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Resumo.
As Finanças Comportamentais despontam como alternativa às teorias clássicas, já que têm por
objetivo explicar falhas nestas encontradas e aperfeiçoar os atuais modelos utilizados pelos agentes na
tomada de decisões de investimento. Os conhecimentos financeiros, até então considerados como
acessíveis a todos os players, mostram-se falíveis em diversas situações no mercado. Este artigo tem
por objetivo identificar a relação existente entre o nível de conhecimentos financeiros e as decisões
comportamentais em investimentos, para tanto utilizou-se um experimento junto a 95 acadêmicos de
cursos de graduação de uma instituição de ensino superior no sudoeste do Paraná, onde responderam
um questionário com conceitos financeiros – dando-lhes uma nota relativa a esta variável – e
simularam investimentos propostos. Os resultados encontrados apontam para a inexistência de
correlação entre as variáveis, porém, alguns aspectos do comportamento humano podem ser
observados na tomada de decisões, como os efeitos certeza, reflexão e isolamento.

Palavras-chave: Finanças comportamentais, Teoria dos Prospectos, Finanças Neoclássicas.

Behavioral finance: an experiment with studants fron college in
southwestern Paraná

Abstract.
The Behavioral Finance emerge as an alternative to classical theories, with the main objective of
explain their failures and improve current models used by agents in investment decision making.
Financial knowledge, still considered accessible to all players, are shown fallible in various situations
in the financial market. This article aims to identify the relationship between the level of financial
knowledge and behavioral decisions on investment. The results taken are based in collected data
through a questionnaire applied to 95 students attending college in an institution in the Southwest of
Paraná. The students answered questions about financial concepts – giving them a relative note - and
simulated proposed investments. The results point to the lack of correlation between the variables,
however, some aspects of human behavior can be observed in decision making, such as certainty
effects, reflection and isolation.
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1. Introdução.
Considerando o histórico de crises financeiras presenciadas em diversas partes do globo,
surge o questionamento de seus motivos. Tal preocupação torna-se maior, pois, consideravase o ser humano plenamente racional, portanto, capaz de analisar friamente seus
investimentos, bem como, possuidor de todas as informações necessárias para utilizá-las na
tomada de decisão. Em busca da explicação a estes problemas e o aperfeiçoamento de
modelos para utilização nas Finanças, surge a Teoria dos Prospectos de Tversky e Kahneman
(1979), a qual se torna pilar das Finanças Comportamentais (Behavioural Finance) a partir do
conceito de aversão a perda (SILVA et al, 2008).
Pelas Teorias Neoclássicas acreditava-se que o investidor teria todas as informações à sua
disposição e saberia analisá-las do mesmo modo, entre outras hipóteses (PASSOS, PEREIRA
e MARTINS, 2012). Vários trabalhos apontam a presença das fundamentações da Teoria dos
Prospectos, de que os players nem sempre tomam decisões de acordo com a racionalidade
ilimitada, mas sim, apresentam vieses no processo de tomada de decisão (efeito certeza, efeito
reflexão e efeito isolamento).
Um estudo recente mediu as variações hormonais de operadores de mercado e perceberam um
aumento significativo do cortisol – hormônio do estresse – em dias de queda na bolsa
(NAPOLITANO, FILGUEIRAS e VALLE, 2015). Um dos autores da pesquisa mencionou
em entrevista que “Em períodos de incerteza, esse hormônio contribui para aumentar a reação
exagerada dos investidores” (p. 100), mostrando que estes são suscetíveis aos vieses
comportamentais no processo de tomada de decisão.
Este estudo objetiva analisar se o nível de conhecimentos financeiros afeta a tomada de
decisões financeiras, sob o aspecto comportamental. Tal objetivo será alcançado a partir de
um experimento junto a estudantes de uma Instituição de Ensino Superior do sudoeste do
Paraná. Procura-se dar ao estudo um enfoque em processos decisórios sobre o mercado
financeiro e o cenário econômico atual. Durante o experimento os estudantes responderão um
questionário com 15 questões a respeito do mercado financeiro, de modo a identificar seu
nível de conhecimento financeiro individual (sem utilizar o acesso a rede mundial de
computadores). Em outra fase os respondentes irão simular um investimento no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), podendo utilizar dados públicos a respeito das opções de
investimento que terão. Decorridos trinta dias e analisando os resultados dos investimentos
poderão ser comparadas as duas variáveis (conhecimentos financeiros e rentabilidade na
simulação de investimentos).
2. Finanças Neoclássicas e Finanças Comportamentais.
Como uma vertente dos estudos relacionados às Finanças, mais especificamente relacionados
às Finanças Comportamentais, a Teoria dos Prospectos (TVERSKY e KAHNEMAN apud
MACEDO JR., 2003) pressupõe que indivíduos não tomam decisões baseadas em plena
racionalidade, ou seja, não observando todos os elementos envolvidos em alternativas com
diferentes graus de risco; mas sim, parcialmente, considerando, por exemplo, aspectos
psicológicos de bem-estar (MACEDO JR., 2003).
Esta teoria contrapôs às Teorias Financeiras Neoclássicas que imperavam dizer que as
decisões eram tomadas com plena racionalidade, utilizando todas as informações disponíveis;
que os mercados eram, por si só, eficientes e não seria possível atingir um rendimento acima
da média; ou ainda, baseado em condições difíceis de serem observadas no mundo real.
2.1. Teoria da Utilidade Esperada – TUE.
A teoria neoclássica mais representativa no estudo das finanças, a Teoria da Utilidade

Esperada (TUE) – geminada por John von Neumann e Oskar Morgenstern em 1928 (SOUZA
et al, 2011; ANDRADE, 2012) –, menciona os agentes econômicos como capazes de decidir
com precisão, de modo extremamente racional, não considerando aspectos psicológicos
(MARINHO et al, 2009; KIMURA, BASSO e KRAUTER, 2006).
Nesta seara o investidor é considerado plenamente racional e avalia o risco do investimento
de acordo com o que altere sua riqueza (LIMA, 2003), portanto, possui a característica básica
de que quanto maior o risco sujeito a correr, maior o retorno esperado por ele (CUSINATO,
2003). Menciona, ainda, Milanez (2003, p. 15) que esta “preconiza um mundo composto por
agentes representativos com capacidade de operar de acordo com a racionalidade ilimitada
(...) e formar expectativas não-viesadas sobre eventos futuros”.
2.2. Hipótese dos Mercados Eficientes – HME.
Na Hipótese dos Mercados Eficientes (HME) Eugene Fama dizia que: a) o investidor é
plenamente racional; b) é maximizador de utilidades esperadas – ou seja, considera os
investimentos que sugerem o maior retorno com menor risco possível; e c) apto a processar de
maneira ótima todas as informações disponíveis – todos os players possuem acesso a todas as
informações e utilizam-se delas para tomar decisões de investimento cientificamente. Neste
contexto, nenhum player consegue retornos acima da média. Considera-se, ainda, uma
competição perfeita – adequada quantidade de participantes –, expectativas homogêneas e
ausência de fricções – onde não há, por exemplo, os custos de transação. Sendo assim, o preço
de determinado ativo reflete exatamente o seu valor real (MILANEZ, 2003).
A visão de que o preço do ativo reflete seu valor real, no entanto, não é descrita exatamente
desta forma. Segundo Damodaran (apud MACEDO JR, 2003), os desvios que existirem em
torno do valor real do ativo não devem ser tendenciosos, sendo, portanto, aleatórios.
Simplificadamente os desvios existem, só não são representativos para auferir ganhos
extraordinários. “Desta forma, o comportamento humano perante decisões de incerteza, tem
alicerce no comportamento econômico racional, de forma que os aspectos psicológicos são
ignorados” (SOUZA et al, 2011, p. 85).
A HME menciona três tipos diferentes de eficiência: axioma fraco; axioma semiforte; e
axioma forte. O primeiro considera que, analisando os preços passados, nenhum player
conseguiria retornos acima da média, e, se conseguisse, seria um caso aleatório e não
previamente calculado. No caso do axioma semiforte – o qual considera a utilização de preços
passados e informações públicas a respeito do ativo – também não seria possível conseguir
ganhos em excesso, a não ser que o investidor dispusesse de informações assimétricas
privilegiadas. Por fim, o axioma forte, considera que nem mesmo investidores com
informações privilegiadas (insider traders) poderiam atingir ganhos em excesso. Isto porque,
neste caso, os preços refletem todas essas informações (inclusive as privilegiadas) para a
formação do preço, descrevendo exatamente as expectativas dos demais agentes sobre o valor
futuro. Esta última não ganha muito crédito mesmo entre os defensores da teoria, por ser de
difícil admissão que algum player com informações privilegiadas não as utilize para obter tais
ganhos extraordinários (MILANEZ, 2003).
2.4. As Finanças Comportamentais e a Teoria dos Prospectos.
As Finanças Comportamentais estudam: heurística/regras-de-bolso; reações exageradas; teoria
da utilidade esperada; ilusão referente a dinheiro; dissonância cognitiva; risco e incerteza;
teoria do prospecto; contas mentais; comportamento de manada; e confiança exagerada. Sobre
as Finanças Comportamentais contempla ainda dizer, que é uma das áreas de interseção entre
Psicologia e Economia, abrangendo pesquisadores das áreas de Administração, Economia,
Psicologia, Contabilidade, Sociologia, e outros (FERREIRA, 2008).

A Teoria dos Prospectos, de Tversky e Kahneman, pôde identificar que o indivíduo “é avesso
ao risco para ganhos, mas é propenso ao risco para perdas” (p. 28), o que pressupõe admitir
nenhum ou o mínimo risco possível para ganhar determinado valor; mas que estes passam a
aceitar o risco de perder determinado valor, contanto que tenham a possibilidade de não
perder nada perante a certeza de perder todo o valor (CASTRO JR. e FAMÁ, 2002).
Segundo a teoria existem duas limitações relacionadas às decisões tomadas pelos agentes
financeiros, as quais são: limites ao aprendizado, o que significa certa incapacidade de
aprender com erros cometidos no passado; e vieses no decorrer do processo de tomada de
decisão, que significa um obstáculo na tomada de decisões, relacionados aos aspectos
psicológicos (MILANEZ, 2003).
Os vieses no processo de tomada de decisão consideram que existem três fatores que
identificam a irracionalidade parcial para a tomada de decisões, sendo eles: efeito certeza;
efeito reflexão; e efeito isolamento. O efeito certeza conduz a pensar que as pessoas tendem a
dar um peso/importância maior às alternativas que têm maior probabilidade de acontecer.
No caso do efeito reflexão, é de sua característica que o indivíduo passe a aceitar riscos
quando se trata de perdas, mas, para os ganhos, não admite o mesmo risco (PASSOS,
PEREIRA e MARTINS, 2012). Um efeito mais complexo de se observar, o efeito isolamento
faz com que os indivíduos não considerem todo o problema, objetivando simplificar a decisão
(PASSOS, PEREIRA e MARTINS, 2012). Em geral as pessoas centralizam sua análise nas
opções de escolha e não necessariamente nas condições cíclicas (KIMURA, BASSO e
KRAUTER, 2006), são as chamadas “regras de bolso” (heurística).
3. Metodologia.
Para a realização deste estudo, utilizou-se um experimento junto aos alunos de uma
Instituição de Ensino Superior no sudoeste do Paraná, com o objetivo de identificar a relação
existente entre o nível de conhecimentos financeiros e as decisões tomadas em simulações de
investimentos. Esta seção está subdividida em: Classificação da pesquisa, que mostra
conceitos da metodologia utilizada; e Procedimentos metodológicos adotados no estudo.
3.1. Classificação da pesquisa.
Para atender ao objetivo proposto utilizou-se da metodologia classificada a seguir: quanto à
abordagem trata-se de uma pesquisa quantitativa; quanto à natureza, uma pesquisa aplicada;
quanto aos objetivos considera-se exploratória; quanto aos procedimentos, é bibliográfica e
experimental, as quais são detalhadas e descritas a seguir.
Considera-se pesquisa quantitativa já que visa identificar o grau em que se relacionam duas
variáveis (GIL, 2002), sendo a primeira delas o ‘nível de conhecimentos financeiros dos
respondentes’ e a segunda ‘qualidade na tomada de decisões em simulações de investimento’.
Pesquisa aplicada, pois visa “gerar conhecimentos para aplicação prática” (GERHARDT e
SILVEIRA, 2009, p. 35). Percebe-se assim, pois, do ponto de vista de Kimura, Basso e
Krauter (2006), Milanez (2003), Lima (2003), Castro Junior e Famá (2002), entre outros – a
Teoria dos Prospectos possui objetivo de sugerir um modelo satisfatório que considere o
aspecto humano no processo de tomada de decisões.
Classifica-se, ainda, como pesquisa exploratória, pois, objetiva atingir maior familiaridade
com a Teoria dos Prospectos, bem como um dos ambientes em que está inserida, construindo
hipóteses para embasá-la (GERHARDT e SILVEIRA, 2009). É possível definí-la como
bibliográfica já que utiliza-se publicações para expor posições no que tange a relação entre as
Finanças Neoclássicas e Finanças Comportamentais (GIL, 2002). Finalmente, experimental,
porque iniciou-se com a elaboração de problema embasado em outros trabalhos e hipóteses

que visam testar se, na amostra pesquisada, o problema se revela semelhante àqueles trabalhos
(2002, apud GERHARDT e SILVEIRA, 2009).
3.2. Procedimentos metodológicos.
Os 95 alunos que compuseram a amostra deste estudo responderam um questionário dividido
em três partes: dados pessoais; conhecimentos financeiros – estes dois primeiros em um único
questionário –; e decisões de investimento – em um segundo questionário. Na primeira parte
os respondentes apresentaram dados, como sexo, idade, curso, período, entre outros, com
vistas a registrar características pessoais. Na segunda parte houve uma sequência de quinze
perguntas para identificar o nível de conhecimentos financeiros dos respondentes. Por fim, a
terceira parte foi de decisões de investimento, onde os acadêmicos simularam investir com
determinada quantia de dinheiro em fundos de investimento da Caixa Econômica Federal.
Junto à terceira parte foram colocadas questões que também visam identificar os efeitos
certeza, reflexão e isolamento, semelhantes ao trabalho de Tversky e Kahneman.
Passados 30 dias as respostas no que se refere às decisões de investimento foram analisadas,
de modo a identificar a rentabilidade bruta que cada um teria ao final deste período se tivesse,
de fato, investido. Este dado foi correlacionado a partir do programa estatístico SPSS com a
quantidade de acertos sobre conhecimentos financeiros.
Tais dados deram base à análise das hipóteses: A primeira (H1) o nível de conhecimento
financeiro interfere na qualidade de decisões de investimentos; (H0) o nível de conhecimento
financeiro não interfere na qualidade das decisões financeiras, sendo as hipóteses bilaterais.
Alguns pontos importantes quanto aos procedimentos: os questionários foram respondidos em
laboratórios de informática com acesso à rede mundial de computadores, o que possibilitou a
aproximação com o mercado real – principalmente na terceira parte, que previa as simulações
de investimento –, visando aproximar do que o Laboratory for Experimental Economics and
Political Science (California Institute of Technology) chama de “pessoas reais tomando
decisões reais” (apud FERREIRA, 2008, p. 82). Já no caso da segunda parte – que testou o
nível de conhecimentos financeiros dos respondentes – conteve quinze questões com cinco
alternativas cada, onde somente uma representava a resposta correta. Isto permite afirmar
estatisticamente que a chance de que qualquer respondente tenha acertado todas as questões
ao acaso seja de 0,005, a partir de teste de significância de Fisher. A segunda fase não
permitia consulta a rede mundial de computadores, já que visava identificar o nível de
conhecimento que os alunos já possuíam. Em suma, seguiu-se os passos a seguir:
1 – Elaboração do instrumento de pesquisa (questionários);
2 – Validação do instrumento de pesquisa;
3 – Resposta dos questionários pelos alunos (nos dias 31/08/2015 e 03/09/2015);
4 – Compilação dos dados iniciais;
5 – Após 30 dias, realização do estudo de correlação entre o nível de conhecimento
financeiro e a tomada de decisões em investimentos.
Os Fundos de Investimento possuem características distintas, definidas pelas suas
classificações. A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) os divide a partir de 1° de Outubro
de 2015 a partir da ICVM 555 basicamente em Renda Fixa, Ações, Multimercados e
Cambiais, os quais se subdividem em outros dois níveis: os tipos de gestão de risco e
estratégias específicas (ANBIMA, 2015).
Os Fundos de Investimento (FI) ou Fundos de Investimento em Cotas de fundos de
investimento (FIC) utilizados neste estudo foram: Caixa FIC arrojado RF Créd. Priv. LP,

Caixa FIC Fiel RF Longo Prazo – representando a categoria Renda Fixa; Caixa FIC Platinum
Multimercado Longo Prazo, Caixa FIC Estratégico Multimercado Longo Prazo –
representando a categoria Multimercado; Caixa FIC Cambial Dólar – na categoria cambial;
Caixa FI Ações IBOVESPA e Caixa FI Ações BDR Nível I – na categoria Fundos de Ações.
Considerou-se ainda, a quantia de R$10.000,00 para cada respondente simular seus
investimentos. A TMA (Taxa Mínima de Atratividade) de cada respondente não foi medida
ou solicitada por não ter relação com o objeto deste trabalho. Visou-se saber a rentabilidade
bruta que cada um teria em determinado tempo, comparando este dado com os acertos
relacionados aos conhecimentos financeiros. Entende-se por rentabilidade bruta a variação no
valor das cotas adquiridas em simulação da cada FI ou FIC, desconsiderando, para fins deste
estudo, os custos transacionais e TMA.
4. Análise e apresentação dos dados.
A primeira parte do estudo destinou-se a identificar as características dos respondentes. Foram
pesquisados os elementos: curso; período; faixa etária; gênero; faixa de renda bruta mensal;
experiências com investimentos; e nível de conhecimento financeiros que os próprios
respondentes julgaram ter. Esta última pergunta, utilizando a escala de cinco pontos de Likert.
A segunda parte do estudo visou identificar o nível de conhecimento dos respondentes sobre o
mercado financeiro. Já na terceira parte visou simular investimentos em Fundos de
Investimentos (FI) ou Fundos de Investimentos em Cotas (FIC).
Para analisar o constructo nível de conhecimento financeiro pautou-se a quantidade de acertos
de cada aluno das 15 questões dispostas na segunda fase. A média de acertos da amostra
coletada foi de 7,042 acertos. Já o desvio padrão foi de 2,301.
Os dados descritos consideram a amostra de 95 respondentes das duas partes da pesquisa. Tais
dados foram analisados a partir do programa SPSS com o intuito de identificar a correlação
entre o nível de conhecimentos financeiros dos respondentes e sua qualidade na tomada de
decisão em investimentos (segunda e terceira parte do questionário). Nesta seara os dados
revelam uma correlação positiva (0,145) com o valor de p0,162. Considerando o valor
aceitável de p0,05 não há significância para aceitar a hipótese experimental.
No que se refere ao estudo dos efeitos certeza, reflexão e isolamento, percebeu-se alguns
resultados semelhantes aos estudos de Tversky e Kahneman. Por exemplo, o efeito certeza,
onde os indivíduos dão maior importância às alternativas que têm maior probabilidade de
acontecer. Uma parcela dos respondentes demonstrou este comportamento. Nos dois
primeiros problemas relacionados a estes aspectos, foram apresentadas as opções:
Questão
Questão
01
Questão
02

Alternativa
A) 80% de chances de ganhar R$4.000,00 e 20% de chances de ganhar R$0,00
B) 100% de chances de ganhar R$3.000,00
A) 20% de chances de ganhar R$4.000,00 e 80% de chances de ganhar R$0,00
B) 25% de chances de ganhar R$3.000,00 e 75% de chances de ganhar R$0,00

% respondentes
33%
67%
47%
53%

Quadro 01: Efeito certeza
Fonte: Dados primários

Sabendo que as duas alternativas que representavam menor risco eram, em ambas as questões,
a alternativa B, percebe-se o efeito certeza na modificação das opções dos respondentes de
uma questão para a outra (67% para 53%). Uma parte daqueles que responderam B na
primeira questão não o fizeram na questão seguinte, demonstrando que deram maior
importância para a alternativa que tinha maior probabilidade de ocorrer.

O efeito reflexão faz-se comparando a questão 01, já mencionada acima, com a questão 03,
que previa, em vez de ganhos, perdas para os respondentes. Comparando a seguir o efeito
mostra-se ainda mais forte que o primeiro, já que teve adesão de 75% dos respondentes
adotando o risco no campo das perdas, o qual não admitiam no campo dos ganhos.
Questão
Questão
01
Questão
03

Alternativa
A) 80% de chances de ganhar R$4.000,00 e 20% de chances de ganhar R$0,00
B) 100% de chances de ganhar R$3.000,00
A) 80% de chance de perder R$4.000,00 e 20% de chances de perder R$0,00
B) 100% de chances de perder R$3.000,00

% respondentes
33%
67%
75%
25%

Quadro 02: Efeito reflexão
Fonte: Dados primários

No quadro 02 é possível observar que os respondentes, na questão 01, preferiam, em sua
maioria, correr o menor risco possível para ganhar determinado valor, passam a tolerar o risco
quando se trata de perder determinado valor.
Também foi possível observar o efeito isolamento comparando as questões 02 e 05. Este
torna-se um pouco mais difícil de observar, pois depende de uma análise prévia da questão –
justamente aquela que os respondentes, em geral, não fazem, atendo-se aos aspectos
principais da questão, utilizando as regras de bolso. Considerando que a questão 05 solicitava
aos respondentes pensar em um jogo de dois estágios, sendo que no primeiro, existiria uma
probabilidade de 75% de que o jogo termine sem que ele ganhasse nada e uma probabilidade
de 25% de que se mova ao segundo estágio. Se atingisse o segundo estágio, o respondente
poderia escolher entre as alternativas: A) 80% de chance de ganhar R$4.000,00 e 20% de
chances de ganhar R$0,00 e B) 100% de chances de ganhar R$3.000,00. Observe que a
escolha deve ser feita antes do início do jogo.
Questão
Questão
02
Questão
05

Alternativa
A) 20% de chances de ganhar R$4.000,00 e 80% de chances de ganhar R$0,00
B) 25% de chances de ganhar R$3.000,00 e 75% de chances de ganhar R$0,00
A) 80% (x 25% = 20%) de chance de ganhar R$4.000,00 e 20% de chances de
ganhar R$0,00
B) 100% (x 25% = 25%) de chances de ganhar R$3.000,00

% respondentes
47%
53%
29%
71%

Quadro 03: Efeito isolamento
Fonte: Dados primários

Percebe-se que parte dos respondentes não observou todos os aspectos da questão 05 e mais
pessoas passaram a aceitar a opção B, menos aceita na questão 02. Tais questões, na verdade,
eram idênticas em termos de possibilidade, o que, por si só, é um grande viés na tomada de
decisão destes respondentes.
5. Considerações finais.
Tendo em vista os aspectos comportamentais e sua importância no processo de tomada de
decisão sob incerteza é que o presente estudo destaca sua relevância. Mesmo não podendo
encontrar dados estatisticamente significativos, pôde-se notar a presença dos efeitos certeza,
reflexão e isolamento, corroborando estudos de Souza et al (2011) e (KIMURA, BASSO e
KRAUTER, 2006), os quais também não identificaram grau de correlação significativo entre
variáveis semelhantes às deste estudo, porém observaram os mesmos aspectos
comportamentais espelhados nas atitudes dos respondentes.

Quiçá, tais dados não tenham sido observados por conta de algumas limitações, das quais:
utilização somente um tipo de aplicação – Fundos de Investimento; utilização de somente uma
Instituição Financeira ofertante destes Fundos – a Caixa Econômica Federal; também não
foram considerados os limites mínimos de aplicação em cada fundo de investimento. Pode-se
mencionar, ainda, o tempo mínimo para o resgate de valores com efetiva geração de riqueza –
que é maior do que o prazo de trinta dias em que esta pesquisa se propôs a coletar os dados da
amostra, ou seja, considerando o pagamento de impostos, acompanhamento do IPCA e TMA,
em apenas trinta dias os investidores não teriam retorno positivo sobre seu investimento.
Portanto, para efeitos desta pesquisa, os resultados somente consideraram a rentabilidade
bruta destes fundos, disponível diariamente no site da instituição financeira citada, bem como
no site da CVM.
Mesmo considerando tais limitações, é possível identificar a importância das Finanças
Comportamentais na economia atual, sendo, assim, um assunto ainda com muitas descobertas
e possibilidades, como sugere a própria natureza humana. Sugere-se para novas pesquisas,
dados pareados em horizonte de tempo maior, com mais modalidades de investimento.
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Apêndice.
PRIMEIRA PARTE – Dados pessoais
1) A qual curso você está matriculado?
( ) Administração
( ) Agronomia
( ) Ciências Contábeis
( ) Direito
( ) Educação Física
( ) Engenharia Ambiental
( ) Sistemas de Informação
( ) Outro
2) Que período você está cursando?
( ) 1° ou 2° período
( ) 3° ou 4° período
( ) 5° ou 6° período
( ) 7° ou 8° período
( ) 9° ou 10° período, ou superior
3) Qual é a sua faixa etária?
( ) De 16 a 20 anos
( ) De 21 a 25 anos
( ) De 26 a 30 anos
( ) De 31 a 35 anos
( ) Acima de 35 anos
4) Qual seu gênero?
( ) Feminino
( ) Masculino
5) Qual sua faixa de renda bruta mensal?
( ) De R$ 150,00 a R$ 410,00
( ) De R$ 410,01 a R$ 1.100,00
( ) De R$ 1.100,01 a R$ 3.100,00
( ) De R$ 3.100,01 a R$ 7.400,00
( ) Acima de R$ 7.400,00
6) Você investe ou já investiu seu dinheiro em algum ativo da economia?
( ) Nunca investi e nem pretendo
( ) Nunca investi, mas tenho interesse
( ) Sim, já investi, mas não invisto mais
( ) Sim, invisto mas sem muito planejamento
( ) Sim, e possuo uma estratégia de investimento
7) Assinale uma opção sobre seu nível de conhecimento financeiro, onde, 1 significa nenhum conhecimento
e 5 significa muito conhecimento no assunto
1–2–3–4–5
SEGUNDA PARTE – Conhecimentos financeiros

1) Qual conceito abaixo melhor define "Investimentos de Renda Fixa"?
( ) São investimentos que remuneram o capital investido com uma rentabilidade fixa
( ) São investimentos que remuneram o capital investido com base nos juros simples
( ) São investimentos que possuem a remuneração do capital investido definida no momento da aplicação
( ) São investimentos que exigem depósito mensal de um valor fixo
( ) São títulos do Tesouro Nacional
2) Qual conceito abaixo melhor define "Fundo de Investimento"?
( ) Montante de recursos sob a forma de Clube de Investimento, onde os participantes possuem o mesmo
objetivo de investir em ações
( ) Montante de recursos sob a forma de Condomínio onde os cotistas possuem o mesmo objetivo de investir no
mercado financeiro ou de capitais
( ) Quantidade de recursos (dinheiro) disponível ao investidor, a qual poderá ser aplicada em qualquer tipo de
investimento
( ) Quantidade de recursos (dinheiro) disponível ao investidor, devendo ser aplicada em dólar, de modo que
mantenha seu poder de importação
( ) Quantidade de recursos (dinheiro) disponível ao investidor, a qual poderá ser aplicada em ações
3) Qual conceito abaixo melhor define o termo "Liquidez"?
( ) É quando um ativo "derrete", ou seja, perde muito valor de mercado
( ) É quando um ativo ganha muito valor de mercado
( ) É quando uma debênture pode ser convertida em uma ação
( ) É a facilidade de transformar dinheiro em investimento(s)
( ) É a facilidade de transformar investimento(s) em dinheiro
4) Qual conceito abaixo melhor define o termo "Risco"?
( ) É a possibilidade que se tem de perder dinheiro com um investimento
( ) É a possibilidade que se tem em ganhar dinheiro com um investimento
( ) Probabilidade de que ocorra algo inesperado quanto ao retorno do investimento
( ) Probabilidade de que ocorra uma intervenção judicial no investimento
( ) Probabilidade de falhas eletrônicas afetarem negativamente os investimentos
5) Qual conceito abaixo melhor define "Ação" de uma empresa?
( ) Menor parcela em que se pode dividir as dívidas de curto e longo prazo de uma empresa
( ) Menor parcela em que se pode dividir o capital de uma empresa
( ) É o que uma empresa faz perante o mercado estrategicamente
( ) É o mesmo que a Missão da empresa, ou seja, seu propósito de existir
( ) São as ações que a empresa apresenta quanto à sustentabilidade e meio ambiente
6) Qual conceito abaixo melhor define "Mercado Secundário"?
( ) É o mercado negro de ativos financeiros
( ) É o ambiente em que se comercializa um ativo pela primeira vez
( ) É o ambiente onde se comercializam ativos de segunda linha
( ) É o ambiente onde ocorrem novas negociações das ações adquiridas no mercado primário pelos agentes
econômicos
( ) É o ambiente em que os bancos negociam entre si
7) Qual conceito abaixo melhor define "Fundos de Investimento Multimercado"?
( ) São fundos que não possuem obrigação de concentração em determinado ativo ou fator de risco
( ) São fundos que se destinam a investir em pelo menos dois ativos do mercado com mesma classificação de
risco
( ) São fundos que se destinam a investir em pelo menos cinco ativos do mercado com mesma classificação de
risco
( ) São fundos que possuem obrigação de investir em ações de empresas de diferentes setores, a fim de diminuir
o risco de seus cotistas a partir da diversificação
( ) São fundos que possuem obrigação de investir em diferentes papéis do Tesouro Nacional, a fim de diminuir o
risco de seus cotistas a partir da diversificação
8) Qual conceito abaixo melhor define "Balanço Patrimonial"?
( ) São os recursos disponibilizados pelos proprietários/acionistas e aplicados na empresa para o seu
funcionamento
( ) São os recursos disponibilizados por terceiros e aplicados na empresa para o seu funcionamento
( ) É o equacionamento da forma ideal de utilização do capital da empresa para o aumento de seus resultados
( ) É o equacionamento da forma ideal de utilização dos bens materiais (patrimônio) da empresa para o aumento
de seus resultados
( ) Demonstrativo que reflete a posição financeira da empresa em determinado momento
9) Qual expressão abaixo retrata a sigla "DRE"?

( ) Distribuição de Resultados do Exercício
( ) Demonstrativo de Relações Empresariais
( ) Demonstrativo de Resultado do Exercício
( ) Denominação Referencial Exclusiva
( ) Declaração Retificada de Empresário
10) Qual conceito abaixo melhor define "Letra de Crédito Imobiliário" - ou LCI?
( ) É um título de débito emitido por bancos comerciais, lastreado por créditos imobiliários e garantido por
alienação fidejussória
( ) É um título de crédito emitido por bancos comerciais, lastreado por créditos imobiliários e garantido por
alienação fidejussória
( ) É um título de débito emitido por bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário,
Caixa Econômica Federal, Sociedades de crédito imobiliário, associações de poupança e empréstimo,
companhias hipotecárias e demais instituições expressamente autorizadas pelo BACEN, lastreado por créditos
imobiliários e garantido por alienação fiduciária
( ) É um título de crédito emitido por bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira de crédito imobiliário,
Caixa Econômica Federal, Sociedades de crédito imobiliário, associações de poupança e empréstimo,
companhias hipotecárias e demais instituições, lastreado por créditos imobiliários e garantido por alienação
fiduciária ou hipoteca
( ) São transações realizadas por instituições financeiras entre si, entre esses instituições e seus clientes, ou entre
as instituições e o Banco Central, consistindo na compra e venda de um título vinculada a um acordo de revenda
ou recompra desse mesmo título
11) Qual conceito abaixo melhor define "Título de Capitalização"?
( ) Título que tem objetivo de formação de capital e, ao mesmo tempo, concorrer em sorteios previamente
estabelecidos no contrato do produto
( ) Título que tem objetivo de formação de capital com remuneração acima da poupança, mas com o mesmo
grau risco, remunerado pela capitalização simples
( ) Título que possui capitalização/ganho garantidos pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito)
( ) Título remunerado pela capitalização simples, mas permite participação em sorteios
( ) Título remunerado pela capitalização composta, mas não permite participação em sorteios
12) Qual conceito abaixo melhor define "CDI"?
( ) Correlação Direta de Investimentos, demonstra a relação entre investimentos de Renda Fixa e Renda
Variável
( ) Correlação Direta Imobiliária, demonstra a relação entre investimentos em Imóveis e investimentos em
Ações
( ) Direct Consumer Interaction, o que significa Interação Direta ao Consumidor
( ) Certificado de Depósito Interbancário, demonstra operações no mercado interfinanceiro
( ) Certificado de Depósito Interbancário, é um contrato firmado entre o banco e o cliente a fins de investimento
13) Qual a diferença entre Fundos de Investimento "Ativo" e "Passivo"? Obs.: Benchmark = Índice de
referência.
( ) Ativos são direcionados para outras Instituições Financeiras; Passivos são direcionados ao público em geral
( ) Ativos são direcionados ao público em geral; Passivos são direcionados a outras Instituições Financeiras
( ) Ativos são direcionados para homens; Passivos são direcionados para mulheres
( ) Ativos são aqueles que visam superar o seu Benchmark; Passivos são aqueles que visam ficar 10% abaixo de
seu benchmark
( ) Ativos são aqueles que visam superar o seu Benchmark; Passivos são aqueles que visam acompanhar seu
benchmark
14) Qual conceito abaixo melhor define o termo "Hedge"?
( ) Um hedge acontece quando o investidor busca proteger seu investimento a partir de derivativos
( ) Um hedge é um contrato firmado entre a instituição financeira e o investidor garantindo determinado
rendimento no que se refere aos Certificados de Depósito Bancários (CDB)
( ) Hedge é o valor de mercado que determinado título pode atingir na alta ou na baixa, sendo hedge on o ponto
máximo e hedge off o ponto mínimo
( ) Hedge é o valor perdido pelo investidor em determinado investimento. É o mesmo que prejuízo em Finanças
( ) Hedge é a denominação dada à tributação relacionada aos Fundos de Investimento
15) A que tipo de investidores é indicado um "Fundo Cambial" ou "Fundo Referenciado Cambial"?
( ) Destina-se a investidores agressivo, pois paga maiores retornos com maiores riscos de liquidez
( ) Destina-se a investidores conservadores, pois paga maiores retornos com maiores riscos de mercado
( ) Destina-se a investidores conservadores, pois paga maiores retornos com menores riscos de liquidez
( ) Destina-se a investidores que possuam operações de importação, pois paga maiores retornos com maiores
riscos de mercado

( ) Destina-se a investidores que possuam operações de importação, pois protege tais operações da variação
cambial
TERCEIRA PARTE – Simulação de investimentos
Aqui o aluno deve responder com o valor que irá investir em cada Fundo de Investimento disponível (podendo
ser de R$0,00 a R$10.000,00, a saber que o limite máximo de investimento é de R$10.000,00, já que é deste
valor que o respondente dispõe). Posteriormente deverá responder às suas preferências sobre determinadas
alternativas.
Caixa FIC arrojado RF Créd. Priv. LP
CNPJ do fundo: 10.646.888/0001-98. Link para buscar informações sobre o produto:
http://caixa.gov.br/voce/poupanca-e-investimentos/fundos-investimento/renda-fixa/fic-arrojado-rf-creditoprivado-longo-prazo/Paginas/default.aspx
Caixa FIC Fiel RF Longo Prazo
CNPJ do fundo: 16.877.609/0001-83. Link para buscar informações sobre o produto:
http://caixa.gov.br/voce/poupanca-e-investimentos/fundos-investimento/renda-fixa/fic-fiel-rf-longoprazo/Paginas/default.aspx
Caixa FIC Platinum Multimercado Longo Prazo
CNPJ do fundo: 08.070.841/0001-87. Link para buscar informações sobre o produto:
http://caixa.gov.br/voce/poupanca-e-investimentos/fundos-investimento/multimercado/fic-platinummultimercado-longo-prazo/Paginas/default.aspx
Caixa FIC Estratégico Multimercado Longo Prazo
CNPJ do fundo: 03.737.200/0001-10. Link para buscar informações sobre o produto:
http://caixa.gov.br/voce/poupanca-e-investimentos/fundos-investimento/multimercado/fic-estrategicomultimercado-longo-prazo/Paginas/default.aspx
Caixa FIC Cambial Dólar
CNPJ do fundo: 05.114.733/0001-70. Link para buscar informações sobre o produto:
http://caixa.gov.br/voce/poupanca-e-investimentos/fundos-investimento/cambiais/fic-cambialdolar/Paginas/default.aspx
Caixa FI ações IBOVESPA
CNPJ do fundo: 01.525.057/0001-77. Link para buscar informações sobre o produto:
http://caixa.gov.br/voce/poupanca-e-investimentos/fundos-investimento/fundos-de-acoes/fi-acoesibovespa/Paginas/default.aspx
Caixa FI Ações BDR Nível I
CNPJ do fundo: 17.503.172/0001-80. Link para buscar informações sobre o produto:
http://caixa.gov.br/voce/poupanca-e-investimentos/fundos-investimento/fundos-de-acoes/fi-acoes-bdr-nivel1/Paginas/default.aspx
Problema 01. Qual das alternativas você prefere?
( ) 80% de chances de ganhar R$4.000,00 e 20% de chances de ganhar R$0,00
( ) 100% de chances de ganhar R$3.000,00
Problema 02. Qual das alternativas você prefere?
( ) 20% de chances de ganhar R$4.000,00 e 80% de chances de ganhar R$0,00
( ) 25% de chances de ganhar R$3.000,00 e 75% de chances de ganhar R$0,00
Problema 03. Qual das alternativas você prefere?
( ) 80% de chance de perder R$4.000,00 e 20% de chances de perder R$0,00
( ) 100% de chances de perder R$3.000,00
Problema 04. Qual das alternativas você prefere?
( ) 20% de chances de perder R$4.000,00 e 80% de chances de perder R$0,00
( ) 25% de chances de perder R$3.000,00 e 75% de chances de perder R$0,00
Problema 05. Considere um jogo de dois estágios. No primeiro estágio, existe uma probabilidade de 75%
de que o jogo termine sem que você ganhe nada e uma probabilidade de 25% de que se mova ao segundo
estágio. Se atingir o segundo estágio, você pode escolher entre as alternativas a seguir. Observe que a
escolha deve ser feita antes do início do jogo.
( ) 80% de chance de ganhar R$4.000,00 e 20% de chances de ganhar R$0,00
( ) 100% de chances de ganhar R$3.000,00

