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RESUMO 

 

Efeitos como vieses cognitivos, aversão à perda, enquadramento e efeito dotação contradizem os resultados da teoria 

normativa. Esse estudo avalia influencias da forma de apresentação de investimentos em renda fixa, isentos e tributados, 

na tomada de decisão de investimentos dos indivíduos, em relação aos efeitos enquadramento e saliência fiscal. 

Participaram do estudo 261 indivíduos, divididos em dois grupos, um submetido a alternativas com dominância de 

alternativas tributadas e outro a alternativas com dominância de alternativas isentas. Os resultados encontrados indicaram 

comportamento divergente do esperado pelo modelo tradicional de racionalidade e convergiram com as perspectivas de 

Finanças Comportamentais abordada na literatura. 

Palavras-chave: Efeito enquadramento. Impostos. Renda fixa.   

 

ABSTRACT 

 

Effects such as cognitive bias, loss aversion, framing, and endowment effect contradict the results of normative theory. 

This study evaluates influences of the form of presentation of investments in fixed income, exempt and taxed, in the 
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decision making of investments of the individuals, in relation to the fiscal effects and salience. 261 individuals participated 

in the study, divided into two groups, one subject to alternatives with dominance of taxed alternatives and another to 

alternatives with dominance of exempt alternatives. The results found indicated behavior divergent from that expected by 

the traditional model of rationality and converged with the perspectives of Behavioral Finance addressed in the literature. 

 

Key words: Framing effect. Tax. Fixed income.   

 

1. INTRODUÇÃO 

  

A abordagem do processo de tomada de decisão de investimentos em Finanças Modernas assume um caráter 

predominantemente normativo com relação ao comportamento dos investidores. Descreve como os indivíduos deveriam 

agir, com generalizações que podem ser distintas da maneira como eles realmente agem. A investigação da divergência 

entre essa premissa e análises da forma como os indivíduos realmente agem no processo de decisão de investimentos 

compõem o campo de estudo de diversas pesquisas em Finanças Comportamentais, como forma de validação ou 

questionamento dos modelos estabelecidos.  

Modelos normativos como os descritivos podem apresentar erros sistemáticos e previsíveis acerca do comportamento 

dos indivíduos (THALER, 1980). Situação essa recorrente com base em investidores individuais, uma vez que as 

instituições que gerenciam recursos, usualmente possuem políticas mais restritivas quanto à alocação de capital e 

mecanismos internos de governança sobre esses recursos (THALER, 1980). Dentre os vieses cognitivos descritos na 

literatura que afetam o comportamento do investidor, encontra-se o efeito enquadramento (framing effect), descrito por 

Kahneman e Tversky (1984) aprofundado em Kühberger (1998). O efeito admite a possibilidade de alteração das 

preferências dos indivíduos a partir da modificação da forma como os questionamentos são apresentados.  

A partir da formulação da Teoria da Perspectiva ao final da década de 1970 (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979), 

evidências do efeito enquadramento foram encontradas em uma miríade de contextos. Decisões médicas e clínicas, como 

por exemplo, o teste da “doença asiática rara” (TVERSKY; KAHNEMAN, 1986), julgamentos de percepções, respostas 

a dilemas sociais, situações de barganha, auditorias de avaliação e comportamento do consumidor (SERPA; ÁVILA, 

2004; BAYER; KE, 2013; JIN; ZHANG; CHEN, 2017). 

Em contrapartida às Finanças Modernas, a psicologia presente nas Finanças Comportamentais refuta o tratamento 

igualitário do investidor mediante custos de transação, a partir do conteúdo que um determinado custo traz ao investidor. 

O argumento parte da associação emocional realizada pelo investidor entre o custo incorrido e sua origem. Essa 
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associação, por sua vez, pode interferir em suas escolhas, que no caso da tributação, refletem aversão (BLAUFUS; 

MÖHLMANN, 2014) ou afinidade (DJANALI; SHEEHAN-CONNOR, 2012).   

Em Finanças Comportamentais, uma abordagem para guiar a captura de efeitos relativos ao conteúdo emocional de 

custos de origens diferentes que possuam o mesmo efeito prático pode se basear tanto no efeito enquadramento quanto 

no efeito isolamento. O primeiro assume que a escolha de um determinado investimento pode ser alterada de acordo com 

a forma como a questão se apresenta para o investidor. O segundo pressupõe que os indivíduos tomam decisões apenas a 

partir do aspecto mais visível do problema, negligenciando outras informações, ainda que essas sejam relevantes. 

Dollery e Worthington (1996) apontam que os contribuintes tendem a apresentar diferenças de percepção não apenas 

quanto aos custos da atividade governamental, mas também com relação aos benefícios por ela trazidos. Como 

consequência dessa diferença, a influência governamental provoca efeitos sobre as decisões de investimento superior ao 

prescrito pela teoria clássica de Finanças e ocasiona vieses de comportamento nos indivíduos (FOCHMANN; 

HEMMERICH; KIESEWETTER, 2016). 

Na prática, os sistemas tributários não são totalmente transparentes e sequer de fácil entendimento do público geral, 

o que resulta em falhas na otimização dos resultados (CHETTY; LOONEY; KROFT, 2009). Experimentos naturais 

realizados na última década, como os de Chetty, Looney e Kroft (2009) e Fochmann e Weimann (2013) analisaram o uso 

da saliência (do destaque) nas informações referentes aos tributos como forma de mitigação dos vieses de percepção, 

encontrando variações na demanda por bens e serviços a partir da consciência sobre a tributação. 

Nos modelos que presumem a racionalidade do investidor, os custos de transação são tratados da mesma forma pelo 

investidor, independentemente de sua origem. A abordagem pode ser vista tanto na discussão sobre a formulação de 

estrutura tributária de Atkinson e Stiglitz (1976), quanto em estudos sobre as transações no mercado de capitais.  

Um argumento de Finanças Modernas é que, pelo fato do mercado financeiro ser dominado por investidores 

institucionais, não haveria influência da percepção individual sobre o pagamento de impostos no processo decisório 

(GREEN; ØDEGAARD, 1997; FAMA; FRENCH, 1998). Entretanto, não invalida o estudo do comportamento do 

investidor individual, tendo em vista o movimento crescente no Brasil por maior acesso a formas alternativas ao 

investimento ou mesmo o fato de que, inevitavelmente relacionadas aos denominados investidores institucionais, estão 

os indivíduos sujeitos a viesses.    

A abordagem comportamental utiliza-se do conteúdo emocional dos tributos, de caráter negativo, devido à percepção 

de falta de retorno em benefícios à população (GRZYBOVSKI; HAHN, 2006) e da complexidade do sistema tributário 

(BLAUFUS; ORTLIEB, 2009) como fatores influentes da tomada de decisão do indivíduo. Um número crescente de 

estudos compara os impactos sobre a demanda de um bem ou serviço causados pela incidência de impostos em relação à 

variação de demanda causada pela ação de forças de mercado (RIVERS; SCHAUFELE, 2015; TIEZZI; VERDE, 2016).  
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Diante do exposto, este estudo tem como objetivo avaliar a influência da tributação sobre a tomada de decisão de 

investidores brasileiros em renda fixa. A pesquisa consiste em analisar se os aspectos de apresentação dos investimentos 

em renda fixa, isentos e tributados, influenciam a decisão do investidor individual em renda fixa no Brasil. Considerando 

que, alocação de recursos em produtos financeiros de renda fixa, como a poupança, historicamente têm maior peso sobre 

a matriz brasileira de investimento do País (MARCONDES, 2014). 

O artigo está estruturado em cinco seções a contar com esta seção inicial introdutória. Na segunda seção é apresentado 

o referencial teórico acerca do investimento em renda fixa, relações entre vieses comportamentais e tomada de decisão, 

influência de impostos e saliência fiscal. Na terceira parte do estudo é apresentada a metodologia de pesquisa adotada na 

sua realização. Na quarta seção são apresentados e analisados os resultados encontrados. Na quinta e última seção são 

feitas as considerações finais do estudo. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Os estudos sobre a influência do modelo tributário sobre as escolhas dos indivíduos têm sido realizados 

principalmente nos Estados Unidos e na Alemanha. Chetty, Looney e Kroft (2009) e Goldin e Homonoff (2013) 

analisaram a influência do uso de impostos sobre a demanda de produtos variando a saliência da informação entre o 

momento da decisão de compra e o momento do pagamento. Entre suas conclusões há a referência ao impacto que a 

apresentação dos tributos causa sobre a demanda por produtos, divergente do comportamento esperado pelo modelo de 

maximização da utilidade esperada. 

A alocação de investimentos entre títulos tributáveis e não tributáveis foi investigada também por Sussman e Olivola 

(2011) e Blaufus e Möhlmann (2014). Aplicações de renda fixa são objeto de políticas de incentivo fiscal em vários locais 

do mundo. Os objetos mais abordados na literatura são os títulos municipais dos Estados Unidos (ANG; BHANSALI; 

XING, 2010; SUSSMAN; OLIVOLA, 2011), nos quais existe a presença de títulos tributados e isentos de impostos em 

um mesmo mercado, competindo pelos recursos dos investidores. 

Segundo Wang, Wu e Zhang (2008) e Ang, Bhansali e Xing (2010), em mercados cujo mesmo emissor possui séries de 

títulos, isentos e tributados, e há intensa participação do investidor individual, a avaliação desse comportamento é similar 

a um experimento natural. 

No Brasil, a coexistência de investimentos tributados e isentos remonta à criação, respectivamente, dos 

Certificados de Depósito Bancário (CDB) e das Cadernetas de Poupança. Com a evolução dos títulos de renda fixa 

disponíveis ao investidor e o maior acesso das pessoas físicas aos mercados de dívida, a análise do comportamento dessa 

categoria de investidor revigorou-se. Medidas posteriores realizadas pelo Governo Federal para popularização do 
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investimento na dívida soberana brasileira (Tesouro Direto) tornaram o tradeoff entre alternativas tributadas e isentas 

disponíveis em valores cada vez menores, atualmente a partir de trinta reais.  

A evolução do mercado de dívida brasileiro também resultou em novas alternativas de investimento incentivadas 

por meio da isenção de imposto de renda aos investidores pessoa física. Além da Caderneta de Poupança, as modalidades 

de renda fixa isentas de imposto de renda incluem: Letras de Crédito Agropecuário (LCA), Letras de Crédito Imobiliário 

(LCI), Certificados de Recebíveis Agropecuários (CRA), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) e debêntures 

incentivadas. Todos esses títulos são relativamente recentes no mercado brasileiro, o que se reflete no pouco referencial 

acadêmico que os aborda.  

Evidências de comportamento anormal à teoria da utilidade esperada quanto à reação dos indivíduos a impostos 

podem contribuir na formulação de novas políticas econômicas de incentivo fiscal, que no universo de renda fixa possuem 

potencial para redução do uso de subsídios ao financiamento corporativo. Assim, espera-se que com o presente estudo, 

sejam ampliadas as possibilidades desenho de políticas de incentivo fiscal, no sentido da migração para um sistema que 

contemple aspectos comportamentais da população na sua formulação. 

2.1 Instrumentos de renda fixa no Brasil 

O estudo da influência dos impostos sobre as decisões de investimento dos indivíduos tem entre seus fatores 

determinantes a estrutura tributária de cada país. Um estudo ilustrativo dessas diferenças é encontrado em Bird e Zolt 

(2005) que compararam as diferenças entre as estruturas tributárias dos países e observaram menor tributação sobre a 

renda de pessoas físicas em países em desenvolvimento em relação aos países desenvolvidos. 

No Brasil, alternativas de renda fixa isentas de tributação remetem ao Segundo Reinado, em meados do século 

XIX, com a criação da Caixa Econômica Federal – CEF e da Caderneta de Poupança (MARTINI, 2013). Por meio de 

decreto imperial, os depósitos dos pequenos poupadores, com rendimento fixados em 6% ao ano, estariam garantidos 

pelo governo imperial (MARCONDES, 2014).  

A introdução de novos títulos de renda fixa com isenção tributária se deu mais de um século após a caderneta de 

poupança. Em 1997, criou-se um instrumento totalmente isento de imposto de renda lastreado em recebíveis imobiliários, 

o CRI, título de crédito lastreado em créditos imobiliários. Em 2004, outra modalidade de título lastreada em créditos 

imobiliários foi criada, a LCI. Os Fundos de Investimento Imobiliário (FII), criados na década de 1990 como alternativa 

de funding privado no setor imobiliário, passaram a contar, a partir de 2009, com isenção parcial do imposto de renda, 

aplicada apenas sobre os rendimentos distribuídos. 

Títulos lastreados em créditos do agronegócio (CRA e LCA), por sua vez, foram instituídos em 2004. Os créditos 

do agronegócio cobrem todas as atividades da cadeia agropecuária, podendo ser emitidos, inclusive, por sociedades de 

caráter industrial que produzam máquinas. O incentivo fiscal para debêntures iniciou-se em 2011. Seu intuito foi dar uma 
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resposta à falta de captação, na iniciativa privada, de recursos para o financiamento de projetos prioritários, segundo o 

governo federal, nos setores de energia, transportes, saneamento e irrigação (WAJNBERG, 2015). A evolução da 

legislação possibilitou a migração dos emissores de Sociedades de Propósito Específico (SPE) para empresas operacionais 

e holdings (WAJNBERG, 2015). Como consequência da ampliação do arcabouço regulatório, surgiram emissões 

incentivadas sem garantias, como por exemplo as debêntures quirografárias.  

Uma característica comum aos títulos isentos de tributação brasileiros é a destinação dos recursos a setores 

específicos da economia: imobiliário (Poupança, LCI, CRI), atividades relacionadas ao setor agropecuário (LCA, CRA) 

e obras de infraestrutura consideradas prioritárias pelo Governo Federal (debêntures de infraestrutura). Em todos os casos, 

as atividades possuem forte participação dos bancos estatais, como CEF, Banco do Brasil e Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a busca por participação privada no financiamento contribuiu para a 

elaboração desses instrumentos. 

2.2 Vieses comportamentais e a tomada de decisão em finanças 

A teoria econômica neoclássica assume que os indivíduos sempre tomam suas decisões de acordo com os 

preceitos de maximização da utilidade esperada, que caracterizam a racionalidade ilimitada. Ao confrontar os princípios 

do comportamento dos indivíduos segundo a teoria econômica clássica e a forma como as pessoas reagem no cotidiano, 

Simon (1955) delineou as características necessárias ao indivíduo racional neoclássico. Entre elas estariam o 

conhecimento completo dos aspectos relevantes do ambiente como preferências claras, organizadas, consistentes ao longo 

do tempo, baseadas apenas nos retornos esperados e independentes da forma como as alternativas se apresentam e a 

existência de um sistema capaz de computar os resultados de cada ação disponível de forma apropriada.  

Dellavigna (2009) expõe que os indivíduos, incluindo os pequenos investidores, são sujeitos a variações em 

relação à maximização da utilidade esperada, causados pela falta de padronização de suas preferências, crenças e processo 

de tomada de decisão. Akerlof (1991) focou sua discussão na falta de consistência dos indivíduos no tempo quando 

submetidos a repetição de decisões. Em um mercado no qual o número de alternativas de investimento se amplia conforme 

a capacidade das instituições financeiras em criar novos produtos, a escolha das melhores alternativas de investimento 

passaria pela avaliação das questões relevantes para a tomada de decisão.  

Simon (1955), ao verificar a existência de divergências entre o ser humano observado e o construto apresentado, 

propõe o conceito de racionalidade limitada. Segundo essa vertente, o tomador de decisão possui limites quanto à 

capacidade de determinar todas as escolhas disponíveis e os resultados possíveis, e por consequência simplifica o processo 

decisório a partir de um conjunto de informações.  

Posteriormente, a racionalidade limitada foi incorporada ao conceito de heurística de Tversky e Kahneman 

(1974) e auxiliou a fundamentação de um conjunto de estudos que contrapõem a forma que as pessoas se comportam com 
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o modelo normativo, entre eles a Economia Comportamental. Thaler (1980) adiciona que, pelo fato de os indivíduos 

possuírem limites cognitivos ao comportamento racional, existe a possibilidade de existirem desvios sistemáticos e 

significativos em relação ao comportamento esperado. Mesmo autores que fundamentam seus estudos em Finanças 

Modernas admitem a possibilidade de irracionalidade entre os investidores. Em 1977, Miller ponderava que o real 

processo de tomada de decisão passa por heurísticas e senso comum, ainda que se busque com maior ou menor intensidade 

a maximização dos resultados. Posteriormente, Fama e French (1996), ao explicar as anomalias obtidas após aplicação 

do modelo de precificação de ativos de três fatores a dados empíricos, contemplam a possibilidade de precificação 

irracional dos ativos. 

O desenvolvimento de uma teoria que descrevesse os efeitos que distanciam o ser humano do tomador de decisão 

neoclássico teve um de seus marcos no estudo de economia comportamental que resultou na Teoria da Perspectiva 

(Prospect theory), publicado em 1979 por Kahneman e Tversky. O questionário desenvolvido pelos autores tornou-se 

alvo de replicação com razoável frequência na literatura brasileira sobre Finanças Comportamentais (ROGERS; 

SECURATO; RIBEIRO, 2007; MELO; SILVA, 2010).  

Dentre os efeitos observados pelos autores na formulação da Teoria da Perspectiva destaca-se o efeito reflexão 

ou aversão à perda, obtido através de um experimento que verificou a divergência entre as respostas obtidas quando os 

retornos esperados são apresentados como ganhos em relação a sua apresentação como perdas. De fato, Kahneman e 

Tversky (1979) separam o processo de tomada de decisão em duas etapas: enquadramento e edição, no qual o indivíduo 

modela as alternativas disponíveis, com o objetivo de simplificar o problema, para em seguida realizar os processos de 

avaliação e seleção das alternativas.   

A aversão à perda demonstrada pelos participantes indicou, na época, a possibilidade de alteração das 

preferências dos indivíduos a partir de modificações na apresentação das alternativas. Essa característica foi explorada 

posteriormente em Tversky e Kahneman (1981) por meio de testes de escolha sob risco que ilustram, por exemplo, o viés 

de sobrevivência comparado ao viés de mortalidade (o problema da doença asiática). Tversky e Kahneman (1986), 

enumeraram quatro axiomas fundamentais sobre os quais a teoria da utilidade esperada se fundamenta, cancelamento, 

transitividade, dominância e invariância. O efeito enquadramento atua sobre os dois últimos, pois sua existência provoca 

efetivamente a violação ao menos do axioma da invariância. O Quadro 2 traz algumas das conclusões obtidas por estudos 

empíricos tanto em marketing quanto em finanças sobre a violação do axioma de invariância: 
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Quadro 1 - Conclusões de estudos empíricos sobre framing 

Estudo Principais conclusões  

Levin, Snyder e Chapman (1988) –  

Estados Unidos 

Os participantes se mostraram mais propensos ao risco quando alternativas 

de mesmo payoff foram apresentadas em termos positivos em relação a 

termos negativos 

Serpa e Ávila (2004) – Brasil Foi confirmada a existência de framing effect entre os participantes, sendo 

que a experiência gerencial em marketing mitigou parcialmente esse efeito. 

Cappellozza e Sanchez (2011) – Brasil 

As preferências dos consumidores podem ser revertidas por meio de 

subsídios ou referências de preço, ainda que o desembolso se mantenha o 

mesmo. 

Bayer e Ke (2013) – Austrália Na presença de descontos, os participantes tenderam a menor pesquisa de 

preços, reduzindo assim a elasticidade de sua demanda. 

Kich (2013) – Brasil Apenas participantes com nível de educação financeira classificado como 

baixo se mostraram predispostos ao framing effect. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A atuação dos efeitos comportamentais descritos em Kahneman e Tversky (1979) em grupos específicos de 

indivíduos revelou evidências de comportamento distintos quanto a experiência dos participantes, sexo e idade. O efeito 

da experiência, em particular, é citado por acadêmicos da corrente neoclássica como eliminador dos efeitos 

comportamentais sobre a escolha dos indivíduos, de tal forma que o aprendizado levaria os indivíduos a comportamentos 

mais próximos da maximização da utilidade esperada (LIST, 2004). No entanto, existe divergência de resultados mesmo 

entre estudos realizados em diferentes países, o que levanta questões sobre a influência dos fatores sociais que definem a 

identidade pessoal sobre a tomada de decisão sob risco (HALEK; EISENHAUER, 2001). No Quadro 3, há um resumo 

das variáveis demográficas testadas em estudos correlatos ao tema: 

Quadro 2 - Variáveis demográficas relacionadas a estudos sobre framing 

Publicação Variáveis demográficas estudadas 

Levin, Snyder, Chapman (1988) Gênero, Experiência 

Kim et al (2005) Idade 

Gächter et al (2009) Experiência 

Melo e Silva (2010) Gênero, Idade, Ocupação 

Djanali e Sheehan-Connor (2012) Gênero, Formação acadêmica 

Fochmann et al. (2013) Idade, Gênero, Formação acadêmica, Ocupação, Renda 

      Fonte: Elaborado pelos autores. 

2.3 Influência de impostos sobre decisões – a visão de Finanças Comportamentais 

Um imposto pode ser interpretado como um esforço adicional para que se obtenha a mesma vantagem financeira. 

Thaler (1980) descreveu, com base em um experimento, que a aceitação desse esforço só ocorreria a partir da 

ultrapassagem de um valor de incentivo crítico. Slemrod e Kopczuk (2002) afirmam que a intensidade da resposta 

comportamental a determinada política tributária pode ser controlada por instrumentos governamentais, em um efeito 

denominado elasticidade do rendimento tributável.  
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Blaufus et al. (2016) adicionam que o sistema legal não apenas indica os comportamentos desejados, por meio 

de um sistema de sanções, como também expressa um conjunto de normas sociais, através do risco moral implícito nas 

práticas de gestão tributária.  Esses argumentos são contrapontos às preferências imutáveis e à maximização da utilidade 

esperada, fundamentos da estruturação de tributos segundo as Finanças Modernas. Este argumento foi reforçado pela 

magnitude da repulsa dos indivíduos ao pagamento de impostos observada experimentalmente, por exemplo, em Sussman 

e Olivola (2011). O experimento de Blaufus e Möhlmann (2014) encontra resultados semelhantes e denotam uma 

anomalia em relação ao princípio da dominância, descrito em Tversky e Kahneman (1986).  

Uma das implicações do comportamento elástico dos indivíduos aos rendimentos tributáveis observada por 

Blaufus e Möhlmann (2014) é o efeito descrito como aversão ao pagamento de impostos (tax aversion). Isso seria 

recorrente em decisões de indivíduos inexperientes, em situações não recorrentes, e originário do conteúdo informacional 

negativo, do ponto de vista emocional, que os impostos carregam. 

Evidências de investimento exagerado em títulos de dívida municipal isentos de tributação por parte de 

investidores individuais também motivaram o terceiro experimento realizado por Sussman e Olivola (2011). Neste estudo, 

os autores verificaram que os participantes, quando confrontados com dois títulos que rendem o mesmo montante após o 

pagamento de impostos, possuíam preferência pelo título com isenção tributária, independentemente do emissor. O 

Quadro 4 traz algumas das conclusões obtidas em estudos sobre o framing no contexto tributário: 

Quadro 3 - Conclusões de estudos relacionados ao framing em tributação 

Estudo Principais conclusões 

Shampanier, Mazar e Ariely (2007) Existência sobre reação ao produto grátis, que distorce a curva de demanda. 

Sussman e Olivola (2011),  

Blaufus e Möhlmann (2014) 

Os indivíduos tendem a incorrer em custos maiores para evitar o pagamento 

de impostos (tax aversion). 

Djanali e Sheehan-Connor (2012) 
A aparente aversão a impostos deriva da menor utilidade percebida pelo seu 

pagamento em relação ao consumo de mesmo valor. 

Ackermann, Fochmann e Mihm 

(2013) 

Há decréscimo na alocação de riqueza dos indivíduos tanto na presença de 

incentivos fiscais quanto em cenários de maior taxação. 

Fochmann et al. (2013) 

Indivíduos sujeitos a alíquotas tributárias maiores apresentaram ganhos de 

produtividade, pois baseiam a escolha sobre o quanto produzir no valor bruto 

recebido. 

Blaufus et al. (2016) 
Os indivíduos têm maior tendência à minimização de impostos a pagar 

quando as estratégias adotadas têm caráter legal. 

Kessler e Norton (2016) 
Sessenta por cento da queda de produtividade dos trabalhadores submetidos 

à maior taxação pode ser atribuída à modelagem da perda como imposto. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

A introdução de impostos relacionados a emissões de poluentes na década de 1990, movimento iniciado em 

países escandinavos (MURRAY; RIVERS, 2015) e adotado posteriormente por outros países da Europa e da América do 

Norte, motivou estudos empíricos dedicados à verificação da eficácia desses instrumentos sobre a demanda dos produtos. 
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Tais mecanismos tributários, que buscam a internalização de externalidades negativas, tiveram sua atuação expandida 

para produtos nocivos à saúde ou à sociedade, também são conhecidos como impostos pigouvianos (HINES, 2007). Esse 

tipo de política pública conta com o apoio da população dos países onde são aplicados, embora a prática de incentivos 

fiscais a novas tecnologias que reduzam os efeitos nocivos seja mais aceita que a incidência de tributos adicionais sobre 

os produtos (KALBEKKEN; KROLL; CHERRY, 2011). 

Na Holanda, Kok (2015) analisou os efeitos da política de tributação sobre automóveis sobre a redução de 

emissões de CO2. No Canadá, Rivers e Schaufele (2015) verificaram que a introdução de um imposto sobre emissões de 

carbono sobre a gasolina resultou em redução de demanda pelo produto superior ao resultado que seria obtido por um 

aumento de preço de mesma magnitude não relacionado à tributação. A partir de dados coletados na província da 

Colúmbia Britânica, os pesquisadores encontraram que a redução no consumo de gasolina após a introdução do imposto 

foi de 8,4%, enquanto a redução esperada para um aumento de preços era de 2,1%.   

Outra corrente de estudos de eficácia de políticas públicas é a modelagem de efeitos potenciais da sua adoção, 

nas quais os resultados projetados ressoam os estudos ex-post realizados. Tiezzi e Verde (2016), por exemplo, estimaram 

o efeito da introdução de imposto semelhante nos Estados Unidos, a partir dos dados da U.S. Consumer Expediture Survey 

de 2007 a 2009. O modelo estimou que a introdução de um imposto de 0,132 USD/galão sobre a gasolina, modelada 

como um imposto sobre as emissões de poluentes resultaria, no longo prazo, em uma redução de demanda de sete vezes 

o valor esperado para um aumento de preço de mesma magnitude.  

2.4 Saliência Fiscal 

A saliência fiscal pode ser compreendida como a visibilidade, transparência e atenção dadas ao adquirente de 

uma mercadoria ou serviço acerca do imposto embutido no preço (FINKELSTEIN, 2009; CHETTY; LOONEY; KROFT, 

2009; KOK, 2015) ou ainda como a forma como a apresentação dos impostos afeta o comportamento do pagador de 

impostos (GAMAGE; SHANSKE, 2011). O mecanismo é utilizado como uma forma de mitigar a ilusão fiscal, descrita 

em Dollery e Wothington (1996) como a falta de percepção dos custos e benefícios do governo devido à forma como a 

estrutura do sistema tributário é construída, ao atuar sobre os custos do governo para os cidadãos. 

De acordo com o modelo do investidor racional, a falta de transparência seria prejudicial àqueles que suprimem 

a visibilidade do atributo, pois neste modelo os custos não conhecidos tendem a ser superestimados (GABAIX; 

LAIBSON, 2006). Contudo, a análise do modelo pelo ponto de vista comportamental indica que modelos de baixa 

saliência induzem os indivíduos a erros de alocação de seus recursos, quando suas escolhas são comparadas ao modelo 

de maximização da utilidade esperada (GOLDIN, 2015).  

O teste de campo do modelo tributário indica resultados divergentes do modelo neoclássico. Em Finkelstein 

(2009), experimento natural realizado em pedágios nos EUA, os motoristas ficaram menos conscientes das tarifas pagas 
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com a adoção da cobrança eletrônica. Dessa forma, foi estimado pela autora que as tarifas cobradas foram entre 20 e 40 

por cento maiores do que seria possível sem a cobrança eletrônica. Com isso, apresenta-se ao Estado a possibilidade de 

aumentar sua arrecadação com menores alterações sobre o comportamento do consumidor que o prescrito pelo 

comportamento racional neoclássico (CONGDON; KLING; MULLAINATHAN, 2011).     

O uso da saliência para a promoção de políticas públicas direcionadas ao comportamento dos indivíduos foi 

documentado na academia em alguns países. Essa prática é denominada intervenção comportamental por Allcott e Rogers 

(2014) em seu estudo que reporta resultados de um programa de conservação de energia nos Estados Unidos no curto e 

no longo prazo. Esse estudo aborda conceitos como o tempo para a mudança de hábitos e a persistência de efeitos após o 

término do período de intervenção, exibindo tanto a dificuldade para a mudança de hábitos quanto a baixa taxa de 

decaimento dos benefícios após o término do programa. 

Estudos empíricos sobre o tema demonstraram a mudança na demanda dos indivíduos de acordo com o local de 

apresentação dos impostos. Chetty, Looney e Kroft (2009) realizaram experimento em uma loja nos Estados Unidos com 

a alteração dos preços de etiqueta, para que já apresentassem os impostos a pagar, exibidos usualmente apenas como 

quantia total (lump sum) no cupom fiscal recebido no caixa. Nesse experimento, analisou-se as diferenças de demanda 

por bebidas alcoólicas quando o valor dos impostos a pagar era exibido na etiqueta de preço do produto, ou seja, no 

momento de decisão da compra, em relação a sua adição na caixa registradora, no momento do pagamento. A redução na 

demanda observada pelos autores quando há a exibição dos impostos a pagar no momento da compra evidencia a 

influência da saliência fiscal dos indivíduos em sua tomada de decisão.  

Goldin e Homonoff (2013) adicionaram a variável nível de renda em estudo semelhante, aplicado sobre a venda 

de cigarros. Os autores apontam que apenas consumidores de baixa renda, cujo impacto dos impostos regressivos sobre 

a capacidade de consumo é maior, reagiram às duas formas de apresentação utilizadas para os impostos. No entanto, em 

outros contextos existem evidências que a saliência fiscal produza efeitos contrários. Um exemplo dessa questão é a falta 

de relacionamento entre a política de dedução dos gastos com educação sobre o imposto de renda e os valores efetivamente 

gastos com esta finalidade, ou seja, as economias geradas pelo incentivo fiscal não se destinaram a finalidade desejada 

(HOXBY; BULMAN, 2016). 

 

3. METODOLOGIA 

 
Inspirados nas questões aplicadas por Kahneman e Tversky (1979) adaptadas para o contexto de aplicações de renda 

fixa, o instrumento de pesquisa utilizado consistiu em questionários. Adicionalmente, essa estrutura teve as questões sobre 

saliência fiscal inspiradas no experimento natural realizado por Chetty, Looney e Kroft (2009), para que fosse possível 
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mensurar a reação dos indivíduos em situação de mesma natureza, ainda que de forma bastante simplificada em relação 

ao experimento realizado pelos autores. 

O questionário foi dividido em duas partes: a primeira parte (Parte I) foi composta de dados demográficos dos 

participantes, com o intuito de caracterizá-los e identificar suas experiências com investimentos tanto de renda fixa quanto 

de renda variável. A segunda parte (Parte II) consistiu em quatro problemas, nos quais o participante determinou sua 

preferência entre a alternativa tributada e àquela isenta de tributação. A Parte II do instrumento foi limitada a quatro 

simulações de investimento como forma de mitigação da indisposição dos participantes ao preenchimento completo do 

instrumento de coleta de dados. 

A ausência de decisões sob risco de perda por parte dos indivíduos diferencia o tipo de enquadramento dos 

experimentos descritos em Tversky e Kahneman (1986). A investigação das preferências dos indivíduos sem indicação 

de perdas e ganhos é mais próxima do conceito de task-responsive framing descrito em Kühberger (1998), com as 

respostas baseadas em escolhas dos participantes – não será oferecida a alternativa de indiferença. A escolha entre 

investimentos no estudo é fundamentalmente relacionada à preferência por pagar ou não impostos, nas alternativas onde 

não há dominância, e ao maior ou menor ganho, nas escolhas onde a dominância existe.  

Para ampliação do horizonte geográfico e do número de participantes, foi utilizada a técnica de amostragem bola de 

neve (snowball sampling) para a fase quantitativa da pesquisa. Utilizado com maior frequência em estudos com acesso 

mais restrito aos grupos sob análise, este método utiliza as redes de contato dos participantes para a ampliação da coleta 

de dados (BIERNACKI; WALDORF, 1981).  

Os participantes foram divididos em dois grupos, de acordo com as situações de investimento com dominância. No 

Grupo A, o instrumento de coleta de dados possuía as alternativas de investimento dominantes isentas de imposto, no 

Grupo B o instrumento de coleta de dados possuía as alternativas de investimento dominantes tributadas. Para elaboração 

do estudo 138 participantes foram alocados no Grupo A e 123 no Grupo B. Nesses dois grupos, foram testados três 

conjuntos de hipóteses apresentadas no quadro 4, sendo que a rejeição de uma delas só ocorreria se o fenômeno fosse 

significativo nos dois grupos. 

Quadro 4 – Conjunto de hipóteses testadas 

Hipótese 1a: os indivíduos têm preferência por 

investimentos não tributados sobre os tributados, 

quando as alternativas disponíveis apresentam a mesma 

remuneração líquida de impostos.  

Hipótese 1b: os indivíduos têm preferência por 

investimentos tributados sobre os não tributados, quando 

as alternativas disponíveis apresentam a mesma 

remuneração líquida de impostos.  

Hipótese 2a: os indivíduos preferem menor retorno dos 

investimentos à alternativa que ofereça maior 

rendimento mas exija o pagamento de impostos.  

Hipótese 2b: os indivíduos não possuem preferência por 

menor retorno dos investimentos à alternativa que exija 

maior rendimento mas exija o pagamento de impostos.  

Hipótese 3a: a utilização de mecanismos de saliência 

fiscal sobre alternativas de investimentos tributadas e 

isentas de tributação é capaz de alterar a demanda por 

investimentos tributados. 

Hipótese 3b: a utilização de mecanismos de saliência 

fiscal sobre alternativas de investimento tributadas e 

isentas de tributação não é capaz de alterar a demanda 

por investimentos tributados. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Este conjunto de hipóteses foi testado a partir de um questionamento no qual o retorno do investimento após o pagamento 

de impostos foi o mesmo. O resultado esperado é de manutenção da preferência dos indivíduos nas duas partes do 

questionário. O conjunto de hipóteses 2 representa o teste de dominância entre as alternativas de investimento. Sua 

medição foi realizada a partir das respostas dos indivíduos ao questionamento no qual a maximização do retorno esperado 

se dá na alternativa que exige o pagamento de tributação. A partir dos preceitos de invariância e dominância do investidor 

que maximiza a utilidade esperada, os resultados esperados foram de escolha da alternativa dominante.  

O conjunto de hipóteses 3 buscou o teste dos mecanismos utilizados por Chetty, Looney e Kroft (2009) para 

consumo de produtos no contexto de investimentos em renda fixa. Esperou-se como resultados desse teste a corroboração 

das conclusões encontradas por parte dos autores mencionados, ou seja, a alteração de forma significativa da demanda 

com a aplicação da saliência fiscal. 

3.1 Desenho do quase-experimento 

De forma semelhante a um dos questionamentos de Blaufus e Möhlmann (2014), utilizou-se a denominação que 

os dois títulos possuem o mesmo emissor e as mesmas garantias, isolando-se assim quaisquer efeitos relacionados a 

diferenças quanto ao risco de crédito. Foram utilizados os mesmos prazos de vencimento, de um ano, para retirada dos 

efeitos de liquidez e risco de reinvestimento dos títulos, assim como eventuais erros de cálculo que possam ser atribuídos 

ao uso da metodologia de juros simples para cálculo dos rendimentos em lugar dos juros compostos.  

Além da equivalência entre tributação e isenção da cobrança de impostos, foi aplicado efeito de enquadramento 

sobre duas das quatro situações apresentadas aos participantes de forma semelhante ao utilizado no experimento de 

Kessler e Norton (2016). Durante todas as questões quantitativas, o montante aplicado foi o mesmo, de R$ 1.000,00. 

Desta forma, o efeito enquadramento apresentado pela tributação versus isenção foi classificado no nível mínimo de 

Kahneman e Tversky (1984).  A figura 5 representa o fluxo das perguntas relacionadas às preferências de investimentos, 

constantes no final da parte I do questionário e na totalidade da parte II. Este fluxo foi utilizado para medição das 

características que definem um investidor racional, em especial a consistência e à dominância. 
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Figura 1 - Fluxo de questões sobre decisões de investimento 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

O cruzamento entre as respostas das partes I e II do instrumento de coleta de dados permitirá o teste de relações 

entre as características demográficas dos participantes e suas preferências de investimento, assim como sua sujeição ao 

framing. Enquanto a preferência entre investimentos tributados e não tributados não possua resultados esperados 

vinculados às características demográficas, a sujeição ao framing possui uma série de resultados esperados, demonstrados 

no Quadro 5. 

Quadro 5 - Relação esperada entre variáveis 

Variável demográfica Vulnerabilidade ao framing 

Gênero Indiferença 

Faixa etária Direta 

Educação Formal Inversa 

Frequência de investimentos Inversa 

   Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para o tratamento dos dados, foram utilizados testes para a verificação da relação entre a sujeição ao framing e 

variáveis demográficas descritas na literatura; consistência das respostas a questionamentos aplicados na forma conceitual 

e aplicada; efeito da saliência sobre as respostas dos participantes. O nível de significância foi de 5%, considerado para 

todos os testes estatísticos.  

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
O perfil da amostra pesquisada é descrito no Tabela 3, no qual se nota a prevalência de participantes do gênero 

feminino, em especial no Grupo A; a elevada educação formal da amostra, com 73,8% (192 de 260) dos participantes 

com ensino superior completo; e o predomínio de funcionários de empresas não-financeiras entre os participantes do 
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estudo, compondo 40% da amostra total. Foi observado também parcela da amostra que se identificou como trabalhador 

e estudante, indicando processo de educação continuada e concomitante com o exercício da atividade profissional. 

Tabela 1 - Descrição da amostra do estudo 

  Grupo A Grupo B Total 

Gênero    

Masculino 57 62 119 

Feminino 81 61 142 

Educação formal    

Fundamental completo 0 1 1 

Médio incompleto 4 0 4 

Médio completo 15 7 22 

Superior incompleto 17 24 41 

Superior completo 29 33 62 

Pós-graduação (especialização) 38 36 74 

Pós-graduação (mestrado/doutorado) 35 21 56 

Nenhuma 0 1 1 

Ocupação atual (foi permitida mais de uma alternativa)    

Aposentado 19 6 25 

Empreendedor ou sócio de empresa 8 11 19 

Estudante 20 32 52 

Funcionário de empresa financeira 5 8 13 

Funcionário de empresa não-financeira 54 50 104 

Profissional Liberal 17 13 30 

Outro 29 11 40 

Treinamento em finanças    

Sim 50 60 110 

Não 88 62 150 

    Fonte: Elaborada pelos autores. 

A distribuição das faixas etárias da amostra exibe perfis distintos entre os dois grupos de participantes, como 

visto no Gráfico 3. O grupo A conta com distribuição mais uniforme entre as faixas etárias de jovens adultos e 

profissionais mais experientes, enquanto no grupo B há predominância de jovens adultos, entre 25 e 34 anos.   
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Gráfico 1 - Distribuição etária dos grupos de amostra 

 

Faixa Etária 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

Grupo A 14 29 26 27 36 4 

Grupo B 20 52 30 14 6 2 

Total 34 81 56 41 42 6 

   Fonte: Elaborado pelos autores. 

Quanto a fase do ensino onde o treinamento em finanças ocorreu, exibida no Tabela 2, há predomínio do ensino 

superior, respondida por 76 dos 260 participantes da pesquisa. Outro indicador relevante é o número de respondentes com 

especialização no tema, seja em regime lato sensu seja em regime stricto sensu. Em contraste com a quantidade de 

participantes que indicaram treinamento formal em finanças, parcela menor da amostra declarou experiência prática 

relacionada à aplicação de recursos, como mostra o gráfico 5.  

Enquanto no grupo A, 29% dos respondentes declararam rotina ligada ao tema, 36% possuem treinamento 

formal; no grupo B a distância é superior – 39% dos respondentes trabalham com a aplicação de recursos enquanto 51% 

dos respondentes declararam treinamento formal no tema. O gráfico 6 aborda uma questão relevante para o estudo: trata 

do conhecimento acerca das diferentes alternativas de investimento disponíveis no mercado, em especial os títulos isentos 

de IR. Ao serem perguntados sobre essas alternativas, participantes dos dois grupos apresentaram em sua maioria 

desconhecimento sobre a existência de alternativas isentas além da poupança. Entretanto, no grupo B, o percentual de 

respondentes que alegaram conhecimento acerca dos diferentes instrumentos isentos é equivalente àqueles que têm sua 

rotina de trabalho ligada à aplicação de recursos. 

 

 

 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Grupo A Grupo B
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Tabela 2 - Fase do ensino formal com treinamento em finanças 

Nível do treinamento (permitida mais de uma alternativa) Grupo A Grupo B Total 

Fundamental 2 5 7 

Médio 4 6 10 

Superior 30 46 76 

Especialização 13 18 31 

Mestrado/Doutorado 6 8 14 

Rotina de trabalho ligada a aplicação de recursos       

Sim 40 48 88 

Não 98 75 173 

Conhecimento acerca de títulos isentos além da Poupança       

Sim 30 47 77 

Não 108 76 184 

Conhecimento sobre tributação de renda fixa no Brasil       

Sim 43 58 101 

Não 94 65 159 

  Fonte: Elaborada pelos autores. 

Na amostra pesquisada, 47,7% dos participantes declararam alguma frequência de investimento. Os grupos de 

maior frequência, exibidos na tabela 5, ilustram tanto o hábito relacionado à formação de poupança vinculado ao 

recebimento dos salários (30% dos respondentes), quanto a falta de hábito de investimento (38,8% dos participantes). 

Tabela 3 - Frequência de investimento 

  Grupo A Grupo B Total 

Mais de uma vez por mês 2 11 13 

Mensal 43 35 78 

Trimestral 7 4 11 

Semestral 7 2 9 

Anual 9 4 13 

Sem frequência definida 55 46 101 

Nunca investi 12 21 33 

     Fonte: Elaborada pelos autores. 

A partir desse conjunto de informações, tornou-se possível fazer os testes das hipóteses de pesquisa. O Tabela 

6 fornece os resultados dos testes de significância estatística para os conjuntos de hipóteses de pesquisa 1 e 2: 

Tabela 4 - Teste de preferência das situações com e sem dominância 

  Situação sem dominância 
p-valor 

Situação com dominância 
p-valor 

  Tributado Isento Tributado Isento 

Grupo A 27 111 0,00000* 17 121 0,00002* 

Grupo B 44 79 0,03237* 71 52 0,00000* 

        Fonte: Elaborada pelos autores. 

        Nota: *Resultado estatisticamente significativo a 5% de nível de significância. 

Os testes de preferência entre alternativas isentas e tributadas apresentaram tendência significativa de preferência 

por aplicações isentas entre os participantes da amostra quando submetidos à alternativas equivalentes, corroborando a 
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hipótese de aversão a impostos levantada por Blaufus e Möhlmann (2014). Na situação com dominância, os dois grupos 

desviaram de forma significativa do preceito de dominância estabelecido para o indivíduo racional neoclássico. O grupo 

submetido a dominância da alternativa tributada, contudo, apresentou desvio maior no comportamento, indicando maior 

sujeição ao framing neste tipo de arranjo, o que também contribui para corroborar as evidências encontradas por Blaufus 

e Möhlmann (2014).  

O comparativo da sujeição ao framing com as variáveis demográficas é exibido na tabela 7. Conforme abordado 

na literatura, a variável gênero não possui relação significativa com o framing. A variável experiência prática, ou seja, 

exposição do capital próprio a investimentos, mostrou relação significativa com a sujeição ao framing, também 

corroborando os resultados obtidos em outros estudos.  

Entretanto as variáveis idade e treinamento formal em finanças contradizem os resultados esperados, ao não 

apresentarem correlação significativa. A variável inédita abordada no estudo, o conhecimento sobre a tributação em renda 

fixa, apresentou significância estatística no Grupo B, mesmo sem que o estudo tratasse de questões de escolha 

intertemporal, nas quais o efeito da mudança de alíquota de IRPF causada pela permanência da aplicação em carteira 

poderia ser testada. 

Tabela 5 - Presença do efeito enquadramento de acordo com variáveis demográficas 

Variável demográfica p-valor Grupo A p-valor Grupo B 

Gênero 0,9909 0,1242 

Idade 0,4299 0,5939 

Treinamento formal em finanças 0,1259 0,2840 

Conhecimento da tributação de renda fixa 0,8484 0,0000* 

Prática de investimentos 0,6539 0,0130* 

Experiência de trabalho com decisão de investimentos 0,2367 0,1082 

              Fonte: Elaborada pelos autores. 

      Nota: *Resultado estatisticamente significativo a 5% de nível de significância. 

Tabela 6 - Teste dos efeitos da saliência fiscal 

Situação sem dominância 
Investimento escolhido - Grupo A Investimento escolhido - Grupo B 

Tributado Isento Tributado Isento 

Antes da saliência fiscal 27 111 44 79 

Depois da saliência fiscal 42 95 56 67 

p-valor 0,0339* 0,1193 

Situação com dominância 
Investimento escolhido - Grupo A Investimento escolhido - Grupo B 

Tributado Isento Tributado Isento 

Antes da saliência fiscal 17 121 71 52 

Depois da saliência fiscal 17 121 99 24 

p-valor 1,00 0,0001* 

          Fonte: Elaborada pelos autores. 

          Nota: *Resultado estatisticamente significativo a 5% de nível de significância. 
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Ao aplicar o tratamento de saliência fiscal aos participantes e por consequência testar o conjunto de hipóteses 3 

da pesquisa, os resultados, conforme a Tabela 6, foram divergentes: o grupo submetido a dominância da alternativa isenta 

(Grupo A) apresentou mudança significativa da escolha na situação sem dominância, enquanto suas preferências na 

situação com dominância se mantiveram inalteradas. Os resultados de Blaufus e Ortlieb (2009) podem ser associados a 

este grupo na alternativa dominante, tendo em vista que a redução da complexidade tributária oferecida pela alternativa 

isenta pode ser associada à maior preferência por essa alternativa.  

No Grupo B, submetido a situações com dominância da alternativa tributada, o comportamento foi inverso: 

enquanto a saliência fiscal não alterou de forma significativa as escolhas nas situações sem dominância, houve migração 

significativa para a alternativa dominante quando essa se apresentou. Desta forma, corroboram-se os resultados 

encontrados em Chetty, Looney e Kroft (2009) para a demanda por instrumentos tributados no Grupo B.  

Quadro 5 - Resumo dos testes de hipóteses 

Hipótese Resultado 

Hipótese 1a Não é possível rejeitar essa hipótese 

Hipótese 1b Hipótese rejeitada 

Hipótese 2a 
Não é possível rejeitar a hipótese, pois os dados do grupo B 

demonstram desvio em relação ao modelo de investidor racional 

Hipótese 2b 
Não é possível rejeitar a hipótese, pois os dados do grupo A 

demonstram desvio em relação ao modelo de investidor racional 

Hipótese 3a 
Não é possível rejeitar completamente a hipótese, pois houve 

alteração significativa da demanda no Grupo B 

Hipótese 3b 
Não é possível rejeitar completamente a hipótese, pois não houve 

alteração significativa da demanda no Grupo A 

           Fonte: Elaborado pelos autores. 

Com as três hipóteses de pesquisa testadas, o Quadro 5 resume os resultados dos testes de hipótese realizados. 

Como a pesquisa utilizou dois grupos de pesquisa para a análise, a rejeição de alguma das hipóteses só foi atestada no 

caso dos dois grupos apresentarem resultados que permitam essa conclusão. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao verificar-se o padrão de seleção de investimentos da amostra quando submetidos a situações de investimento 

em rendimento em renda fixa que possuem dominância, os dois grupos também apresentaram resultados 

significativamente distintos do axioma de mesmo nome que auxilia na definição do investidor racional neoclássico. Ainda 

que tal efeito tenha se manifestado de forma mais clara no grupo submetido a dominância da alternativa tributada sobre 

a alternativa isenta, consistente com a hipótese de aversão a impostos levantada por Blaufus e Möhlmann (2014), foi 
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observado número relevante de optantes por alternativas dominadas no grupo submetido à dominância das alternativas 

isentas.  

A presença do efeito enquadramento em um teste com aplicação financeira em um contexto tributário tão 

simplificado como o apresentado no estudo reforça a possibilidade da ampliação do efeito com modelos tributários com 

maior complexidade, mais próximos da estrutura tributária real, como descrito em Blaufus e Ortlieb (2009). Como 

possível estudo futuro, indica-se a ampliação do escopo do investimento para uma situação intertemporal, na qual o efeito 

tributário mais relevante da legislação brasileira sobre o tema, a redução de alíquota por tempo de permanência da 

aplicação em carteira, poderá ser analisado. 

A relação entre variáveis de caracterização da amostra e a sujeição ao framing apresentaram significância 

estatística em duas variáveis: o conhecimento sobre a tributação de renda fixa no Brasil, e a prática de investimentos com 

recursos próprios, ou seja, a exposição de forma repetida, com ou sem periodicidade, à escolha de aplicações. Essas duas 

variáveis abrem possibilidades tanto para o aprofundamento do tema tributação nas escolas de finanças quanto para o uso 

de simulações de investimentos como forma de preparação para os novos e atuais investidores. 

A aplicação de medidas de saliência fiscal aos participantes resultou em mudanças significativas de 

comportamento apenas do grupo sujeito a alternativas de investimento com dominância da alternativa tributada sobre a 

isenta. Com isso, é reforçada a eficácia do instrumento sobre a amostra para mitigação do efeito da aversão a impostos. 

A pesquisa reforça as evidências da diferença de comportamento do investidor individual real do indivíduo 

racional neoclássico, com a violação dos axiomas de invariância e dominância. Contudo, a preferência por investimentos 

isentos ainda em questionamento conceitual e reforçada por diversos entrevistados na fase qualitativa do estudo sugere 

possibilidade de derivação de utilidade, por parte dos participantes, do não pagamento de impostos.  

O comportamento dos participantes da pesquisa quanto ao framing na escolha dos investimentos se assemelhou 

à teoria discutida para os consumidores em Thaler (1980), o que sugere a possibilidade de que investimentos possam ser 

modelados de forma semelhante ao consumo por estudos em Economia Comportamental. Uma alternativa possível é que 

os consumidores, nesse caso, vejam nos investimentos a possibilidade de consumir mais no futuro. 

O contexto no qual o framing sobre os investimentos ocorreu de forma mais significativa, a condição de 

dominância da alternativa tributada, abre a oportunidade de reavaliação dos mecanismos tributários de forma que o 

investimento privado seja direcionado para áreas que o governo não tenha prioridade no investimento dos seus recursos. 

De forma análoga ao nudge, é possível, neste caso, que a resposta dos investidores seja superior ao previsto pelo modelo 

de Finanças Modernas com a promoção do investimento a partir da resposta comportamental dos investidores. Tal efeito, 

contudo, só pode ser obtido caso existam alternativas tributadas e isentas de tributação à disposição, uma vez que só assim 
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a diferenciação do conteúdo emocional do pagamento de impostos será percebida pelo indivíduo que alocará seus 

recursos. 

Do ponto de vista das empresas, a ciência dos resultados obtidos nesse estudo pode ser aplicada à captação de 

recursos, dependendo do enquadramento da destinação desses recursos em títulos com direito à isenção de imposto de 

renda. A opção por emissão dessa categoria de títulos pode resultar em custos mais baixos que o esperado pela resposta 

com a modelagem do indivíduo racional, proporcionando redução do custo de capital da empresa. Para as instituições 

intermediárias, o uso das duas alternativas de investimento, na forma, por exemplo, de CDB (tributado) e LCI (isento) 

pode resultar na captura de ganhos no instrumento isento, via oferecimento de taxas menores ao investidor em comparação 

ao investimento tributado.  

Conclui-se, pois, que as informações a respeito da tributação de investimentos em renda fixa influenciaram a 

amostra de pesquisa, composta por investidores individuais, de forma distinta do resultado esperado pelo preceito de 

maximização da utilidade esperada, tanto em situações sem dominância quanto em situações com dominância, em relação 

ao efeito enquadramento. Nas situações sem dominância, a divergência desse padrão aumenta conforme o indivíduo é 

submetido a mais eventos dessa natureza, o que viola o axioma da invariância. Quando submetida a situações com 

dominância, o comportamento da amostra também viola o axioma de dominância do indivíduo racional neoclássico, tanto 

na presença de dominância da alternativa tributada, quanto na dominância da alternativa isenta.  

As medidas de saliência fiscal influenciaram o comportamento da amostra quanto à escolha de aplicações de 

renda fixa apenas quando a amostra é sujeita a alternativas com dominância da alternativa tributada. Com os resultados 

obtidos caracteriza-se a saliência fiscal como parcialmente eficaz para influenciar o comportamento dos investidores no 

sentido da mitigação do viés comportamental de enquadramento. 

Por fim, espera-se que a adoção de um modelo solidário de estímulo à participação em estudos que envolvam 

temas de Economia e Finanças Comportamentais, como o adotado nessa pesquisa com a doação de alimentos não 

perecíveis, facilite a realização de pesquisas sobre o tema. Dessa forma, além da contribuição para o desenvolvimento 

científico obtido com a pesquisa em si, será possível afetar de forma positiva a comunidade no curto prazo com a 

mitigação de algumas de suas necessidades imediatas. 
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