-se neste estudo verificar 

a sensibilidade deste efeito em relação às negociações com custos transacionais, num experimento de 

laboratório. Para isso, realizou-se um experimento com 125 estudantes de graduação, sendo 65 do 

curso de Engenharia Civil e 60 de Psicologia. O experimento é caracterizado como 2x2 e foi realizado 

mediante o software ExpEcon, o qual simula o mercado de ações. Por meio desse software, os 

estudantes realizaram compras e vendas de ações durante um determinado período de tempo. Para 

verificar o efeito dos custos transacionais, os estudantes foram separados em dois grupos, os que 

estavam expostos a custos de transação a cada movimentação de compra e/ou venda, e os que não 

possuíam custos sobre suas transações. Utilizou-se ainda de um questionário, o qual objetivou captar 

as principais características dos indivíduos. Os resultados evidenciaram que tanto os estudantes de 

Engenharia Civil quanto os de Psicologia possuem propensão a vender ações ganhadoras mais 

rapidamente do que vender ações perdedoras, o que caracteriza o efeito disposição. Com relação aos 

custos transacionais, observou-se que o grupo que estava exposto a custos de transação realizou 

menor número de negociações, mas isso não impactou no nível do efeito disposição. Portanto, 

conclui-se que os custos relacionados às movimentações de compra e venda não podem ser 

considerados como fatores que mitigam o efeito disposição. Por isso, contribui-se para as pesquisas 

em finanças comportamentais, pois evidenciou-se, em um cenário experimental, que os investidores 

não incorporam custos de transação ao tomarem decisões acerca de seus investimentos. 
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 OS CUSTOS DE TRANSAÇÃO INFLUENCIAM O EFEITO DISPOSIÇÃO? 

 

RESUMO  

Os custos envolvendo a compra e venda de ações são, na maioria dos casos, desconsiderados ao 

analisar o efeito disposição em pesquisas experimentais. Portanto, objetivou-se neste estudo 

verificar a sensibilidade deste efeito em relação às negociações com custos transacionais, num 

experimento de laboratório. Para isso, realizou-se um experimento com 125 estudantes de 

graduação, sendo 65 do curso de Engenharia Civil e 60 de Psicologia. O experimento é 

caracterizado como 2x2 e foi realizado mediante o software ExpEcon, o qual simula o mercado de 

ações. Por meio desse software, os estudantes realizaram compras e vendas de ações durante um 

determinado período de tempo. Para verificar o efeito dos custos transacionais, os estudantes foram 

separados em dois grupos, os que estavam expostos a custos de transação a cada movimentação de 

compra e/ou venda, e os que não possuíam custos sobre suas transações. Utilizou-se ainda de um 

questionário, o qual objetivou captar as principais características dos indivíduos. Os resultados 

evidenciaram que tanto os estudantes de Engenharia Civil quanto os de Psicologia possuem 

propensão a vender ações ganhadoras mais rapidamente do que vender ações perdedoras, o que 

caracteriza o efeito disposição. Com relação aos custos transacionais, observou-se que o grupo que 

estava exposto a custos de transação realizou menor número de negociações, mas isso não impactou 

no nível do efeito disposição. Portanto, conclui-se que os custos relacionados às movimentações 

de compra e venda não podem ser considerados como fatores que mitigam o efeito disposição. Por 

isso, contribui-se para as pesquisas em finanças comportamentais, pois evidenciou-se, em um 

cenário experimental, que os investidores não incorporam custos de transação ao tomarem decisões 

acerca de seus investimentos. 

 

Palavras-Chave: Finanças comportamentais. Efeito disposição. Custo de transação.  

 
1 INTRODUÇÃO 

A abordagem das finanças tradicionais busca entender o mercado financeiro partindo do 

pressuposto de que os agentes são racionais e suas decisões são reflexo disto (Van der Sar, 2004). 

Essa estrutura parece demasiadamente simples e aceitável, entretanto, após evidências de diversas 

pesquisas, percebeu-se que o mercado de ações e o comportamento individual dos investidores não 

podem ser facilmente compreendidos através desse paradigma (Barberis & Thaler, 2003).  

Ao se tratar do comportamento individual dos investidores, deve-se considerar que existem 

interferências no modelo racional que podem ser observadas como anômalas, sendo que, as 

finanças comportamentais são responsáveis por se concentrar principalmente nessas interferências, 

as quais podem ser identificadas como desvios de comportamento em relação à escolha racional. 

Assim sendo, tem-se que a observação do comportamento humano no mercado financeiro é de 

fundamental para compreensão das finanças (Van der Sar, 2004). 

Uma das anomalias identificadas na literatura acerca do comportamento dos investidores, 

refere-se ao fato destes indivíduos se mostrarem relutantes em vender as ações perdedoras e mais 

vulneráveis em realizar (vender) as ações vencedoras, fato que, os indivíduos vendem um maior 

número de ações vencedoras em relação às perdedoras, o que caracteriza o efeito disposição (Weber 

& Camerer, 1998). A pesquisa de Shefrin e Statman (1985) é conhecida por identificar 

empiricamente o comportamento dos investidores em manter perdedores e vender vencedores 

antecipadamente. 
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Acerca de tal tema, pesquisas vêm sendo desenvolvidas a fim de evidenciar os fatores que 

explicam ou minimizam o efeito disposição. O estudo de Lee et al. (2008) evidenciou que 

investidores representantes que negociavam ações apresentaram efeito disposição reduzido. Aspara 

e Hoffmann (2015) constataram que o fato de o investidor representante ser menos exposto ao 

efeito disposição é decorrente do senso de responsabilidade envolvido. Sob outra perspectiva, 

Summers e Duxbury (2012), investigaram fatores emocionais que motivaram o efeito disposição, 

assim como Rau (2015), que constatou que o nível de arrependimento era um fator responsável 

pela redução do efeito disposição. 

No que concerne aos custos de transações (despesas de corretagem, taxa de emolumentos, 

horários de negociação, impostos) envolvido no processo de negociação das ações, tem-se 

evidências que investigam em específico, os impostos. Odean (1988) constatou que o efeito 

disposição não era manifestado nas decisões dos investidores especificamente no último mês do 

ano, o que decorre do fato de que vender as ações perdedoras nesse período, resultaria em 

benefícios fiscais. De maneira complementar, Grinblatt e Moskowitz (2004) também constataram 

que o comportamento dos investidores era alterado ao final do ano e que isso era decorrente dos 

incentivos fiscais. 

Entretanto, a análise acerca dos custos de transação em termos de valores pagos por ações 

compradas ou vendidas, tem sido pouco explorada. Anginer, Han e Yildizhan (2017) evidenciaram 

que a abordagem das finanças tradicionais parte do pressuposto de que os investidores deveriam 

incorporar o impacto dos custos transacionais. Entretanto, para os autores, a abordagem das 

finanças comportamentais pressupõe que os investidores possuem sua racionalidade limitada, e, 

dessa forma, tendem a ignorar os custos considerados por eles como irrelevantes, ao decidirem 

sobre seus investimentos.  

Diante dessa abordagem comportamental e diferentemente dos estudos que não 

consideraram custos transacionais como um fator de influência no comportamento do investidor, 

tem-se que o fato de condicionar o investidor a um custo decorrente de suas ações compradas ou 

vendidas, poderia influenciá-lo de modo que suas decisões sejam tomadas de maneira mais 

prudente e cautelosa. Dessa forma, sugere-se que o efeito disposição, pode diminuir pela presença 

de custos transacionais.  

Nesse contexto de indagações sobre se as negociações com custos de transação impactam 

na redução do efeito disposição, tem-se como problema de pesquisa: Qual a influência dos custos 

de transação no efeito disposição? Assim, para responder à questão do estudo, tem-se como 

objetivo analisar o efeito disposição em decisões de investimentos condicionados a custos 

transacionais, com base em evidências experimentais. 

O estudo é justificado mediante as considerações de Weber e Camerer (1998), que 

compreendem o quão dificultoso é analisar a anomalia comportamental do efeito disposição por 

meio de dados de mercado. Assim, torna-se necessário investigar possíveis fatores impactantes 

nesse comportamento considerado anormal, por meio de manipulações de cenários, como é o caso 

dos experimentos. Ademais, para Costa Jr. et al. (2013), o cenário experimental é capaz de fornecer 

evidências esclarecedoras sobre as decisões de compra e venda de ações. 

Além disso, as evidências obtidas nesse estudo contribuem para a literatura por incluir 

custos de transações nas operações de investimentos, fator esse que recebeu pouca atenção das 

investigações experimentais. De acordo com Cuerva et al. (2017), os custos de transação também 

se caracterizam como um fator passível de impactar no efeito disposição e, portanto, merece ser 

investigado. Assim, o efeito disposição pode ser verificado em indivíduos condicionados a 

negociações com custos e também nos indivíduos não condicionados aos custos.  

 



3 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção serão apresentados os fundamentos referentes ao tema do presente estudo, 

abordando conceitos utilizados para finanças comportamentais, custos de transação e o efeito 

disposição. 

 

2.1 Finanças comportamentais 

 O advento das finanças comportamentais surgiu no fim da década de 1970, com a 

publicação de Kahneman e Tversky (1979), que desenvolveram a teoria do prospecto, que explica 

como os indivíduos de fato se comportam e não como eles deveriam se comportar, considerando a 

escolha sob incerteza e aversão à perda. Posteriormente, na década de 1980, o trabalho de Shefrin 

e Statman (1985) se destacou por verificar empiricamente que não só as considerações fiscais 

podem explicar a perda e a realização de ganhos, mas também a concordata entre as considerações 

fiscais e a disposição dos investidores em manter ações perdedoras por muito tempo e vender 

vencedores muito cedo. 

 Nesse alinhamento, os modelos de finanças comportamentais são um ramo de finanças que 

tem por objetivo rever e aperfeiçoar o modelo econômico financeiro atual e adicionar evidências 

quanto a irracionalidade do investidor (Halfeld & Torres, 2001). Assim, conforme  Campbell 

(2000) os modelos de finanças comportamentais se baseiam em dois fatores: o primeiro refere-se 

ao comportamento dos investidores, sendo esse comportamento visto como não padronizado, por 

ser incentivado pela irracionalidade ou preferências dos investidores individuais, o segundo é a 

concordância em que os investidores racionais dadas suas preferências, são limitados. 

 Ademais, conforme Ritter (2003), no contexto das finanças comportamentais destaca-se 

que as pesquisas desenvolvidas, não consideram pressupostos das finanças tradicionais, e ao invés 

disso, baseiam-se na psicologia cognitiva, ou seja, no modo em que as pessoas pensam, e nos 

limites de arbitragem, que se referem a ineficiência dos mercados. Observa-se então, que esse 

campo de estudo identifica a influência das emoções e erros cognitivos que influenciam no 

processo de tomada de decisão dos investidores e como esses comportamentos não padronizados 

podem influenciar as mudanças especificamente no mercado (Halfeld & Torres, 2001). 

 Depreende-se, portanto, que esse ramo das finanças tradicionais é bastante recente que 

conseguiu corroborar sua utilidade através dos resultados obtidos, mas que ainda tem um grande 

caminho a seguir. Em relação ao nível de tomada de decisão tem-se um bom aparato de 

conhecimento, a partir da pesquisa psicológica. Já, em nível de variáveis agregadas tem-se em 

preços e volumes de mercado menores, assim pode-se visualizar a necessidade de as finanças 

comportamentais comprovarem sua utilidade. Logo se vê necessário o desenvolvimento de 

modelos financeiros que se apoiem em suposições de escolha e comportamentos de tomada de 

decisão (Glaser, Nöth & Weber, 2003). 

 Assim, a abordagem das finanças comportamentais sugere que há anomalias no 

comportamento dos investidores no processo de tomada de decisão. Uma dessas anomalias é o 

efeito disposição, em que os investidores se mostram relutantes em vender ações que diminuíram 

de valor e mais dispostos a vender ações que aumentaram o valor (Weber & Camerer, 1998). De 

acordo com Kahneman e Tversky (1979), a teoria do prospecto pode auxiliar na explicação desse 

efeito, sugerindo que o comportamento dos investidores representa uma função valor, em que no 

domínio dos ganhos os indivíduos são mais avessos ao risco e no domínio das perdas são mais 

propensos ao risco, o que significa que os indivíduos serão mais relutantes em vender ações 

perdedoras e mais propensos a vender as ações ganhadoras. 

 De acordo com Li et al. (2014), o efeito disposição compreende um comportamento de 

racionalidade limitada pelos investidores que pode influenciar na estabilidade do mercado 
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financeiro. Dessa forma, estudos têm investigado fatores capazes de explicar e minimizar esse 

comportamento. Da Costa et al. (2008) investigaram se o gênero do sujeito interfere na detecção 

do efeito disposição, verificando que esse efeito é mais acentuado para o gênero masculino. Já 

investigação de Lee et al. (2008), focou em analisar a exposição de investidores representantes ao 

efeito disposição, constatando nesse caso, que tais investidores eram menos propensos a manter 

suas ações perdedoras e a vender suas ações vencedoras. De forma semelhante, Aspara e 

Hoffmann, (2015) inseriram a responsabilização às negociações, o que evidenciou que quanto 

maior a responsabilidade sentida pelos investidores, menor o efeito disposição.  

 Além disso, estudos como o de Summers, Duxbury (2012) e Rau (2015), inseriram 

condições emocionais às investigações experimentais sobre o efeito disposição, constatando 

também que tais fatores são responsáveis pelo comportamento dos investidores. Ademais, outras 

pesquisas como a de Talpsepp, Vlcek e Wang (2014), Shapira e Venezia (2001) e Chu, Im e Lee 

(2014), sugeriram que o fator de profissionalização dos investidores individuais, faz com que estes 

estejam menos suscetíveis ao efeito disposição. 

 Infere-se assim, que as finanças comportamentais podem ser vistas como uma abordagem 

diferenciada das finanças tradicionais, que surgiu justamente em resposta a dificuldades 

encontradas nessa, abordando que fenômenos financeiros podem ser melhor explicados ao se 

utilizarem modelos que partem da perspectiva em que agentes não são racionais em sua totalidade 

(Barberis & Thaler, 2003). Sendo assim, adiciona em sua análise imperfeições do mundo real, 

como os custos de transação, impostos e outras informações, e também características individuais 

de investidores, como aversão ao risco. (Glaser et al, 2003). Diante disso, verifica-se que o efeito 

disposição busca compreender a racionalidade limitada dos investidores quanto a tomada de 

decisão 

 

2.2 Custos de transação e o efeito disposição 

No momento em que as pesquisas buscaram explicações na temática de finanças sobre o 

processo de tomada de decisão financeira, várias relações foram levantadas, momento em que 

Makiel e Fama (1970) apresentaram a hipótese do mercado eficiente, sendo que nesse contexto de 

eficiência dos mercados, considera-se além de outros pressupostos, que não existem custos de 

transação nas negociações de ações. Entretanto, ao contrário do que prevê essa hipótese e de acordo 

com Sanvicente (2011), as negociações realistas possuem custos envolvidos, que podem ser 

classificados em dois tipos, os custos de transação operacionais e informacionais.  

Na pesquisa de Sanvicente (2011), os custos informacionais envolvidos no processo de 

negociação de ações, decorrem da possível assimetria informacional presente na relação entre os 

compradores e os vendedores em potencial. Tais custos podem ser também denominados de custos 

de transação implícitos, pois não podem ser facilmente observados. Por outro lado, os custos de 

transação considerados como operacionais podem ser também entendidos como explícitos. Estes 

custos podem ser exemplificados pelas despesas de corretagem, pelas taxas de emolumentos da 

bolsa de valores, pelos horários de negociação e pelos impostos. 

Os custos de transações, conforme apresentado por Anginer, Han e Yildizhan (2017) 

consideram que podem ser definidos em termos de custo e risco relacionados às transações de ações 

e são responsáveis por capturar o impacto do preço e das informações assimétricas. Para Barber e 

Odean (2000), os custos de transação compreendem valores relacionados às negociações que em 

certos casos são inevitáveis e relevantes, ou seja, estão geralmente presentes nos processos de 

negociações e por vezes, representam valores um tanto quanto consideráveis. 

O estudo de Odean (1988), considerou que os custos transacionais poderiam ser uma 

explicação racional que justificasse o comportamento dos investidores em vender ações ganhadoras 
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rapidamente e manter ações perdedoras por mais tempo. Na pesquisa, foi considerado a ideia de 

que os custos eram maiores para as ações depreciadas e por isso, os investidores tinham motivos 

racionais para mantê-las por mais tempo. Entretanto, as constatações empíricas evidenciaram que 

mesmo controlando o efeito dos custos, o efeito disposição ainda permanecia nas decisões dos 

investidores.  

Com relação aos impostos e o efeito disposição, tem-se uma maior evidência de estudos. 

Inicialmente, Odean (1988) constatou que o efeito disposição não se manifestava nas decisões de 

investimentos realizadas no mês de dezembro, sendo que, nesse período, ao invés de manter as 

ações perdedoras, os investidores as vendiam, pois eram motivados pelo benefício fiscal de pagar 

menos impostos sobre a renda. De maneira semelhante, Grinblatt e Moskowitz (2004), 

evidenciaram uma mudança de comportamento dos investidores ao final do ano, decorrente de 

incentivos fiscais.  

De maneira geral, Anginer, Han e Yildizhan (2017) consideram que, partindo do 

pressuposto das finanças tradicionais, os investidores deveriam incorporar o impacto dos custos de 

transação. Entretanto, a abordagem comportamental afirma que os investidores tornaram sua 

racionalidade limitada e, portanto, tendem a ignorar os custos não relevantes quando decidem sobre 

seus investimentos. Tal fator também foi evidenciado por Barber e Odean (2000), ao evidenciar 

que os investidores que mais negociam ações acabam por não prestar atenção aos custos 

transacionais e por isso, tendem a perder valores substanciais ao final de suas negociações.  

O estudo de Anginer, Han e Yildizhan (2017), gerou evidências acerca do impacto dos 

custos de transação nas decisões dos investidores individuais, constatando que investidores mais 

sofisticados tendem a dar maior atenção aos custos de transação. Assim, os investidores que 

consideram custos transacionais para a tomada de decisões, consequentemente tomam melhores 

decisões de investimentos.  

Desta forma, consoante ao estudo de Anginer, Han e Yildizhan (2017), sugere-se que o fato 

de condicionar o investidor individual à um custo sobre suas ações compradas e vendidas, poderia 

ser um fator de influência ao seu comportamento, visto que a maioria dos estudos que analisaram 

o efeito disposição, mediante método experimental, ignoraram a existência de custos de transação. 

Espera-se, portanto, que um investidor condicionado à custos, se comportaria de forma mais 

prudente e cautelosa, e, consequentemente faria com que suas decisões fossem mais racionais e o 

efeito disposição menor. Portanto, adota-se a hipótese de pesquisa: 

 

H1 – Ações negociadas com custos de transação estão negativamente relacionadas ao efeito 

disposição. 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo objetivou analisar se efeito disposição identificado em investidores é sensível 

à custos transacionais envolvendo às negociações de compra e venda de ações. Para atingir ao 

objetivo proposto, utilizou-se de evidências experimentais, pois esse método possibilita a formação 

de um cenário controlado que se assemelha da prática real de investimento.  

 

3.1 Coleta dos Dados 

 Os dados foram coletados mediante dois instrumentos de pesquisa: experimento e 

questionário. O experimento se configurou no instrumento principal para a coleta de dados e o 

questionário foi utilizado para coletar informações sobre as características dos indivíduos. 

 

3.1.1 Coleta de dados por questionário 



6 
 

 As informações coletadas mediante questionário dizem respeito às características do perfil 

dos indivíduos, como gênero, idade, curso, semestre, experiência com o mercado de ações e se o 

estudante já havia participado de experimentos anteriores. Essas informações foram coletadas com 

o principal intuito de captar as características dos indivíduos e além disso, observar se as 

características poderiam ser fatores que impactam no efeito disposição. Essas características foram 

utilizadas como variáveis de controle no modelo econométrico.  

 

3.1.2 Design experimental 

 O processo experimental foi realizado com a intenção de criar um cenário controlado que 

proporcionasse aos indivíduos tomar decisões em negociação de investimentos em ações. Os 

indivíduos participantes do estudo foram estudantes do curso de graduação de Engenharia Civil e 

Psicologia, os quais podiam comprar, manter ou vender ações em um sistema eletrônico, já 

utilizado nas investigações de Costa Jr et al. (2013) e Silva e Silva (2017).  

 O experimento foi realizado em um laboratório de informática que possibilitou o uso do 

sistema eletrônico. Inicialmente, 129 alunos participaram do experimento, contudo, 4 destes já 

haviam realizado parte do procedimento em turmas anteriores e, portanto, foram retirados da 

amostra. Desta forma, a amostra final consistiu em 125 alunos, em que, 60 são acadêmicos de 

psicologia e 65 de engenharia civil. 

A escolha de acadêmicos de Engenharia Civil e Psicologia se deu em decorrência da 

dissemelhança entre as áreas. Enquanto o curso de engenharia civil provém das ciências exatas, o 

curso de psicologia provém das ciências humanas, o que teoricamente instiga à comportamentos 

diferentes entre os estudantes. Basicamente, busca-se verificar se há diferença no nível do efeito 

disposição, dadas as peculiaridades dos indivíduos, principalmente partindo da perspectiva inicial 

de escolha de cada área do conhecimento. A psicologia, em sua complexidade, sofre influências 

tanto de indivíduos como do meio social (Pinto, 2004), enquanto que a Engenharia, como uma 

ciência exata, não considera feitos sociais e psicológicos no que tange a maximização de 

rendimento.  

 O experimento se configura como 2x2. Para o grupo experimental, as negociações das 

ações, tanto de compra como de venda, foram condicionadas a existência de custos de transação 

(31 alunos de psicologia e 32 de engenharia). Já no grupo de controle (29 alunos de psicologia e 

33 de engenharia), as negociações de compra e venda estavam isentas de custos. Ambos os grupos  

foram, inicialmente, informados de que estavam recebendo R$ 10.000,00 para negociar no mercado 

de ações e, que ao final da realização de suas operações, poderiam ter gerado um valor maior ou 

menor ao recebido inicialmente, considerando a rentabilidade de cada investimento realizado por 

eles. Para o grupo experimental (com custos) os alunos foram informados que teriam que pagar 

uma taxa fixa de R$ 25,00 por cada compra e cada venda realizada. Deste modo, o valor da taxa 

fixa foi utilizado com o intuito de ressaltar o custo de transação em cada operação, em que, o valor 

assumido representa uma impressão aos participantes quanto ao custo adicional em suas operações. 

 Após a manipulação do cenário, demonstrou-se por meio de projetor multimídia como 

funcionava a negociação de compra e venda de ações pelo sistema eletrônico. Posteriormente, foi 

solicitado que os indivíduos preenchessem as perguntas iniciais do questionário, referentes a 

informações sobre seus dados pessoais e, somente após esse processo se iniciavam as negociações. 

 Com relação ao processo de negociação, os alunos foram informados durante a 

apresentação do sistema eletrônico, que havia disponível para consulta a variações dos preços das 

ações de 4 períodos anteriores, como forma de informá-los sobre o histórico de cada empresa 

negociada no mercado de ações e auxiliá-los nas suas tomadas de decisões. Além disso, ao iniciar 

o sistema eletrônico, na tela inicial havia a solicitação de um número, que foi preenchido pelos 
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alunos com o número condizente ao que constava no questionário recebido por eles inicialmente. 

Os alunos não foram informados sobre qualquer regra de decisão, somente que deveriam tomar 

suas decisões individualmente e que o valor repassado para as negociações foi igual para todos. 

Durante o processo de negociação, os pesquisadores foram cautelosos em não auxiliar os 

indivíduos e não informar sobre as hipóteses ou o objetivo de pesquisa. 

 Por fim, os pesquisadores passaram em cada um dos computadores para coletar os dados 

do sistema eletrônico, mediante a utilização de um pen drive. O tempo de duração do experimento 

foi em média 36 minutos.  

 

3.1.3 Variável independente  

 A variável independente consiste no custo de transação, portanto, atribui-se 1 para o grupo 

experimental e 0 para o grupo de controle. Como variáveis independentes de controle, utilizou-se 

a idade dos participantes, a experiência com o mercado de ações (1 se tem experiência, 0 caso 

contrário), o semestre em curso, o gênero (masculino 1, feminino 0) e, a quantidade de transações 

realizadas por cada participante. 

 

3.1.4 Análise dos dados 

 Para calcular o efeito disposição, utilizou-se o modelo proposto por Odean (1998), que 

considerou a proporção de vendas de ações perdedoras e ganhadoras, com relação ao preço médio 

de compra das ações. A equação 2 representa o cálculo da proporção de ganhos realizados, a 

equação 3 representa o cálculo da proporção de perdas realizadas e, a equação 4 representa o 

coeficiente do efeito disposição.  

 
𝑅𝐺𝑖

𝑅𝐺𝑖 + 𝑃𝐺𝑖
=  𝑃𝑅𝐺𝑖 

(1) 

Em que: 

𝑃𝑅𝐺𝑖: Proporção de ganhos realizados. 

𝑅𝐺𝑖: Número de negociações efetuadas pelo investidor com ganho realizado. 

𝑃𝐺𝑖: Número de negociações potenciais para investidores com ganho. 

 
𝑅𝐿𝑖

𝑅𝐿𝑖 + 𝑃𝐿𝑖
=  𝑃𝑅𝐿𝑖 

(2) 

Em que: 

𝑃𝑅𝐿𝑖: Proporção de perdas realizadas. 

𝑅𝐿𝑖: Número de negociações efetuadas pelo investidor com perda realizada. 

𝑃𝐿𝑖: Número de negócios potenciais para investidores com perda. 

 

𝐸𝐷𝑖 =  𝑃𝑅𝐺𝑖 −  𝑃𝑅𝐿𝑖 

(3) 

Em que: 

ED𝑖: Efeito disposição do indivíduo. O efeito é constatado se EDi for positivo. 

𝑃𝑅𝐺𝑖: Proporção de ganhos realizados. 

𝑃𝑅𝐿𝑖: Proporção de perdas realizadas. 
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Após o cálculo do efeito disposição, realizou-se análise dos dados mediante estatística 

descritiva, teste t de médias e regressão linear múltipla por mínimos quadrados ordinários, 

mediante o software SPSS versão 23. O modelo econométrico que visa responder ao objetivo desta 

pesquisa pode ser observado pela equação 4. 

 

EDi =  β0 + β1CUSTOi + β2IDAi + β3EXPi + β4SEMi + β5GENi + 

β6TRAi + β7ENGi +  ε 

(4) 

 

Em que: 

ED: Efeito disposição; 

CUSTO: Custo de transação, sendo uma variável dummy, onde atribuiu-se 1 para a negociação com 

custo e 0 para a negociação sem custo; 

IDA: Idade dos indivíduos; 

EXP: Experiência, sendo uma variável dummy, onde atribuiu-se 1 para os indivíduos com 

experiência em investimentos e 0 caso o contrário; 

SEM: Semestre atual de curso do estudante; 

GEN: Gênero, sendo uma variável dummy, onde atribuiu-se 1 para os indivíduos que se consideram 

do gênero masculino e 0 para os indivíduos que não se consideram do gênero feminino. 

TRA: Número de negociações realizadas; 

ENG: Se o indivíduo cursa Engenharia ou não, onde atribuiu-se 1 para os indivíduos que cursam 

engenharia e 0 para os indivíduos que não cursam engenharia. 

 

Os pressupostos da regressão linear múltipla foram testados e estão expostos na seção 4. 

 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Esta seção é destinada a análise e discussão dos resultados. Na Tabela 1, apresenta-se a 

estatística descritiva das variáveis de pesquisa, com exceção das categóricas. 

 
Tabela 1 – Estatística descritiva 

 Média Desv.Pad. Mediana Perc. 25 Perc. 75 

ED 0,0596189 0,1744308 0,0454773 -0,0196078 0,1144165 

IDA 22,216 4,757988 21 20 23 

SEM 6,608 2,485104 7 5 9 

TRA 29,344 22,8191 23 16 35 

Observações 125 

Legenda: ED: Efeito Disposição; IDA: Idade; SEM: Semestre em curso; TRA: Quantidade de transações realizadas; 

Desv.Pad.: Desvio Padrão; Perc.: Percentil. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Observa-se que a média de efeito disposição se mostrou positiva, bem como a mediana, o 

que revela que os estudantes de engenharia e psicologia são propensos a vender ações ganhadoras 

e comprar perdedoras, com exceção dos estudantes do percentil 25, os quais não apresentaram 

efeito disposição. Além disso, observa-se que os estudantes possuem idade semelhante, em que 

tanto o percentil 25 como o 75 apresentam valores próximos e o desvio padrão é consideravelmente 
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baixo. Com relação ao semestre em curso, percebe-se que os acadêmicos se encontram em fase 

final, visto que tanto o percentil 25 como a média se mostram igual ou acima de 5, revelando dessa 

forma que há poucos alunos cursando semestres anteriores ao 5º. Por fim, nota-se que os estudantes 

realizaram em média 29 transações e todos os alunos realizaram alguma transação. 

Na Tabela 2, apresenta-se o teste de médias para verificar a diferença no efeito disposição 

para o grupo experimental (com custos de transação) e de controle e, para os alunos de psicologia 

e de engenharia. 

 
Tabela 2 – Teste t de médias do efeito disposição  

 Com custo Sem custo Engenharia Psicologia 

Média (ED) 0,0678904611 0,0512139519 0,0692058156 0,0492331010 

Desvio Padrão (ED) 0,1627515466 0,1865073746 0,1909415053 0,1555218269 

Teste t 0,532 0,643 

Observações 63 62 65 60 

Legenda: ED: Efeito disposição. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Salienta-se que foi realizado o teste de amostras independentes e que a análise foi realizada 

da seguinte forma: Se o teste de Levene, para igualdade de variâncias for significativo a nível de 

5%, analisa-se o teste t para igualdade de médias considerando variâncias iguais assumidas; para 

os casos em que o teste de Levene não se mostrou significativo a nível de 5%, analisou-se o teste t 

para igualdade de médias considerando variâncias iguais não assumidas. 

A média do efeito disposição (ED) do grupo condicionado à custos transacionais e do grupo 

de controle se mostrou semelhante e que o teste t de média se mostrou não significativo, o que 

sugere que não há diferenças significativas no comportamento dos estudantes de vender ações 

ganhadoras e comprar ações perdedoras, quando expostos ou não, a custos transacionais.  

Com relação ao grupo de Engenharia Civil e Psicologia, observou-se que a média se 

mostrou semelhante e que o teste t não se mostrou significativo, o que sugere que como no grupo 

experimental e de controle, não há diferenças significantes no efeito disposição. 

Na Tabela 3, apresenta-se o teste Jaques-Bera, que verifica a normalidade dos resíduos. 

 
Tabela 3 – Teste de normalidade dos resíduos 

 Observações Assimetria Curtose Significância 

Resíduo 125 0,0004 0,0000 0,0000* 

Legenda: *: Significância a nível de 1%. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Percebe-se que o teste Jaques-Bera apresentou significância estatística a nível de 1%, o que 

indica que os resíduos não seguem uma distribuição normal. O fato de os resíduos seguirem uma 

distribuição não normal sugere também que estes tendam a ser heterocedásticos, por isso, o uso de 

regressão por mínimos quadrados ordinais e erros padrões robustos se torna adequada.  

Na Tabela 4, apresenta-se a correlação de Spearman. 

 
Tabela 4 – Matriz de correlação entre as variáveis de pesquisa  

 ED CUSTO IDA EXP SEM GEN TRA 

ED 1       

CUSTO 0,0259 1      

IDA 0,0725 0,0220 1     

EXP 0,0928 0,1208 0,0831 1    
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SEM 0,2741* 0,0985 0,4677* 0,1610 1   

GEN 0,2598* -0,1694 0,1049 0,1049 0,2806* 1  

TRA 0,0186 0,2250* -0,1577 -0,2457* -0,1053 -0,2085* 1 

Obs: 125 

Legenda: *: Significância a nível de 5%; ED: Efeito Disposição; CUSTO: Dummy para negociações condicionadas a 

custos transacionais; IDA: Idade; EXP: Experiência; SEM: Semestre; GEN: Gênero; TRA: Número de negociações 

realizadas; Obs.: Número de observações. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Ao analisar a correlação entre a variável efeito disposição (ED) e as de controle, apenas a 

variável gênero (GEN) e semestre (SEM) se mostraram significativamente correlacionadas, o que 

gera indícios preliminares de uma associação positiva entre o gênero masculino e o efeito 

disposição, e, entre alunos que cursam semestres superiores e o efeito disposição. Além disso, 

observa-se que há uma correlação positiva e significativa entre os custos de transação e o número 

de transações, o que gera indícios de que investidores condicionados aos custos estão associados 

ao maior número de negociações de compra e venda. Ainda, observa-se associação negativa e 

significativa entre o número de transações e a experiência, o que sugere que investidores que já 

possuíam experiência com o mercado de ações realizaram menos negociações de compra e venda.  

Na Tabela 5 estão expostos os resultados da regressão que visou atender ao objetivo desta 

pesquisa. Na segunda e na terceira coluna da Tabela 5, apresenta-se a regressão cuja variável 

dependente é o efeito disposição em valor nominal, enquanto que na quarta e na quinta coluna, 

apresenta-se a regressão cuja variável dependente é o efeito disposição em variável dummy, em 

que atribuiu-se 1 para indivíduos que apresentaram algum nível de efeito disposição e 0 para os 

demais. 

 
Tabela 5 – Resultados da influência do custo de transação no efeito disposição  

 Efeito Disposição (ED) Dummy de Efeito Disposição (ED_D) 

 Coeficiente t Coeficiente z 

Constante -0,0381643 -0,60 -0,9757929 -0,99 

CUSTO 0,0171637 0,51 0,0763491 0,19 

IDA -0,0013205 -0,73 -0,0248949 -0,70 

EXP 0,036794 0,62 0,5134193 0,45 

SEM 0,0089576 1,30 0,2747241* 2,64 

GEN 0,0904048** 2,21 0,8539705*** 1,91 

TRA 0,0010186 1,13 0,0014913 0,16 

ENG -0,0408946 -1,16 -0,6339229 -1,26 

Regressão OLS Logística 

Significância 0,0278** 0,0670*** 

R² 0,0872 0,0951 

VIF 1,59 - 

Durbin Watson 1,980205 2,179081 

Observações 125 125 

Legenda: *: Significância a nível de 1%; **: Significância a nível de 5%; ***: Significância a nível de 10%; ED: Efeito 

Disposição; CUSTO: Dummy para negociações condicionadas a custos transacionais; IDA: Idade; EXP: Experiência; 

SEM: Semestre; GEN: Gênero; TRA: Número de negociações realizadas; ENG: Dummy para alunos de engenharia 

civil e psicologia (1 engenharia; 0 psicologia); Significância: Significância estatística do modelo de regressão; R²: 

Coeficiente de determinação do modelo de regressão; VIF: Maior valor de variance inflator factor do modelo de 

regressão. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Os resultados, tanto da regressão OLS (colunas 3 e 4), quanto da regressão logística 

(colunas 5 e 6) evidenciaram que os custos de transação, variável de interesse nessa pesquisa, não 

se mostrou relacionada com o efeito disposição. Esses achados revelam que o fato de condicionar 

os indivíduos a custos em suas negociações de compra e venda de ações, não é responsável por 

influenciar na propensão em manter em carteira ações perdedoras e vender ações ganhadoras. Esses 

resultados contradizem o esperado nesta pesquisa e, portanto, não se aceita H1. 

A premissa de que os investidores incorporariam os custos de transação e considerá-lo-

iam em suas decisões, é subsidiada pela visão das finanças tradicionais, a qual subsidia a ideia de 

que condicionar investidores a custos em operações de compra e venda de ações, poderia torná-los 

mais prudentes e cautelosos ao tomar suas decisões, o que está ligado a decisões mais racionais e, 

consequentemente, à um menor efeito disposição.  

Contudo, essa premissa não pode ser confirmada nesta pesquisa e justificativas para o fato 

dos investidores não incorporarem esses valores é oriunda das finanças comportamentais, que 

sugere que como os indivíduos possuem sua racionalidade limitada, tendem a ignorar custos 

transacionais, pois consideram-nos irrelevantes ao decidirem sobre seus investimentos (Anginer, 

Han, & Yildizhan, 2017). Com base nisso, a presente pesquisa contribui com a área de pesquisa 

em finanças, por demonstrar que as negociações no mercado de ações possuem o viés 

comportamental sobre as decisões dos investidores quando expostos à custos de transação.  

Os resultados dessa pesquisa geram indícios de que os custos transacionais não tornam os 

investidores mais cautelosos a tomarem suas decisões e que os custos transacionais não são 

incorporados às decisões dos indivíduos de comprar ações perdedoras e vender ganhadoras. 

Portanto, pesquisas futuras não devem se atentar aos custos transacionais quando forem simular o 

cenário de investimentos no mercado de ações. 

Contudo, futuras pesquisas podem considerar a questão da autoconfiança dos investidores, 

visto indivíduos autoconfiantes acerca de suas habilidades, de seus conhecimentos e da capacidade 

de previsão futura, tendem a desconsiderar custos de transação ao tomarem suas decisões de 

compra e venda (Barber & Odean, 2001). Como nesta pesquisa não se identificou uma relação 

entre custos de transação e o efeito disposição, futuras investigações podem inserir nesta análise a 

questão da autoconfiança dos investidores, o que pode estar mitigando o efeito do custo 

transacional no comportamento dos investidores em comprar perdedoras e vender ganhadores. 

Além da autoconfiança, as características dos investidores também podem influenciar na 

relação entre negociações com custos de transação e o efeito disposição. De acordo com Anginer, 

Han e Yildizhan (2017), investidores mais sofisticados são mais sensíveis aos custos envolvidos 

em suas negociações de compra e venda de ações. Portanto, investigações futuras poderiam analisar 

as características dos investidores, sendo que há a possibilidade de haver uma relação entre os 

custos de transação e o efeito disposição, nas decisões de investidores sofisticados. 

Com relação as demais variáveis do modelo de regressão, observa-se que na regressão 

OLS, o gênero se mostrou positivamente e significativamente relacionado ao efeito disposição, o 

que revela que estudantes do gênero masculino estão mais propensos ao efeito disposição, do que 

estudantes do gênero feminino. Tal resultado se confirmou ao operacionalizar a regressão logística 

com variável categórica para o efeito disposição. Contrariamente ao estudo de Rau (2015) e 

consonante ao estudo de Costa et al. (2008) investidores do gênero masculino se mostram mais 

propensos a vender ações ganhadoras e comprar ações perdedoras. Ainda, nota-se que na regressão 

logística, o semestre de curso também se mostrou positivamente e significativamente relacionado 

ao efeito disposição, o que demonstra que estudantes que estão cursando semestres finais ou mais 

elevados em seus cursos, são mais propensos ao efeito disposição. 
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5 CONCLUSÃO 

Este estudo objetivou analisar a influência dos custos de transação na propensão dos 

investidores em vender ações ganhadoras e manter em carteira ações perdedoras, comportamento 

este conhecido pelas finanças comportamentais como efeito disposição. O método de alcance do 

objetivo foi experimental, sendo que mediante um software de simulação do mercado de ações, foi 

possível identificar o comportamento de indivíduos que estavam expostos a custos transacionais 

(63 alunos) e que não estavam (62 alunos). Os indivíduos que participaram do experimento foram 

acadêmicos do curso de engenharia civil e do curso de psicologia. 

Os resultados evidenciaram que tanto o grupo condicionado à custos de transação 

(experimental) quanto o não condicionado, apresentaram efeito disposição, bem como os 

estudantes do curso de engenharia e psicologia, em que ambos apresentaram índices positivos de 

efeito disposição. Contudo, mediante o teste t de médias não foi possível identificar diferenças 

significativas entre os grupos, nem tampouco entre os diferentes cursos analisados. 

Com relação a análise da influência dos custos de transação no efeito disposição, não se 

observou significância estatística, o que sugere que os investidores não incorporam os custos 

transacionais ao decidirem sobre seus investimentos, ou seja, os custos transacionais não têm efeito 

na propensão dos indivíduos em comprar ações perdedoras e vender ações ganhadoras. Este 

resultado pode ser explicado pela abordagem das finanças comportamentais, que ao contrário das 

finanças tradicionais, prevê a racionalidade limitada dos indivíduos, a qual pode induzi-los a não 

incorporar tais custos transacionais, o que implica no fato de que os investidores tenderão a não 

mudar suas decisões em função dos custos de transação. 

De modo geral, os resultados desta pesquisa evidenciaram que o custo de transação em 

negociações de compra e venda no mercado de ações, não deve ser considerado como um fator 

capaz de mitigar o efeito disposição. Contudo, futuras pesquisas podem aprofundar essa análise ao 

inserir a questão da autoconfiança de investidores, a qual pode impactar nessa relação. Ao confiar 

demasiadamente em seus conhecimentos, habilidades e capacidade de previsão, investidores 

acabam por ignorar custos de transações. Além disso, investidores sofisticados são propensos a 

incorporar os custos transacionais e por isso, futuras pesquisas poderiam expandir essa análise 

considerando as características dos investidores. E por fim, sugere-se para novas investigações a 

ponderação de um valor para o custo de transação, que seja baseado no valor médio das ações que 

serão negociadas, para que a taxa fixa não seja supervalorizada. 

Com relação às contribuições desta pesquisa, destaca-se que considerar o custo de cada 

negociação de compra e venda é um diferencial aos estudos anteriores, que se concentraram em 

analisar os impostos, principalmente ao final de um período fiscal. Além disso, contribui-se para a 

área de finanças comportamentais, por identificar que os custos de transação podem ser explicados 

por este entendimento, visto que nesta pesquisa, os indivíduos não incorporaram custos 

transacionais em suas decisões de investimentos. 
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