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RESUMO 

 

Essa pesquisa buscou analisar o efeito da quantidade de atributos dos mercados, caracterizados como indicadores 

financeiros, na preferência de escolha em Mercados de Investimentos. A pesquisa foi realizada com 48 universitários que 

foram divididos em 2 grupos. Para a realização do experimento foi utilizado o Software Invest 1.0, que simulava dois 

Mercados, A e B, para investimentos em quatro setores: Banco, Elétrica, Mineradora e Petrolífera. Os resultados obtidos 

nos dois Grupos mostram que a preferência de escolha dos participantes foi maior pelo Mercado que apresentava maior 

número de atributos, mesmo quando o Mercado não apresentava retorno. 
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ABSTRACT 

 

This research sought to analyze the effect of the quantity of market attributes, characterized as financial indicators, in the 

preference choice in Investment Markets. The research was carried out with 48 university students who were divided into 

2 groups. In order to carry out the experiment, Software Invest 1.0 was used, simulating two markets, A and B, for 
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investments in four sectors: Bank, Electric, Mining and Oil. The results obtained in the two groups show that the 

preference of participants was greater for the market that had the highest number of attributes, even when the market did 

not present a return. 

 

Keywords: Preference of choice; Attributes and return; Behavior Analysis. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao estudar o construto escolha, os Cognitivistas utilizam-se de uma metodologia que leva em consideração o 

comportamento como uma representação mental, enfatizando os aspectos internos ou como a informação é processada. 

Estudiosos como Kahneman, Tversky (1979); Kahneman, Tversky, Slovic (1982); Luce (1992), em suas pesquisas têm 

buscado investigar o comportamento de escolha utilizando-se de experiências realizadas em laboratório, oriundas da 

Economia Experimental, com os estudos da Psicologia Cognitiva. 

Hebert Simon é considerado um dos críticos ao modelo racional, com base no paradigma da Racionalidade 

Compreensiva, e se tornou um pioneiro do modelo da Racionalidade limitada, pois julga que os indivíduos, ao tomar uma 

decisão, não analisam todas as alternativas disponíveis. Ele confronta o conceito de homem economicus que trata da busca 

pela melhor alternativa possível, e apresenta um modelo de homem administrativo, que busca uma ação que seja 

considerada satisfatória (BANDEIRA; SILVA; GONÇALVES, 2014).  

Segundo March (2009), os indivíduos são impedidos de agirem racionalmente devido a influência da capacidade 

cognitiva limitada e informações incompletas. Kahneman e Tversky (1979) buscaram através da Teoria dos Prospectos, 

explicar as diversas anomalias apresentadas pelas Teorias Racionais. Os pressupostos desses autores fundamentaram a 

teoria das Finanças Comportamentais, que é considerada por Lintner (1998), como o campo científico que estuda as 

escolhas dos investidores no mercado financeiro, a partir de como esse indivíduo interpreta e age diante das informações 

que lhe são apresentadas.  

As teorias que se utilizam da Cognição humana para explicar o comportamento de escolha, apesar de uma riqueza 

reflexiva e experimental que tem se desenvolvido e de certa forma tem apresentado uma hegemonia teórica, deixa evidente 

a inevitabilidade por observações e estudos mais parcimoniosos e com controles experimentais mais acurados. A 

parcimônia se deve à necessidade de olhar o uso desses termos mentais, a exemplo de Ryle (1949) e Rachlin (2003). Uma 

teoria que tem desenvolvido alguns trabalhos e buscado uma parcimônia maior, evitando o uso de termos mentais 

cognitivos, é a Análise do Comportamento no estudo da Economia Comportamental (FRANCESCHINI; FERREIRA, 

2012). 



 
 

Rachlin et al. (1986) aponta que a metodologia utilizada pela Análise do Comportamento possibilita descrever, 

em diferentes situações, o comportamento de escolha de um mesmo indivíduo. Para o autor, a maior vantagem dessa 

teoria sobre a tomada de decisões está ligada às alterações nos reforços, sendo que essa metodologia se assemelha com 

os estudos sobre comportamento do consumidor (HURSH, 1980; 1984). Nesse caso, ao manipular os valores dos produtos 

ou o valor para se gastar são encontradas as curvas de utilidade, que podem ser aplicadas em situações diferentes para 

prever o comportamento de decisão do consumidor. O mesmo ocorre nos estudos comportamentais sobre o fenômeno 

escolha, com a manipulação das fontes de reforços com valores maiores em condições de atrasos ou taxas, ao passo que 

na outra fonte tem-se quantias menores, porém certas e imediatas. 

Rachlin et al. (1986; 1989) destaca que a maior diferença entre a Psicologia Cognitiva e a Análise do 

Comportamento refere-se às consequências da escolha, sendo que para o último a escolha envolve um processo de 

Igualação do comportamento em razão dos reforços obtidos, enquanto que para o primeiro este se baseia na maximização, 

com a escolha pelo prospecto com maior valor subjetivo. O autor destaca que ao se verificar inconsistências no 

comportamento de escolha e tomada de decisão, utilizando-se o modelo de maximização, é notório destacar que a área 

Comportamental tem buscado observar e descrever tais fenômenos que possam explicar tais inconsistências. 

 

1.1 Escolha à luz da análise do comportamento 

 

A Análise do Comportamento é uma ciência embasada na filosofia do Behaviorismo Radical, que se utiliza da 

experimentação indutiva para estudar o comportamento humano (CARVALHO NETO, 2002). Essa teoria considera os 

pressupostos do pragmatismo e tem como objeto de estudo a interação do indivíduo com o ambiente. Os Behavioristas 

rejeitam o ponto de vista do realismo, que afirmam a existência de um mundo real que está fora do sujeito e que dá origem 

às experiências (BAUM, 2006). 

Um dos principais Behavioristas, Skinner (1950), foi o precursor com estudos sobre o construto escolha baseado 

num processo comportamental. Para o autor, a escolha refere-se a todo comportamento frente a dois ou mais estímulos, 

com a ocorrência de uma resposta a um deles. De acordo com Herrnstein (1970) e Todorov (1971) todo comportamento 

pode ser considerado como uma escolha. Enquanto que a ocorrência da escolha por mais tempo é considerada como uma 

preferência, ou mesmo, de acordo com Hanna (1991), como sendo a resposta com maior preferência a um estímulo. 

Ao tratar sobre o construto escolha, Skinner (1950) apresentou termos e conceitos como estímulo, resposta e 

reforço, que pudessem explicar cientificamente o comportamento do indivíduo. Propunha que ao aumentar a repetição de 

reforços para uma resposta, a frequência desta também apresentaria aumento em detrimento dessa alteração no reforço. 

Mais adiante Herrnstein (1961) apresenta que o comportamento sofre influência por valores relativos e não absolutos do 

reforço, como também por situações do ambiente. 



 
 

Skinner (1989) afirma que o comportamento de escolha está vinculado e é influenciado pelas suas consequências, 

sendo que, aqueles que tiverem consequências reforçadoras estão previstas a ocorrerem novamente. Para Todorov (1989) 

a escolha, como um processo comportamental, está direcionada para as relações entre os comportamentos do indivíduo e 

o contexto do ambiente, sem tratar de causas internas.  

O arcabouço teórico desenvolvido pela Análise do Comportamento até o momento trata de uma teoria que 

permite investigar variáveis situacionais, como o comportamento prévio e a especificidade do contexto. Essa área de 

estudo tem sido considerada bem-sucedida pelo fato de seus termos e conceitos estarem alicerçados em um sólido 

programa de pesquisa experimental, que tem apresentado avanços na discussão de fenômenos complexos, como o 

comportamento econômico, que eram tratados anteriormente pela Psicologia Cognitiva (OLIVEIRA-CASTRO e 

FOXALL, 2005). 

Os estudos realizados pela Análise do Comportamento sobre o fenômeno escolha, em situações independentes, 

simultâneas ou diferentes, utilizam-se de reforços programados como consequências de respostas diferentes, sendo 

caracterizados como esquemas concorrentes.  O comportamento de escolha, em situação experimental, tem demonstrado 

que, para um comportamento desejável apresentar um aumento na sua preferência, deve-se existir uma consequência 

reforçadora. Para diminuir ou extinguir o mesmo comportamento, deve-se extinguir o reforço ou emitir uma punição. O 

que leva a entender que a escolha é determinada pelas suas consequências combinada com o reforçamento obtido 

(TODOROV; HANNA, 2005). 

Ao se deparar com opções diferentes de reforços e que se apresentam repetidas vezes, os sujeitos tendem a 

escolher a fonte que apresenta maior proporção de reforços, seja no ambiente experimental (HERRSNTEIN, 1961;1970), 

como no natural (BAUM, 1974b). Esse comportamento de escolha é denominado como Lei da Igualação e teve como 

precursor Herrnstein (1961), que pesquisou a distribuição do comportamento entre as alternativas apresentadas, bem como 

as respostas de mudanças, a quantidade de respostas e o tempo gasto distribuído entre elas; além disso a relação com a 

distribuição dos reforçadores. 

Herrnstein (1970) formulou a Lei da Igualação e obteve na equação 1 que a variável C se refere à preferência de 

comportamento e R às suas consequências e os números como sendo as alternativas de reforço. A saber, a equação 1 trata: 

C1/(C1+C2) = R1/(R1+R2). Todorov e Hanna (2005) explicam que em condições experimentais adequadas, os 

organismos tendem a reduzir o comportamento na alternativa em que a taxa de reforço diminui em relação a outra 

alternativa. Sendo assim, a igualação decorre da maximização dos reforços a longo prazo, em que há a igualação na 

distribuição de comportamento e de reforço obtidos. 

Estudos que utilizaram a Lei da Igualação, apresentam resultados semelhantes de pesquisas com humanos (p. 

ex.: CONGER; KILLEEN, 1974; BAUM, 1975; BUSKIST; MILLER, 1981; SAVASTANO; FATINO, 1994), como 

também resultados com discrepância significativa à Lei da Igualação (p. ex.: OSCAR-BERMAN et al., 1980; 



 
 
NAVARICK; CHELLSEN, 1983) dentre outros. Todorov e Hanna (2005) apontam que essas discrepâncias, se devem 

porque, em geral os estudos sobre escolha são realizados sob condições experimentais com poucas sessões, e que 

evidências empíricas mostram que a distribuição do comportamento, em relação aos reforços, é sensível ao número de 

sessões, e que após sucessivas sessões experimentais os sujeitos apresentam um desempenho com estabilidade em suas 

escolhas, demonstrando que a quantidade de sessões influencia gradualmente no resultado dessa preferência.  

Todorov e Hanna (2005) apontam que as pesquisas básicas de Análise Comportamental têm demonstrado que a 

preferência em um comportamento é proporcional aos reforços das alternativas apresentadas. Kraft e Baum (2001) em 

sua pesquisa, estudaram a escolha dos indivíduos por cartões coloridos que lhes proporcionavam prêmios em dinheiro. 

Eles observaram que os grupos escolheram os dois cartões, azuis e vermelhos, considerando os pontos que estavam 

associados a cada um deles. Essa proporção entre o comportamento e o reforço também ocorre quando a preferência em 

uma alternativa diminui, em virtude da suspensão do reforço em outra alternativa, ou então, quando há o aumento do 

reforço na alternativa concorrente, como demonstram os estudos de Hantula e Crowell (1994, 2016).  

 

1.2 Os atributos como uma propriedade reforçadora 

 

Nos estudos sobre a preferência de escolha tem-se utilizado procedimentos de contingências concorrentes para 

investigar o comportamento do sujeito. Um dos métodos empregados é quando o sujeito é exposto a duas fontes que estão 

vinculadas a horários de intervalo variável, que leva a um determinado reforço. Terrace (1974), por exemplo, utilizou em 

seu experimento oito estudantes que foram submetidos a três componentes de um programa com intervalos variáveis 

múltiplos, sendo: a) (VI 30s 30s); b) (VI 30s – Ext 30) c) (VI 30s 30s). Durante a primeira fase foi informado aos 

participantes que estes poderiam ganhar dinheiro, enquanto que na segunda fase com a alteração do componente (VI Ext), 

não foi possível ganhar dinheiro. Os resultados apontaram que a taxa foi maior no (VI) durante a fase de extinção.  

Outra forma de investigar o comportamento de escolha está relacionado com contingências concorrentes que 

apresentam reforços variáveis. Nos estudos de Hantula e Crowell (1994, 2016) foi feito uma simulação de investimentos 

em dois mercados, com jovens adultos, que podiam fazer investimentos repetidos nestes mercados. As taxas de retorno 

eram intermitentes e imprevisíveis, sendo que em uma fase os mercados forneciam retornos equivalentes, e na outra fase 

um dos mercados deixou de fornecer retorno e trouxe prejuízo ao investidor, enquanto que o outro mercado manteve-se 

inalterado. Os resultados apontaram que os participantes diminuíram o investimento no mercado com retorno negativo, 

aumentando o investimento no mercado inalterado.   

Já o procedimento que se utiliza contingências concorrentes com disponibilidade de alternativas foi utilizado por 

Catania (1975), que examinou se pombos preferiam ou não alternativas nos links do terminal. A disponibilidade de 

alternativas significava que um sujeito teve a oportunidade de escolher entre duas alternativas nos links do terminal. Os 



 
 
pombos preferiram uma ligação terminal incluindo duas alternativas sobre uma incluindo apenas uma alternativa, quando 

todas elas produziam os mesmos reforçadores. Este fenômeno foi confirmado por outros estudos (CATANIA, 1980; 

CATANIA; SAGVOLDEN, 1980; VOSS; HOMZIE, 1970). 

Outro estudo que utilizou o mesmo procedimento de Catania com contingências concorrentes foi o de Suzuki 

(1997), que teve a participação de 92 estudantes de graduação, em que buscou investigar a escolha humana entre tarefas 

de alternativa única e alternativas múltiplas com reforços variados, em que os participants trocavam pontos por dinheiro. 

Buscou analisar se a preferência pelas alternativas múltiplas aumentaria à medida que o número de alternativas 

aumentassem. Esse estudo utilizou três grupos, sendo que para um grupo a quantidade  de alternativas múltiplas era 

constante, porém o reforço era variado. Para os outros dois grupos, o número de alternativass eram diferentes, embora as 

quantidades de reforço produzidas por eles eram idênticos.  

Os resultados obtidos no estudo de Suzuki (1997) mostraram que, quando o reforço das alternativas eram iguais 

ou maior do que as tarefas com alternativa única, teve-se uma preferência de escolha pela tarefa com alternativas 

múltiplas. Outro destaque é que quando a quantidade de reforço foi menor, não houve diferença na preferência entre as 

tarefas de alternativas múltiplas e de alternativa única, destacando que a escolha pela tarefa de alternativas múltiplas 

dependia do número de alternativas que apresentavam reforços maiores. Nas condições em que o número de alternativas 

foi constante, teve-se uma preferência na escolha pela tarefa apresentava maior reforço. No entanto, Suzuki deixa claro 

que a variável reforço pode ser considerada inconsistente com outros estudos realizados sobre comportamento de escolha, 

já que as informações sobre as taxas de reforço foram fornecidos aos participantes na tela do computador, enquanto que 

essas informações geralmente são manipuladas sem o conhecimento dos mesmos. 

Suzuki (2000) realizou um outro estudo com 53 alunos de graduação em Psicologia. A pesquisa apresentava uma 

tarefa com resposta única e outra com múltipla escolha. O objetivo era examinar se a preferência de escolha pela tarefa 

múltipla estava relacionada com o número de alternativas. Este experimento consistiu em duas condições: a condição de 

não-informação e a condição de informação. Na condição de não informação, um grupo poderia escolher entre duas 

tarefas, uma com apenas uma resposta e outra com duas alternativas. Para o outro grupo, o procedimento foi o mesmo, 

exceto pela tarefa que apresentava cinco escolhas, ao invés de duas informações sobre o reforço que eram apresentadas 

aos participantes. Os resultados obtidos mostraram que o grau de preferência pela tarefa de múltipla escolha dependia do 

número de alternativas nela. E que o grupo que recebeu a informação apresentou uma redução na eficácia da escolha entre 

as alternativas. A eficácia de escolha significou que a aquisição dos resultados poderia depender da escolha entre as 

alternativas. Portanto, o estudo confirmou que a preferência de escolha pela tarefa múltipla dependia do número de 

alternativas e da eficácia de escolha entre elas. 

Rost, Hemmes, Alvero (2014) replicaram sistematicamente os estudos de Suzuki (1997) e Hori e Shimazaki 

(2010), com o objetivo de verificar a preferência de escolha entre duas alternativas. A pesquisa foi realizada com quatorze 



 
 
estudantes universitários, em que os participantes foram expostos a alternativas simultâneas e escolheram entre imagens 

de cartões na tela do computador, podendo ganhar ou perder pontos por suas escolhas, e ao final do experimento poderiam 

trocar os pontos por dinheiro. Os participantes foram expostos a um terminal que apresentava um cartão único, e um outro 

com três cartões. Os reforços foram distribuídos igualmente nos dois terminais; maior na alternativa múltipla, e menor na 

alternativa única. Os resultados obtidos foram consistentes com os de Suzuki (1997) e Hori e Shimazaki (2010), e mostram 

que os participantes apresentaram claramente preferência de escolha pela alternativa múltipla, no entanto em algumas 

condições teve-se a diminuição do comportamento de escolha, em razão da magnitude do reforço. 

Rost, Hemmes, Alvero (2014) apontam que estudos sobre a preferência de escolha entre fontes concorrentes 

simultâneas, em que o sujeito é exposto à duas alternativas, sendo que uma delas apresenta um único estímulo; enquanto 

que na outra alternativa são apresentados estímulos múltiplos, ambas com reforço, demonstram que quando o reforço é 

mantido constante, a preferência da escolha é predominante na alternativa com estímulos múltiplos. Essa preferência foi 

observada em ratos (por exemplo, VOSS; HOMZIE, 1970), pombos (por exemplo, CATANIA, 1975; CATANIA; 

SAGVOLDEN, 1980; CERUTTI; CATANIA, 1997) e humanos (por exemplo, FISHER et al., 1997; HORI; 

SHIMAZAKI, 2010; SCHMIDT, LAYER; HANLEY, 2009; SUZUKI, 1997, 2000, 2002; TIGER; HANLEY; 

HERNANDEZ, 2006). No entanto, encontra-se resultados menos consistentes quando as alternativas múltiplas 

produziram reforçadores iguais ou menores que a opção de escolha única (FISHER et al., 1997; HAYES et al., 1981; 

HORI; SHIMAZAKI, 2010; SUZUKI, 1997). 

Todos os estudos de Suzuki (1997, 2000, 2002) e Rost, Hemmes, Alvero (2014) mostram que comumente o 

reforçador utilizado na preferência de escolhas, tem sido trabalhado com reforços de natureza utilitária, como pontos, 

dinheiro. Porém, o presente estudo apresenta como reforçador utilitário as informações dos mercados, o que pretende-se 

verificar se o uso destes podem ser úteis para a escolha  do indivíduo, já que no cenário de investimentos em ações, os 

investidores deparam-se com esse tipo de informação ao escolher um investimento. Esses reforços são tratados por Foxall 

(1990) que estuda o comportamento do consumidor através de experimentos em laboratório e que tem se utilizado de 

conceitos da Análise do Comportamento (OLIVEIRA-CASTRO E FOXALL, 2005).   

De acordo com Foxall (cf 1990, 2005, 2007, 2010) a compreensão do comportamento de consumo deve 

considerar os efeitos de eventos antecedentes e consequentes sobre o comportamento do indivíduo. Quanto aos eventos 

consequentes do comportamento, estes residem em reforços, utilitário e informativo, e punições, utilitária e informativa. 

O reforço utilitário está associado ao valor de uso do produto ou serviço, derivado dos benefícios que este bem pode 

proporcionar ao consumidor, como também aos relativos ganhos de utilidade. Já o reforço informativo, este traz 

consequências de aspectos sociais, considerado simbólico, que depende do julgamento e da avaliação da sociedade, por 

meio de elogios e reações positivas. Esse reforçador refere-se ao status social que o consumidor adquire por meio do 

produto ou serviço adquirido (OLIVEIRA-CASTRO; FOXALL, 2005). 



 
 

 Outro ponto relevante é que os estudos de Hantula e Crowell (1994, 2016) utilizaram apenas um cenário de 

escolhas, em que simularam investimentos em dois mercados. Enquanto que o presente estudo, traz cenários múltiplos 

com a apresentação de dois mercados, A e B, com os seguintes setores: Banco, Elétrica, Mineradora e Petrolífera. Com o 

objetivo de verificar a combinação entre cenários de mercados múltiplos e número de atributos, e se essa combinação vai 

apresentar alguma influência no que diz respeito a equação 1 de Herrnstein (1970) em relação aos comportamentos e 

preferências de escolhas. 

  

2. OBJETIVO GERAL E ESPECÍFICOS 

 

O objetivo geral dessa pesquisa é analisar o efeito da quantidade de atributos dos mercados, caracterizados como 

indicadores financeiros, na preferência de escolha em Mercados de Investimentos. Visando alcançar o objetivo geral, 

têm-se como objetivos específicos verificar o efeito do número de atributos, caracterizados como indicadores financeiros, 

sobre a preferência de escolha dos investidores; observar o efeito do retorno na preferência de escolha sobre os 

investimentos; e aplicar a equação 1 da Lei da Igualação, para verificar a proporção entre o comportamento de escolha e 

o Retorno.  

Baseado nos objetivos, geral e específicos, a pesquisa trabalha com três hipóteses: H0 = As preferências de 

escolha entre os mercados não são diferentes, e por isso não há associação entre os grupos; H1 = As preferências de 

escolha entre os mercados são diferentes, sendo maior quando a empresa apresenta maior número de atributos; H2 = As 

preferências de escolha entre os mercados são influenciadas pela introdução do retorno. 

 

3. MÉTODO 

 

3.1. Participantes 

 

A pesquisa foi realizada com 48 participantes, com idade entre 19 e 39 anos, sendo estes estudantes de Graduação 

dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil e de Produção de uma Instituição de Ensino 

Superior Particular, na cidade de Catalão-GO. A amostra é considerada não-probabilística e esta pesquisa foi aprovada 

pelo Comitê de Ética sob o número 1.863.509. A divulgação da pesquisa ocorreu em pontos públicos nas Instituições de 

Ensino Superior na cidade de Catalão-GO, com a fixação de cartazes em pontos de grande circulação. O critério de 

inclusão dos participantes se deu por livre adesão.  

Os participantes foram divididos em 2 grupos com 24 participantes cada, com a combinação das seguintes 

variáveis independentes: Número de Atributos dos Mercados e Taxa de Retorno. A distribuição dos participantes nos 



 
 
grupos se deu de forma aleatória, à medida que eles se dispuseram nas datas estipuladas para a realização do experimento. 

As variáveis definidas nesta pesquisa buscaram esclarecer se o número de atributos dos mercados influencia na escolha 

dos Investimentos. 

 

3.2. Instrumentos e materiais de coleta de dados 

 

A coleta de dados ocorreu no Laboratório de Informática em uma Faculdade Privada de Ensino Superior, em 

Catalão-GO. O espaço é constituído por 30 computadores e uma mesa central, sendo que cada participante trabalhou 

individualmente em um computador. Para a realização do experimento foram utilizados: uma instrução impressa sobre a 

atividade, caneta e rascunho para cada participante e uma ficha para a experimentadora. Antes de iniciar a coleta, todos 

os participantes receberam e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Em cada computador foi instalado o software Invest 1.0, que é um sistema computadorizado que tem por base o 

uso do mouse ou do teclado e um programa desenvolvido para ambiente Windows. O programa, desenvolvido nas 

linguagens Visual Basic e C++, incluem também chamadas às bibliotecas da API do Windows e alguns trechos em 

Assembler utilizados para otimizar o código produzido. O sistema processa saídas em texto (relatório), para visualização 

em vídeo e para arquivos independentes.  

O programa permite parâmetros programáveis, como: 1) informações instrucionais disponibilizadas aos 

participantes; 2) condições de taxa de acesso aos retornos do investimento; 3) número de sessões; 4) quantidade de valor 

a ser investido; 5) limites do investimento por sessão; 6) característica do mercado financeiro. O sistema registra respostas 

do sujeito em relação às contingências programadas, as latências e as consequências do responder a cada tentativa. Testes 

realizados em computadores sobre o efeito de variáveis controláveis pelo INVEST 1.0 demonstraram que o sistema é 

fidedigno e confiável.  

O software foi desenvolvido e adaptado utilizando o diagrama de contingência de Rachlin e Green (1972), com 

parâmetros específicos para a simulação de um jogo, em que os participantes poderiam investir valores monetários em 

empresas fictícias. Os relatórios gerados pelo software referem-se à: condição experimental com a quantidade de atributos 

e as taxas de reforço, o valor total do investimento, o valor investido em cada empresa, o retorno do investimento por 

empresa e total. 

 

3.3. Situação Experimental 

 



 
 

Para a realização do experimento foram formados dois grupos com 24 participantes cada, divididos de acordo 

com a variável independente, a saber. O primeiro grupo se caracterizou como GRUPO 1 - 4IA/2IB6, em que o Mercado 

A apresentou quatro atributos, sendo informações financeiras como o Lucro Líquido anual, Índice Beta, Dividendos e 

Alavancagem Financeira. Enquanto que o Mercado B trouxe somente dois atributos, Índice Beta e Dividendos. 

O segundo grupo se caracterizou como GRUPO 2 - 2IA/4IB7, em que o Mercado A apresentou dois atributos, 

com as informações financeiras: Índice Beta e Dividendos, enquanto que o Mercado B trouxe quatro atributos, Lucro 

Líquido anual, Índice Beta, Dividendos e Alavancagem Financeira. 

O design da condição experimental compreendeu dois momentos, sendo o primeiro como Elo Inicial que se 

caracteriza por dois Mercados (A e B). Nesse elo o Software disponibilizava empresas para o participante investir; e o 

segundo momento como Elo Secundário, que apresentava atributos sobre as empresas elencadas no Elo Inicial, conforme 

Fig. 1.  

 

Figura 1: Diagrama da sessão 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Ao iniciar a pesquisa, os participantes entraram na sala e foram expostos ao Software, tendo acesso a tela do Elo 

Inicial com a apresentação dos Mercados de forma pareada. De um lado o Mercado A com uma empresa de um setor 

específico, e do outro o Mercado B com outra empresa do mesmo setor, sendo estes setores: Bancário, Elétrico, 

Mineradora e Petrolífera.  

                                                           
6 Grupo 1 - Quatro Indicadores do Mercado A / Dois Indicadores do Mercado B  
7 Grupo 2 - Dois Indicadores do Mercado A / Quatro Indicadores do Mercado B 



 
 

Para que o participante tivesse a opção de escolher, o software disponibilizava as empresas sempre dos mesmos 

setores de forma aleatória, durante dez vezes cada uma, totalizando 40 tentativas para se investir. Entende-se por tentativa 

a sequência que se inicia pelo Elo Inicial e passa para o Elo Secundário, ao retornar novamente para o Elo Inicial o 

participante inicia um novo ciclo. Ao final das quarenta tentativas de investimento, o participante finalizava 1 sessão, 

sendo que o experimento foi constituído por oito sessões, com 40 tentativas cada. 

Após os participantes passarem pelo Elo Inicial, escolhendo entre as empresas do Mercado A ou B, surgia na 

tela o Elo Secundário, que disponibilizou informações financeiras da empresa que ele optou no elo anterior. Nesse 

momento o participante poderia realizar o investimento, ou retornar e escolher pelo outro mercado. Ao final de cada 

sessão era apresentado o valor do Retorno, caracterizado como Reforçador Financeiro, obtido nos mercados investidos. 

Durante o experimento, em cada sessão que o participante finalizava, houve taxas de retorno sobre os valores 

investidos, conforme a Tabela 1. Esse retorno foi distribuído de forma aleatória, sendo que: na taxa 0,0, de todas as 

alternativas previstas, o participante não seria submetido a nenhum retorno, portanto essa sessão considerada como linha 

de base. Para a taxa de retorno 0,10, de todas as alternativas possíveis, 10% dos investimentos tiveram retorno, sendo que 

das 40 tentativas o participante teria em 4 delas um retorno de 7,5% sobre o valor investido. Na taxa de retorno 0,50, de 

todas as alternativas possíveis, 50% apresentaram retorno, dessa forma das 40 tentativas o participante teria em 20 delas 

o mesmo retorno de 7,5%. E, na taxa 0,90, de todas as alternativas possíveis 90% teriam retorno, sendo assim, das 40 

tentativas o participante teria em 36 delas um retorno de 7,5% sobre o valor investido.  

 

Tabela 1: Taxas de Retorno 

PARTICIPANTES LINHA DE 

BASE 

TAXAS DE RETORNO LINHA DE BASE 

01, 02, 03, 04 0,0 0,10 0,90 0,50 0,0 

05, 06, 07, 08 0,0 0,10 0,50 0,90 0,0 

09, 10, 11, 12 0,0 0,50 0,10 0,90 0,0 

13, 14, 15, 16 0,0 0,50 0,90 0,10 0,0 

17, 18, 19, 20 0,0 0,90 0,10 0,50 0,0 

21, 22, 23, 24 0,0 0,90 0,50 0,10 0,0 

Fonte: Elaboração Própria 

 

As taxas de retorno foram apresentadas pelo Software de forma randomizada, sempre de acordo com as taxas 

citadas e independente do mercado escolhido. Todos os participantes do experimento passaram por duas sessões de linha 

de base, uma no início e outra no final do experimento, e por sessões com taxas de retorno diferentes, sendo que para cada 

taxa ocorreu duas sessões, totalizando 8 sessões para cada participante. 

Durante todo o experimento, fez-se necessário para alguns participantes, a disponibilização de um intervalo de 

10 minutos, sendo que nenhum participante necessitou de um tempo maior. O tempo total de duração foi no máximo 2 



 
 
horas, sendo que alguns participantes conseguiram encerrar em 1 hora e 30 minutos. Todo o experimento ficou registrado 

no software e foi também observado pela experimentadora. 

 

3.4. Procedimento de Coleta de Dados 

 

Ao entrarem na sala e antes de iniciar a atividade, os participantes receberam uma instrução impressa que trazia 

informações sobre a pesquisa. A tarefa do participante seria ganhar o maior retorno possível sobre os investimentos 

realizados, sendo que o total disponibilizado seria um valor fictício de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e que para cada 

investimento o quantitativo máximo permitido era de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). O procedimento utilizado 

trata-se de um esquema concorrente independente e probabilístico. Todos os dados ficaram registrados no Software, que 

foram exportados para uma planilha do Microsoft Excel® e posteriormente foram transportados para o Statistical Package 

for Social Sciences – SPSS v.22®, através do qual foram realizadas as análises. 

 

4. RESULTADOS 

 

Para apresentação dos dados optou-se por dispor os resultados dos Grupos 1 e 2 de acordo com a combinação 

das variáveis independentes, GRUPO 1 - 4IA/2IB e GRUPO 2 - 2IA/4IB. Do total de 48 participantes, 26 (54,2%) eram 

do sexo feminino e 22 do masculino (45,8%), com idade média 22,13 (± 5,59). Dos participantes, 1 deles cursa graduação 

em Direito, 2 em Engenharia Produção, 9 em Administração, 15 em Ciências Contábeis e 21 em Engenharia Civil, 

apresentando uma média de investimentos de R$ 182,50 (± 85,91). Cada participante apresentou um total de 320 

investimentos em 8 sessões, sendo que cada sessão era composta por 40 tentativas, totalizando 15.360 investimentos.  

Os resultados da Tabela 2 mostram que a preferência de escolha acompanha a quantidade de atributos dos 

mercados. O GRUPO 1 - 4IA/2IB, dos 7.680 investimentos, apresentou 4.738 (61,7%) de escolhas no Mercado A (quando 

este apresenta mais atributos que o mercado B). E no GRUPO 2 - 2IA/4IB, 3.980 (51,8%) escolheram o mercado B 

(quando este apresenta mais atributos do que o mercado A). Nota-se que quando o número de atributos é maior no 

Mercado há uma maior preferência de escolha por estas empresas.  

 

Tabela 2: Preferência da escolha do GRUPO 1 - 4IA/2IB e GRUPO 2 - 2IA/4IB 

   GRUPO 1 - 4IA/2IB GRUPO 2 - 2IA/4IB 

  N %   N % 

A 4738 61,7 A 3704 48,2 

B 2942 38,3 B 3976 51,8 

Total 7680 100 Total 7680 100 

 



 
 

Através do cálculo do Teste do Qui-Quadrado de Aderência (χ2 (1) = 0,600; p <0,002) tem-se para o GRUPO 1 

- 4IA/2IB uma correlação significativa entre as variáveis, preferência de escolha e mercados A e B. O mesmo ocorre com 

o GRUPO 2 - 2IA/4IB que apresenta (χ2 (2) = 0,600; p <0,0001). Nesse caso, rejeita-se a H0 e aceita-se a H1. O 

coeficiente de correlação de Pearson das variáveis preferência de escolha e número de atributos dos mercados dos Grupos, 

mostra que é significativo com p<0,0001 e r= 0,13, quanto mais informações no mercado maior a preferência de escolhas 

pelo mercado.  

 

Figura 2: Preferência de Escolha distribuída por setores – GRUPO 1 - 4IA/2IB 

 

 

A Figura 2 que trata da Preferência de Escolha distribuída por setores, apresenta que a preferência de escolha do 

GRUPO 1 - 4IA/2IB, distribuída entre os setores de acordo com as taxas de retorno (condição experimental), é maior no 

Mercado A. Na sessão 1 (0,0), tem-se uma maior preferência de escolha pelo Mercado A, que apresenta maior quantidade 

de atributos que o B. Mesmo os mercados da sessão 1 não apresentando retorno (considerados como reforçadores 

financeiros), verifica-se na sessão 2 que a preferência de escolha continua sendo pelo Mercado A. Ao final da sessão 2, 

são informados os primeiros retornos sobre os investimentos, o que se observa que em todas as sessões os participantes 

continuam distribuindo suas escolhas, mas preferindo o Mercado A. 

Enquanto que na Figura 3 mostra a Preferência de Escolha distribuída por setores do GRUPO 2 - 2IA/4IB, 

ocorrendo uma distribuição da preferência de escolha entre os dois Mercados. Na sessão 1 (0,0), tem-se uma maior 

preferência de escolha pelo Mercado B, que apresenta maior quantidade de atributos que o A. Mesmo não sendo 

disponibilizado retorno na sessão 1, verifica-se na sessão 2 que a preferência de escolha continua sendo pelo Mercado B. 

Ao final da sessão 2, são informados os primeiros retornos sobre os investimentos, o que se observa nas sessões posteriores 



 
 
que há uma distribuição do comportamento entre os dois mercados, em que ora preferem o Mercado A, ora preferem o 

B. 

 

Figura 3: Preferência de Escolha distribuída por setores – GRUPO 2 - 2IA/4IB 

 

 

Quanto ao retorno, reforçadores financeiros, temos na Fig. 4 o Retorno por setores do GRUPO 1 - 4IA/2IB e 

GURUPO 2 - 2IA/4IB, sendo que no GRUPO 1 - 4IA/2IB as empresas do Mercado A apresentaram maior retorno em 

todos os setores: Banco, Elétrica, Mineradora e Petrolífera. Enquanto que no GRUPO 2 - 2IA/4IB os retornos são maiores 

no Mercado B, com exceção do Banco, em que o Mercado A apresenta maior retorno. 

 

Figura 4:  Retorno por setores – GRUPO 1 - 4IA/2IB e GRUPO 2 - 2IA/4IB 
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O coeficiente de correlação de Pearson para as variáveis retorno e mercado, no GRUPO 1 - 4IA/2IB, apresenta 

um p<0,015 e r= -0,024, indicando uma correlação significativa e negativa, ou seja, quando o retorno aparece nos dois 

mercados a tendência de investimentos é diminuir em um mercado e aumentar no outro onde a frequência de escolha era 

menor. Já o GRUPO 2 - 2IA/4IB apresenta um p <0,205 e r= -0,014, o que estatisticamente mostra que há uma correlação, 

mas não é significativa, e o coeficiente refere-se a uma correlação negativa, como ocorre no GRUPO 1 - 4IA/2IB. 

Ao observar a preferência de escolha dos Grupos e os retornos apresentados por eles, destaca-se que 

possivelmente o motivo do GRUPO 2 - 2IA/4IB apresentar uma correlação não significativa, é devido ao comportamento 

dos participantes que se deu de forma distribuída entre os Mercados A e B.  Essa razão pode ser explicada pela frequência 

da taxa de retorno (Fig. 3), presente nos dois Mercados com valores muito próximos. Enquanto que no GRUPO 1 - 

4IA/2IB observa-se também uma distribuição do comportamento, porém a preferência é maior no Mercado A, que 

apresenta maior retorno.  

Ao utilizar a equação 1 da Lei da Igualação de Herrnstein (1970), C1/(C1+C2) = R1/(R1+R2), é apresentado na 

Tabela 3 os valores correspondentes ao Comportamento e ao Retorno dos Grupos. 

 

Tabela 3: Aplicação da equação 1 da Lei da Igualação no GRUPO 1 - 4IA/2IB e GRUPO 2 - 2IA/4IB 

GRUPO 1 - 4IA/2IB 

  C R 

Mercado A 0,616927 0,602604 

Mercado B 0,383073 0,397396 

GRUPO 2 - 2IA/4IB 

  C R 

Mercado A 0,482292 0,472992 

Mercado B 0,517708 0,527008 

 

Com base na Tabela 3 verifica-se que há uma proporção entre o comportamento dos participantes e o retorno 

dos investimentos, sendo que no GRUPO 1 - 4IA/2IB fica evidente a proporção mencionada maior no Mercado A, o 

mesmo ocorre no GRUPO 2 - 2IA/4IB no Mercado B. De forma geral, a preferência de escolha acompanha 

proporcionalmente o retorno dos mercados. 

 

Tabela 4: Aplicação da equação 1 da Lei da Igualação nos setores dos GRUPO 1 - 4IA/2IB e GRUPO 2 – 2IA/4IB 

GRUPO 1 - 4IA/2IB 

Mercado A 

GRUPO 1 - 4IA/2IB 

 Mercado B 

  C R   C R 

BANCO 0,5953 0,6157 BANCO 0,4047 0,3843 

ELETRICA 0,5480 0,5858 ELETRICA 0,4520 0,4142 

MINERADORA 0,5505 0,6000 MINERADORA 0,4495 0,4000 

PETROLIFERA 0,5653 0,6069 PETROLIFERA 0,4347 0,3931 



 
 

GRUPO 2 - 2IA/4IB 

 Mercado A 

GRUPO 2 - 2IA/4IB  

Mercado B 

  C R   C R 

BANCO 0,5146 0,5040 BANCO 0,4859 0,4960 

ELETRICA 0,4904 0,4900 ELETRICA 0,5096 0,5100 

MINERADORA 0,4846 0,4761 MINERADORA 0,5154 0,5239 

PETROLIFERA 0,4396 0,4232 PETROLIFERA 0,5604 0,5768 

 

Na Tabela 4, foi aplicado a Lei da Igualação nos setores de cada Mercado, e percebe-se que há uma proporção 

entre o comportamento dos participantes e o retorno dos investimentos, sendo que no GRUPO 1 - 4IA/2IB fica evidente 

que a preferência de escolha foi maior no Mercado A, para todas as categorias, haja visto que o Mercado A apresenta 

maiores retornos, como também o maior número de atributos. O mesmo ocorre no GRUPO 2 - 2IA/4IB, que apresenta 

uma proporção de comportamento maior no Mercado B, já que apresenta maiores retornos. Consequentemente verifica-

se, portanto, que a preferência de escolha acompanhou os maiores retornos, como também o número de atributos do 

Mercado B. Com exceção do Banco, onde verifica-se que o comportamento acompanhou o maior retorno, mas não o 

número de atributos, que é menor no Mercado A, contrariando a função dos atributos como reforçadores. 

Nota-se que em geral, os atributos exerceram a função de reforço, assim como o retorno, caracterizado como 

reforçador financeiro. Porém, verifica-se que houveram também resultados em que a preferência de escolha não 

acompanhou o reforço do número de atributos, apontando a necessidade de estudos posteriores que evidenciem a 

influência desse reforçador na preferência de escolha. 

 

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O objetivo desse estudo foi analisar se a quantidade de atributos dos mercados, caracterizada como indicadores 

financeiros, influenciam a preferência de escolha sobre os Investimentos. Os resultados obtidos nessa pesquisa permitem 

a seguinte síntese dos dados: 1) a preferência de escolha é maior pelo Mercado que apresenta o maior número de atributos, 

sendo que no GRUPO 1 - 4IA/2IB os investimentos foram de 61,7%, e no GRUPO 2 - 2IA/4IB 51,8%, sendo estes 

Mercados os que apresentavam mais atributos; 2) Há uma correlação significativa entre as variáveis preferência de escolha 

e número de atributos dos Mercados, comprovado pelo coeficiente de correlação de Pearson com p<0,0001 e r= 0,13; 3) 

As taxas de retorno influenciam a preferência de escolha, sendo que o coeficiente de correlação de Pearson para as 

variáveis retorno e mercado no GRUPO 1 - 4IA/2IB, apresenta um p<0,015 e r= -0,024 e para o GRUPO 2 - 2IA/4IB um 

p <0,205 e r= -0,014, indicando uma correlação significativa; 4) Os resultados relacionados ao comportamento e retorno 

aplicam-se à Lei da Igualação, conforme dados da tabela 4. 

Os estudos de Catania (1980) mostram que o comportamento de sujeitos não humanos, em condições de escolha 

entre duas alternativas, independe do número de atributos presentes no Elo Secundário. De forma geral, os resultados do 



 
 
presente estudo contrariam os achados de Catania, já que demonstram que quando o retorno sobre o valor investido é 

zero, a escolha é maior pelos Mercados que apresentam maior número de atributos, conforme demonstrado na Fig. 1 e 2. 

Os dados obtidos, rejeitam a H0 e confirmam a H1, e corroboram os resultados de pesquisas anteriores que utilizaram 

uma metodologia semelhante, como Suzuki (1997, 2000, 2002) e Rost, Hemmes e Alvero (2014). 

A influência dos atributos na preferência de escolha pode ser explicada pelo modelo BPM, que trata do efeito de 

reforços, utilitário e informativo, no comportamento do consumidor e que provocam um aumento na possibilidade de sua 

ocorrência. Tomando como referência o reforço utilitário, que se refere aos ganhos de utilidade decorrentes da aquisição 

e uso de um serviço ou produto, podemos relacioná-lo aos ganhos em dinheiro utilizados nos estudos de Hantula e Crowell 

(1994, 2016), Suzuki (1997, 2000, 2002) e Rost, Hemmes e Alvero (2014). A presente pesquisa também se utiliza do 

Reforço Utilitário, que está ligado aos atributos dos Mercados de acordo com as informações financeiras de cada setor. 

Na visão de Baum (2006) o Reforço possui propriedades intrínsecas ou extrínsecas ao comportamento, ou seja, 

as propriedades de um reforçador podem variar, sendo desde um retorno financeiro, considerado como extrínseco ao 

indivíduo como uma ficha ou o dinheiro que podem estar influenciando o comportamento. E por outro lado, as 

propriedades intrínsecas como as informações. Quando Foxall (2005) considera a natureza dos reforçadores como 

Utilitário e Informativo, esta terminologia demonstra com maior clareza a diversidade de propriedades que o Reforçador 

tem como consequência do comportamento.  

Hantula e Crowell (1994, 2016), em seus estudos trabalham com esquemas concorrentes e com taxas de retorno 

distintas, enquanto que no presente estudo os retornos financeiros são mantidos, porém, há uma variação no número de 

atributos. Desta forma, acredita-se que quando se varia a quantidade de atributos, considerando-os como reforçadores 

utilitários, podem ser tambem considerados como esquemas concorrentes, conforme mostra os resultados em que os 

participantes acompanharam os setores que apresentam maior quantidade de atributos. 

O estudo de Suzuki (2000) indicou que a preferência pela tarefa de escolha múltipla dependia do número de 

alternativas. Quando um dos grupos receberam a informação de que os cartões não diferenciavam uns dos outros, apesar 

do número de alternativas serem diferentes, houve uma alteração no resultado. A condição de informação indicou uma 

redução na preferência de escolha pela tarefa de escolha múltipla, demonstrando que a preferência dependia do número 

de alternativas e dos resultados apresentados por elas. No entanto, o autor considera que o experimento não pôde deixar 

claro como o número de alternativas e a eficácia da escolha contribuiram para a preferência pela tarefa de múltipla escolha. 

Ao comparar os estudos de Hantula e Crowell (1994, 2016), Suzuki (1997, 2000, 2002) e Rost, Hemmes e Alvero 

(2014) com a presente pesquisa, é notório observar uma variação quanto ao padrão de alternativas que se utilizaram no 

Elo Inicial, apresentado aos sujeitos um único padrão, enquanto que neste é introduzido um padrão de alternativas que se 

aproxima mais da realidade de investimentos, em que estão disponíveis vários segmentos de mercados, sendo que a 

preferência de escolha acompanha o número de atributos, com excessão do GRUPO 2 - 2IA/4IB – Banco.  



 
 

Segundo a perspectiva de Foxall (2005), a quantidade de informações dispostas nos Mercados apresentaram uma 

natureza de Reforçamento. E quando associado ao Retorno (reforçador financeiro), mesmo sendo informado ao final de 

cada sessão que era composta por 40 tentativas de investimentos, nota-se uma variação do comportamento que merece 

maior compreensão, já que no GRUPO 2 – 2IA/4IB, há uma preferência de escolha maior pelo Mercado A que apresenta 

menor quantidade de atributos que o Mercado B. Essa variação mostra a relevância de se investigar como se dá a relação 

desses reforçadores simultaneamente. 

Dessa forma, há de se levantar a limitação dessa pesquisa através de investigações posteriores sobre a influência 

do número de atributos e taxas de retorno, como também as variações de segmentos com os número de atributos dos 

mercados, no comportamento de escolha do indivíduo. A questão a ser levantada é: em que condições a taxa de retorno 

não influencia a preferência de escolha? Há de se fazer um estudo que busque verificar a influência da taxa de retorno em 

várias sessões juntamente com o número de atributos. 
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