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COMPORTAMENTO DECISÓRIO E A TEORIA DOS PROSPECTOS: UM ESTUDO 
NO AMBIENTE CONTÁBIL. 

 
 
 
 

 
Resumo 
O presente trabalho possui como objetivo principal verificar se os contadores, como tomadores 
de decisão, estão vulneráveis à influência de vieses cognitivos (efeitos certeza, reflexo, 
isolamento e framing) advindos da Teoria dos Prospectos. Possui também como propósito, 
identificar se as variáveis como gênero, idade, formação em contabilidade e tempo de 
experiência na área interferem nas escolhas feitas. Através de um questionário estruturado, 
obteve-se 151 respostas válidas de profissionais dessa área, onde a maioria é do sexo masculino, 
possuem entre 30 e 39 anos, tem pós-graduação e estão atuando de 11 a 20 anos no mercado. 
As análises feitas demonstram que as variáveis, gênero e idade, interferem nas decisões 
tomadas. As pessoas do sexo feminino demonstram ser mais avessas ao risco no campo dos 
ganhos, enquanto o sexo masculino apresentou maior propensão ao risco no campo das perdas. 
As respostas obtidas, em geral, indicam presença de todos os efeitos analisados. Porém, não se 
configuram os efeitos certeza e reflexo quando as diferenças entre as probabilidades de 
ocorrências dos prospectos são baixas. Esses efeitos não se afirmam também quando a 
probabilidade de ocorrência do ganho ou perda é baixíssima, demonstrando que os agentes 
nessas ocasiões agem de forma mais racional. A maior contribuição desse estudo está em 
demonstrar aos profissionais de contabilidade que suas decisões são passíveis de desvios, 
acreditando que essa conscientização pode impactar positivamente as suas escolhas. 
 
Palavras-chave: Teoria dos Prospectos. Contabilidade Comportamental. Tomada de decisão. 
Racionalidade Limitada. 
 
Área temática do evento: Educação e Pesquisa em Contabilidade
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1 INTRODUÇÃO 

A Contabilidade é uma ciência em constante mudança.  Desde seu surgimento passou 
por diversas etapas, e deixou de ser responsável por apenas controlar o patrimônio das 
entidades. A contabilidade atual possui fins gerenciais, como fornecedora de informações para 
a tomada de decisão.  

O contador, então, como tomador de decisão, deve buscar usar sua racionalidade, sendo 
imparcial quanto às escolhas que venha a fazer. Essa ideia remete ao conceito de homo 
economicus, onde o indivíduo é racional, ideia defendida nas Finanças Modernas. Porém, 
estudos surgiram contrariando essa ótica, e sugerindo que os indivíduos sofrem interferências 
que prejudicam nesse processo. 

A Contabilidade Comportamental é a área das Ciências Contábeis que se preocupa em 
entender como o comportamento dos indivíduos pode influenciar na produção e interpretação 
dos dados contábeis. Logo, contraria a ideia de um ser totalmente racional, e considera os 
contadores propensos a sofrer influências de vieses cognitivos. Essa área então corrobora com 
as Finanças Modernas, onde se atentam em analisar como aspectos psicológicos podem 
influenciar na tomada de decisão. 

Com as informações apresentadas, e levando em consideração a contabilidade 
comportamental, surge a dúvida se os contadores, como tomadores de decisão, também sofrem 
influências, podendo impactar negativamente a qualidade das informações contábeis. Neste 
aspecto, esse trabalho busca responder a seguinte questão: As decisões tomadas pelos 
profissionais de contabilidade, em situações de risco financeiro, são impactadas pelos 
vieses cognitivos advindos da Teoria dos Prospectos? 

Para tanto, objetiva analisar o comportamento decisório de contadores em situações de 
risco, e verificar se o padrão apresentado condiz com a Teoria dos Prospectos para os efeitos 
certeza, reflexão, isolamento e formulação (framing).  

Especificamente, objetiva-se verificar se as frequências das respostas obtidas dos 
contadores indicam presença dos efeitos certeza, reflexo, isolamento e formulação. Busca, 
também, identificar se as variáveis como gênero, idade, formação em contabilidade e tempo de 
experiência na área, interferem nas escolhas dos respondentes. 

Entender se as decisões tomadas pelos profissionais de contabilidade são influenciadas 
pela teoria dos prospectos pode colaborar com os estudos da Contabilidade Comportamental. E 
os contadores, ao reconhecerem a sua limitação racional, podem agir de forma a impedir que 
suas ações sejam prejudicadas por vieses cognitivos, tornando seus trabalhos ainda mais 
significativos. Por esses motivos justifica-se realizar a presente pesquisa. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 Teoria dos Prospectos 

Apesar de bastante questionada, a Teoria da Utilidade Esperada e as crenças na 
racionalidade do agente decisor prevaleceram como ideias principais por muito tempo. Até que 
em 1979 Kahneman e Tversky publicaram um ensaio denominado “Prospect Theory: An 
Analysis of Decision under Risk”. Esse artigo tomou destaque, e a Teoria dos Prospectos 
começou a prevalecer, chegando a contribuir para Kahneman receber o Prêmio Nobel em 2002, 
Amos Tversky já havia falecido. (KAHNEMAN, 2011). 
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A Prospect Theory tem como objetivo descrever o processo decisório, através de 
experimentos que induzam o comportamento das pessoas ao tomarem decisões. Através de 
estudos e experimentos Kahneman e Tversky perceberam brechas na Teoria da Utilidade 
Esperada (que, como dito anteriormente, é uma das bases das Finanças Modernas), entendendo 
que nem sempre a tomada de decisão é baseada na busca por opções de maior utilidade. O foco 
dos estudos, a partir disso, deixa de ser nos resultados finais, e passa a ser nos ganhos ou perdas 
possíveis, considerando que os tomadores de decisão avaliam sua escolha baseada nesses, a 
partir de um ponto de referência. (CARDOSO, RICCIO, LOPES, 2008) 

Para verificar se suas ideias condiziam com a realidade, esses autores aplicaram dois 
questionários diferentes em duas universidades (Universidade de Stockholm e Universidade de 
Michigan). Neles haviam duas alternativas, como, por exemplo, escolher entre 80%  
probabilidade de ganhar R$10.000,00 , e 20 % de não ganhar nada, ou ganhar R$8.000,00 com 
certeza (100%). As questões foram aplicadas tanto para no campo dos ganhos quanto das 
perdas. (ANDRADE, 2012). 

Com essa pesquisa eles perceberam que havia divergência entre as respostas obtidas e 
as ideias defendidas pelas finanças modernas. Kahneman e Tversky acabaram identificando que 
os humanos são avessos ao risco em situações de ganhos, e propensos ao risco em situação de 
perdas. Com os estudos, surgiram alguns efeitos que influenciam no processo decisório, e fazem 
com que os tomadores de decisão nem sempre façam a melhor escolha. De acordo com 
Quintanilha e Macedo (2014), os efeitos advindos da Teoria do Prospecto são: efeitos certeza, 
reflexão, isolamento, formulação (framing) e ilusão monetária. Dentre esses, o presente 
trabalho abordará os quatro primeiros, que serão descriminados a seguir: 

 Efeito certeza – De acordo com a Teoria dos Prospectos, no campo dos ganhos 
as pessoas preferem a opção mais segura, ou seja, são avessas ao risco. Sendo 
assim, caso as opções sejam a probabilidade de se conseguir R$ 8.000,00 com 
certeza (100%) e 80% de chance de ganhar R$ 10.000,00, a primeira alternativa 
será a escolhida. Esse efeito entra em contradição com as Finanças Modernas, 
pois a opção escolhida de acordo com essa seria a segunda, por possuir maior 
valor esperado. (FAVERI, VALENTIM, KROETZ, 2013; QUINTANILHA, 
MACEDO, 2014). 

 Efeito reflexão – Já no campo das perdas, esse efeito mostra que os tomadores 
de decisões tendem a correr risco quando há uma possibilidade de perda. Como 
exemplo, entre a alternativa de perder R$ 3.000,00 com certeza (100%) e 80% 
de perder R$ 4.000,00, a segunda opção seria a selecionada pela maioria. Sendo 
assim, percebe-se se as pessoas são mais sensíveis as perdas, e são capazes de 
assumir riscos para evitá-las. (ANDRADE, 2012; CUSINATO, 2003; FAVERI, 
VALENTIM, KROETZ, 2013; QUINTANILHA & MACEDO, 2014). 

 Efeito Isolamento – Esse efeito afirma que ao tomar decisões os agentes 
simplificam os processos, não comparando as semelhanças entre as alternativas 
(como o resultado final), na verdade elas procuram as diferenças, deixando assim 
o processo simplificado. (GALENO et al., 2009; GARCIA et al., 2010; 
QUINTANILHA, MACEDO, 2014; PONTES et al., 2014; KIMURA, BASSO, 
KRAUTER, 2006). 

 Efeito framing – A partir do efeito anterior surge esse, segundo ele a forma como 
um problema é apresentado influencia na tomada de decisão. Para influenciar a 
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decisão não era alterado o resultado final, mas sim a estrutura de como a 
alternativa é abordada. (GALENO et al., 2009; GARCIA et al., 2010; 
QUINTANILHA, MACEDO, 2014; PONTES et al., 2014).  
 

Segundo Macedo e Fontes (2009) a Teoria dos Prospectos abriu espaço para pesquisas 
da influência dos aspectos psicológicos nas decisões tomadas no ambiente contábil-financeiro. 
Ainda segundo o autor, estudos na Contabilidade Comportamental e nas Finanças 
Comportamentais surgiram, buscando questionar se os tomadores de decisão dessas áreas 
agiriam de forma racional, acreditando que sua formação o possibilita conhecimentos que 
auxiliam nesse processo. 

 
2.2 Contabilidade Comportamental 

A Contabilidade Comportamental, entendendo que os comportamentos dos contadores 
sofrem influências, e influenciam na qualidade das demonstrações contábeis. Macedo e Fontes 
(2009) destacam a importância de se analisar aspectos cognitivos na contabilidade, afirmando 
que os valores humanos fazem parte da mesma. Ainda segundo esses autores, a contabilidade 
comportamental traz para a ciência contábil outras ciências que estudam o comportamento 
humano, como a psicologia e sociologia, aplicando conceitos dessas para explicar fenômenos 
contábeis e solucionar problemas de comportamento. 

A contabilidade comportamental é um subconjunto das ciências sociais, e da ciência 
comportamental, e preocupa-se em analisar efeitos cognitivos nos processos decisórios da 
contabilidade. Essa área da contabilidade aplica-se em três campos: o efeito que o 
comportamento humano pode ter sobre a compreensão, criação e utilização das informações 
contábeis, sobre o efeito dos demonstrativos contábeis sobre o comportamento humano, e a 
busca por métodos que permitam alterar o comportamento humano. (CARVALHO et al., 2013). 

Segundo Lucena, Fernandes e Silva (2011) os estudos dessa área estão dentro das 
análises de como falhas cognitivas, forma de julgamento, e a simplificação do problema podem 
influenciar a tomada de decisão. Esses autores ainda afirmam que a contabilidade 
comportamental tem como foco provar que os desvios de comportamento são previsíveis, e 
podem influenciar o processo decisório dentro das organizações, bem como interferir nas 
atitudes dos indivíduos.  

 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente pesquisa, com base nos seus objetivos, classifica-se como descritiva, pois 
busca descrever se há presença de efeitos advindos da Teoria do Prospecto na tomada de decisão 
dos contadores. Em relação aos procedimentos técnicos utilizados, classifica-se como 
bibliográfica e de levantamento. 

O estudo bibliográfico foi utilizado para fundamentar a pesquisa, consultando artigos 
científicos, monografias e livro. O levantamento foi realizado através da aplicação de um 
questionário (Apêndice A) estruturado e não disfarçado, contendo 21 questões, onde as quatro 
primeiras objetivavam traçar o perfil dos respondentes. O mesmo foi aplicado de forma on-line, 
através da ferramenta Google Docs®, enviado por e-mail ou rede social para contadores, 
caracterizando a amostra como não probabilística.  
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O questionário foi elaborado através da junção de outros utilizados em pesquisas 
similares. Foram utilizadas as 16 questões presentes no questionário de Kimura, Basso e 
Krauter (2006) e Silva et al. (2009). De acordo com Kimura, Basso e Krauter (2006), essas 
questões são uma tradução da pesquisa original de Kahneman e Tversky alterando somente a 
moeda utilizada, trazendo para o Real (moeda brasileira). A única questão utilizada não presente 
nas pesquisas anteriores, mas presente na pesquisa de Costa (1996) foi a número 20, com o 
objetivo de analisar a possível presença do efeito framing. Vale ressaltar que o questionário 
avisa aos respondentes que não há resposta correta, e pede para que respondam de acordo com 
sua opinião. 

Para alcançar os objetivos propostos a pesquisa faz uso de testes estatísticos e análises 
descritivas, sendo classificada como quali-quantitativa. Buscando verificar se as respostas 
obtidas dos contadores indicam presença dos efeitos certeza, reflexo, isolamento e formulação, 
foi utilizado o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 20 para 
realizar a tabulação dos dados, e levantar a distribuição das frequências, e o software 
Microsoft Office Excel 2007 para formatar as tabelas. Para identificar se as variáveis como 
gênero, idade, formação em contabilidade e tempo de experiência na área interferem nas 
escolhas dos respondentes são utilizadas as seguintes hipóteses: 

Hipótese 1: H0 = O gênero do respondente não interfere nas suas escolhas, não 
influenciando na analise dos efeitos cognitivos advindos da Teoria do Prospecto. 

H1 = O gênero do respondente interfere nas suas escolhas, influenciando na analise dos 
efeitos cognitivos advindos da Teoria do Prospecto. 

Hipótese 2:H0 = A idade do respondente não interfere nas suas escolhas, não 
influenciando na analise dos efeitos cognitivos advindos da Teoria do Prospecto. 

H1 = A idade do respondente interfere nas suas escolhas, influenciando na analise dos 
efeitos cognitivos advindos da Teoria do Prospecto. 

Hipótese 3:H0 = O nível de formação que o respondente possui em contabilidade não 
interfere nas suas escolhas, não influenciando na analise dos efeitos cognitivos advindos da 
Teoria do Prospecto. 

H1 = O nível de formação que o respondente possui em contabilidade interfere nas suas 
escolhas, influenciando na analise dos efeitos cognitivos advindos da Teoria do Prospecto. 

Hipótese 4:H0 = O tempo de experiência que o respondente possui em contabilidade 
não interfere nas suas escolhas, não influenciando na analise dos efeitos cognitivos advindos da 
Teoria do Prospecto. 

H1 = O tempo de experiência que o respondente possui em contabilidade interfere nas 
suas escolhas, influenciando na analise dos efeitos cognitivos advindos da Teoria do Prospecto. 

Para rejeitar ou aceitar a hipótese nula (H0), foram aplicados os testes estatísticos não 
paramétricos Kruskal-Wallis (para as hipóteses 2, 3 e 4) e Mann-Whitney (para a hipótese 1), 
utilizando novamente o programa SPSS versão 20. A hipótese nula é rejeitada quando o nível 
de significância for menor que 5%.  

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As primeiras quatro questões do questionário visavam identificar o perfil dos 
respondentes, por seu gênero, idade, formação em contabilidade, e tempo de experiência na 
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área. A tabela 1 apresenta as frequências, absoluta e relativa, das respostas nessas questões. 
Através dessa é possível identificar que a grande maioria dos contadores que responderam a 
pesquisa é do sexo masculino (78,10%), possuem entre 30 a 39 anos (37,10%), e 41,70% 
possuem pós-graduação. O tempo de experiência que teve maior frequência foi de 11 à 20 anos, 
correspondendo a 41 respostas e 27,20% da amostra. 

 
Tabela 1 – Caracterização dos respondentes. 

Caracterização dos respondentes Frequência absoluta Frequência relativa 
Gênero 

  

Masculino 118 78,10% 
Feminino 33 21,90% 
Total 151 100,00% 
Idade 

  

20 à 29 anos 42 27,80% 
30 à 39 anos 56 37,10% 
40 à 49 anos 34 22,50% 
50 à 59 anos 13 8,60% 
Acima de 60 anos 6 4,00% 
Total 151 100,00% 
Nível de formação em contabilidade 

  

Técnico Contábil 21 13,90% 
Superior completo 58 38,40% 
Pós-graduado 63 41,70% 
Mestre 7 4,60% 
Doutor 1 0,70% 
Outro 1 0,70% 
Total 151 100,00% 
Tempo de experiência 

  

Até 5 anos 31 20,50% 
De 6 à 10 anos 40 26,50% 
De 11 à 20 anos 41 27,20% 
De 21 à 30 anos 20 13,20% 
Mais de 30 anos 19 12,60% 
Total 151 100,00% 

Fonte: Tabela desenvolvida pelo autor, com dados obtidos pelo programa SPSS 20 
 
 
 
 
A tabela 3 mostra a distribuição de frequências nesses cenários.  
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Tabela 2 – Frequências de respostas por gênero nas questões 10,12, 13, 14 e 15. 
Questões Gênero 

Masculino Feminino 
Frequência 

absoluta 
Frequência 

relativa 
Frequência 

absoluta 
Frequência 

relativa 
Questão 10 
50% de chances de ganhar uma viagem de três 
semanas para a Inglaterra, França e Itália e 50% de 
chances de não ganhar nada. 

33 28,00% 3 9,10% 

100% de chances de ganhar uma viagem de uma 
semana para a Inglaterra. 

85 72,00% 30 90,90% 

Questão 12 
0,1% de chances de ganhar R$ 6.000,00 e 99,9% de 
chances de ganhar R$ 0,00 

81 68,60% 16 48,50% 

0,2% de chances de ganhar R$ 3.000,00 e 99,8% de 
chances de ganhar R$ 0,00 

37 31,40% 17 51,50% 

Questão 13 
80% de chances de ganhar R$ 4.000,00 e 20% de 
chances de ganhar R$ 0,00 

35 29,70% 3 9,10% 

100% de chances de ganhar R$ 3.000,00 83 70,30% 30 90,90% 
Questão 14 
45% de chances de perder R$ 6.000,00 e 55% de 
chances de perder R$ 0,00 

87 73,70% 17 51,50% 

90% de chances de perder R$ 3.000,00 e 10% de 
chances de perder R$ 0,00 

31 26,30% 16 48,50% 

Questão 15 
20% de chances de ganhar R$ 4.000,00 e 80% de 
chances de ganhar R$ 0,00 

70 59,30% 13 39,40% 

25% de chances de ganhar R$ 3.000,00 e 75% de 
chances de ganhar R$ 0,00 

48 40,70% 20 60,60% 

Fonte: Tabela desenvolvida pelo autor, com dados obtidos pelo programa SPSS 20. 
 

 
A seguir começará a discussão do objetivo principal do presente trabalho, ou seja, irão 

ser discutidos os resultados com os efeitos da Teoria do Prospecto. Os problemas de 5 a 10 do 
questionário permitem analisar o efeito certeza, a frequência das respostas nessas questões estão 
expostas na tabela 3. 

 
Tabela 3 – Frequências dos prospectos para o efeito certeza. 

PROBLEMA PROSPECTO FREQUÊNCIA 
ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

5 A: ($2500:33%; $2400:66%; $0:1%) 66 43,70% 
B: ($2400:100%) 85 56,30% 

6 A: ($2500:33%; $0:67%) 37 24,50% 
B: ($2400:34%; $0:66%) 114 75,50% 
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7 A: ($4000:80%; $0:20%) 38 25,20% 
B: ($3000:100%) 113 74,80% 

8 A: ($4000:20%; $0:80%) 83 55,00% 
B: ($3000:25%; $0:75%) 68 45,00% 

9 A: (Viagem de três semanas para a Inglaterra, 
França e Itália:50%; Nada:50%) 

36 23,80% 

B: (Viagem de uma semana para a 
Inglaterra:100%) 

115 76,20% 

10 A: (Viagem de três semanas para a Inglaterra, 
França e Itália:5%; Nada:95%) 

49 32,50% 

B: (Viagem de uma semana para a 
Inglaterra:10%; Nada:90%) 

102 67,50% 

Fonte: Tabela desenvolvida pelo autor, com dados obtidos pelo programa SPSS 20. 
 

Na questão 5 percebe-se uma preferência dos indivíduos pelo prospecto B, onde há um 
ganho certo, o que condiz com a Teoria dos Prospectos e os achados de Kimura, Basso e Krauter 
(2006), Andrade (2012) e com os de Silva et al. (2009) que analisava os alunos de contabilidade. 
Já na questão 6 o prospecto achado difere do encontrado na pesquisa de Kahneman e Tversky, 
que, de acordo com Kimura, Masso e Frauter (2006), obtiveram a escolha de 83 % da opção A. 
Os contadores dessa pesquisa optaram pela alternativa B, com 75,50%, demonstrando que o 
fato do ganho de R$ 4.000,00 não ser certo não interfere na sua escolha, agindo assim de forma 
racional.  

Na alternativa 7, assim como na 5, os contadores optaram novamente pelo ganho certo 
(prospecto B), com uma porcentagem ainda maior, 74,80%. Porém na questão 8, onde 
novamente o ganho não era certo, os respondentes mudaram de visão, e ao invés de escolher a 
opção B como ocorrido na alternativa 6, optaram pela A. Essa divergência pode ter ocorrido 
pelo aumento da diferença dos valores e porcentagem, indicando que os contadores tendem a 
agir de forma mais racional só quando a diferença dos resultados prováveis são baixas. No 
problema 9 procura-se verificar o efeito certeza em situações não monetárias, e os contadores 
continuaram optando novamente pelo ganho certo, com a opção de 76,20% pela alternativa A. 
Na questão 10 os contadores voltaram a agir de forma racional optando pelo prospecto B com 
67,50%, divergindo dos achados de Kahneman e Tversky que, segundo Kimura, Masso e 
Frauter (2006), foram de 67% pela opção A, e corroborando com o achado de Silva et al. (2009) 
que foi de 56% pela opção B. 

A tabela 7 demonstra as frequências dos prospectos nos problemas 11 e 12. Comparando 
as duas questões percebe-se que a diferença entre elas é a probabilidade dos ganhos. Obteve-se 
um escolha pelo prospecto B na questão 11 com 66,90%, e pelo A na 12 com 64,20%. Esses 
achados demonstram que quando a probabilidade de ganho é elevada os contadores optam pela 
alternativa que possibilita um ganho mais certo, e quando o ganho é apenas possível com uma 
porcentagem baixíssima optam pela que possua um ganho superior. 

 
Tabela 3 - Frequências dos prospectos para diferentes probabilidades de ganho. 

PROBLEMA PROSPECTO FREQUÊNCIA 
ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 
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11 A: ($6000:45%; $0:55%) 50 33,10% 
 

B: ($3000:90%; $0:10%) 101 66,90%     

12 A: ($6000:0,10%; $0:99,90%) 97 64,20% 
  B: ($3000:0,20%; $0:99,80%) 54 35,80% 

Fonte: Tabela desenvolvida pelo autor com dados obtidos pelo programa SPSS 20. 
Para Silva et al. (2009) o efeito certeza ocorre quando a escolha da resposta é feita com 

base na porcentagem de ocorrência mais elevada. Portanto, é perceptível a presença do efeito 
certeza nas respostas dos contadores, demonstrando que esses são avessos ao risco em situações 
de ganho, inclusive quando o ganho não é certo. Esse resultado também foi encontrado no 
trabalho de Barreto, Macedo e Alves (2013) onde um pouco mais da metade da amostra eram 
estudantes de contabilidade. Além desse, também corrobora com os achados de Ettore, Silva e 
Macedo (2015), Dantas e Macedo (2013), ambos analisavam graduando também dessa área. 

Nas questões 13, 14, 15 e 16 os prospectos são apresentados no campo das perdas, e são 
opostos aos problemas 7, 8, 11 e 12, a comparação desses dois grupos possibilita a análise do 
efeito reflexo. Para melhorar o estudo as tabelas 8, 9, 10 e 11 comparam cada questão no campo 
do ganho e da perda, ou seja, são comparadas as questões 7 e 13, 8 e 14, 11 e 15, 12 e 16. 

Estudando a tabela 8 a seguir é perceptível a presença do efeito reflexo. No problema 7 
os contadores optaram pelo ganho certo (74,80%), porém no campo das perdas preferiram a 
alternativa em que a perda não era certa (86,10%). Essa atitude dos respondentes corresponde 
ao efeito reflexo, onde, como visto no referencial teórico, os indivíduos são avessos ao risco no 
campo dos ganhos e propensos ao risco no campo das perdas. 

 
Tabela 4 – Frequências dos prospectos para o efeito reflexo, grupo 1. 

PROBLEMA PROSPECTO FREQUÊNCIA  
ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA  
RELATIVA 

7 A: ($4000:80%; $0:20%) 38 25,20% 
B: ($3000:100%) 113 74,80% 

13 A: (-$4000:80%; -
$0:20%) 

130 86,10% 

B: (-$3000:100%) 21 13,90% 
Fonte: Tabela desenvolvida pelo autor com dados obtidos pelo programa SPSS 20. 
 

Na questão 14 o comportamento dos contadores foi de propensão ao risco, como 
demonstrado na tabela 9 exposta a seguir, optando pelo prospecto B (55,60%). Isso demonstra 
que dependendo da diferença das probabilidades de ocorrência das perdas os indivíduos podem 
assumir um risco maior buscando uma perda menor, não aparecendo o efeito reflexo. Nessa 
alternativa pode-se concluir que as diferenças das probabilidades e do valor da perda não foram 
suficientes para causar uma aversão ao risco, importante ressaltar que no campo dos ganhos a 
porcentagem também não foi suficiente para influenciar a escolha. 

 
Tabela 5 – Frequências dos prospectos para o efeito reflexo, grupo 2. 

PROBLEMA PROSPECTO FREQUÊNCIA 
ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA  
RELATIVA 

8 A: ($4000:20%; $0:80%) 83 55,00% 



 

 

10 
 
 

B: ($3000:25%; $0:75%) 68 45,00% 
14 A: (-$4000:20%; -$0:80%) 67 44,40% 

B: (-$3000:25%; -$0:75%) 84 55,60% 
Fonte: Tabela desenvolvida pelo autor com dados obtidos pelo programa SPSS 20 

O efeito reflexo também se fez presente quando o ganho ou perda não eram certos, mas 
tinham uma grande probabilidade de ocorrência, como demonstra a tabela 10. Entre a opção de 
ganhar R$6.000,00 com 45% de chances, e R$3.000,00 com 90 % de chances, os contadores 
optaram pela última opção, ou seja, pela de maior probabilidade de ocorrência. Porém quando 
as alternativas são alteradas para o campo das perdas a opção desses profissionais se altera, 
preferindo com 68,90% pelo prospecto de menor probabilidade, demonstrando uma divergência 
entre as escolhas. 

 
Tabela 6 – Frequências dos prospectos para o efeito reflexo, grupo 3. 

PROBLEMA  PROSPECTO  FREQUÊNCIA 
ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA RELATIVA 

11 A: ($6000:45%; $0:55%) 50 33,10% 
 

B: ($3000:90%; $0:10%) 101 66,90% 
15 A: (-$6000:45%; -$0:55%) 104 68,90% 
  B: (-$3000:90%; -$0:10%) 47 31,10% 

Fonte: Tabela desenvolvida pelo autor com dados obtidos pelo programa SPSS 20. 
 

No problema 16 os profissionais de contabilidade também optaram pela opção com 
maior probabilidade de perda, como pode ser observado na tabela 11. Com isso, é possível 
afirmar que quando se trata de uma perda possível, mas pouco provável, o peso maior dado 
pelos contadores estudados é para o menor valor de perda. 

 
Tabela 7 – Frequências dos prospectos para o efeito reflexo, grupo 4. 

PROBLEMA PROSPECTO FREQUÊNCIA 
ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

12 A: ($6000:0,10%; $0:99,90%) 97 64,20% 
 

B: ($3000:0,20%; $0:99,80%) 54 35,80% 
16 A: (-$6000:0,10%; -$0:99,90%) 70 46,40% 
  B: (-$3000:0,20%; -$0:99,80%) 81 53,60% 

Fonte: Tabela desenvolvida pelo autor com dados obtidos pelo programa SPSS 20. 
 
A Teoria dos Prospectos defende que os tomadores de decisão tendem a simplificar o 

processo de tomada de escolha, eliminando o que as questões têm em comum, e focando nas 
suas diferenças, como afirma Kimura, Basso e Krauter (2006). Esse efeito é denominado 
isolamento, e para analisar se há presença dele diante dos contadores analisados são comparadas 
as questões 18 e 19 (tabela 12) e as 8 e 17 (tabela 13). 

 
Tabela 8 – Frequências dos prospectos para o efeito isolamento. 

PROBLEMA  PROSPECTO FREQUÊNCIA 
ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 
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18 - Além das riquezas que possui, 
você recebeu mais $1.000,00. Agora, 

você deve escolher entre as 
alternativas a seguir: 

A: ($1000:50%; $0:50%) 52 34,40% 

B: ($500:100%) 99 65,60% 

19 - Além das riquezas que possui, 
você recebeu mais $2.000,00. Agora, 

você deve escolher entre as 
alternativas a seguir: 

A: (-$1000:50%; -$0:50%) 110 72,80% 

B: (-$500:100%) 41 27,20% 

Fonte: Tabela desenvolvida pelo autor com dados obtidos pelo programa SPSS 20. 
 

Nos problemas 18 e 19 os resultados finais obtidos pelas alternativas são iguais, na 
opção A poderia obter R$2.000,00 ou R$1.000,00, e na B R$1.500,00. Considerando isso é 
racional pensar que as escolhas fossem iguais, porém os contadores não agiram dessa forma, e 
optaram pelo prospecto B no problema 18 e pelo A no 19. Essa situação apresenta o efeito 
isolamento, pois os profissionais desconsideram o que as duas questões tem em comum, e 
analisam somente o prospecto, e como foi verificado que são avessos ao risco em situação de 
ganho e propensos em situação de perda essas escolhas são feitas. 

Analisando o enunciado do problema 17, através da tabela 13 exposta a seguir, é 
perceptível a igualdade com o resultado final obtido na questão 8, pois há uma probabilidade 
de 25% de se chegar ao segundo estágio, multiplicando essa porcentagem pela do prospecto 
tem-se 25% x 80% = 20% na alternativa A, e 25% x 100% = 25% na B. Sendo assim as escolhas 
dos contadores deveria ser a mesma nas duas questões. Porém o resultado encontrado demonstra 
que 55,00% dos agentes em questão optaram por A no problema 8 e 50,30% optaram pela B na 
questão 17. Esses achados permitem verificar a presença do efeito isolamento, pois as escolhas 
mudaram, porém as porcentagens não são muito diferentes, no problema 17 a diferença de 
opção da alternativa B para A foi de apenas uma resposta, conforme análise da frequência 
absoluta. Esses resultados observados, juntamente com os da tabela 12, demonstram que a 
maioria dos contadores estudados sofre com o efeito isolamento, porém há também um nível 
considerável desses profissionais que não demonstraram presença desse efeito. 

 
Tabela 9 – Frequências dos prospectos para o efeito isolamento e framing. 

PROBLEMA  PROSPECTO FREQUÊNCIA 
ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 
RELATIVA 

8 - Qual das duas alternativas você 
prefere? 

A: ($4000:20%; $0:80%) 83 55,00% 
B: ($3000:25%; $0:75%) 68 45,00% 

17 - 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 você atingir o 

A: ($4000:80%; $0:20%) 75 49,70% 

B: ($3000:100%) 76 50,30% 
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segundo estágio, você pode escolher entre 
as alternativas a seguir. Observe que a 
escolha deve ser feita antes de o jogo 

começar. 
Fonte: Tabela desenvolvida pelo autor com dados obtidos pelo programa SPSS 20. 

As análises das questões 8 e 17 em conjunto, além de possibilitarem a busca pelo efeito 
isolamento, permitem a busca pelo efeito formulação. Nessas duas alternativas os resultados 
obtidos são iguais nos prospectos, conforme debatido anteriormente, a única alteração dos dois 
são como o problema foi formulado. O efeito framing afirma que a forma como uma questão é 
apresentada pode alterar a escolha do respondente. Como já percebido, as escolhas dos 
prospectos nessas duas questões não foram iguais, possibilitando assim constatar o efeito em 
questão. Porém, como já dito, a diferença entre as porcentagens não foram significativas. 

Além dessas questões, a questão 20 foi aplicada com o intuito de analisar o efeito 
formulação. Conforme a tabela 14 apresenta, Paulo e Maria perderam o seu voo, Paulo foi 
informado que seu voo saiu no horário marcado, há 30 minutos, e Maria que o seu atrasou, 
porém decolou há exatos 5 minutos. De acordo com Costa (1996) no comportamento racional 
ambos estariam igualmente chateados, o que não levaria a diferença significante entre as duas 
opções. Já na teoria dos prospectos é previsto um padrão pela escolha de Maria, acreditando 
que sentir que “estava perto” de pegar o voo (framing) influencia a maneira de se avaliar a 
situação (ponto de referência). Analisando a tabela a seguir é perceptível a grande preferência 
pela escolha “Maria” (84,80%), o que remete a concluir que também há presença do efeito 
formulação no problema apresentado. Macedo, Dantas e Oliveira (2012) também encontraram 
presença do efeito framing em alunos de pós-graduação lato sensu em Ciências Contábeis. 

 
Tabela 10 – Frequências dos prospectos para o efeito framing. 

20 - Paulo e Maria têm voos para destinos diferentes, mas no mesmo horário. Pegam o mesmo táxi com 
destino ao aeroporto e ficam presos no trânsito por duas horas, de forma que chegam no aeroporto meia 
hora depois do horário marcado par os voos. Paulo é informado que seu voo partiu no horário previsto e 
Maria é informada que o seu avião teve problemas, atrasou, e saiu há exatamente 5 minutos. Quem você 
acredita que está mais chateado?       
  PAULO MARIA 

Frequência absoluta 23 128 
Frequência relativa 15,20% 84,80% 

Fonte: Tabela desenvolvida pelo autor com dados obtidos pelo programa SPSS 20. 
 
O último problema do questionário trata do seguro probabilístico, que de acordo com 

Silva et al. (2009) e Kimura, Basso e Krauter (2006) seria a melhor escolha entre o seguro 
tradicional para Kahneman e Tversky (1979). Essa questão está exposta a seguir, na tabela 15: 

 
Tabela 11 – Frequências dos prospectos para o seguro probabilístico. 

21 - Suponha que você esteja considerando a possibilidade de segurar um imóvel contra algum dano, 
como por exemplo, incêndio ou roubo. Depois de examinar os riscos e o prêmio do seguro, você não 
encontra uma clara preferência entre a opção de adquirir o seguro e a opção de deixar o imóvel sem 
seguro. Porém, chama-lhe a atenção que a seguradora está oferecendo um novo produto chamado Seguro 
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Probabilístico.  Neste produto, você paga inicialmente metade do prêmio de um seguro tradicional. No 
caso de dano, existe uma probabilidade de 50% de que você pague a outra metade do prêmio e que a 
seguradora cubra todas as perdas. Existe também uma probabilidade de 50% de que, no caso de dano, 
você receba o valor já pago pelo prêmio e não seja ressarcido pelas perdas. Por exemplo, se o acidente 
ocorre em um dia ímpar, você paga a outra metade do prêmio e tem as perdas ressarcidas. Se o acidente 
ocorre em dia par, então a seguradora lhe devolve o prêmio pago e as perdas não são cobertas. Lembre-
se de que o prêmio do seguro tradicional é tal que você avalia que o seguro praticamente equivale ao seu 
custo. Sob estas circunstâncias, você prefere comprar o Seguro Probabilístico? 
  SIM NÃO 

F e uên ia a soluta   
F e uên ia elativa ,8 % , % 

Fonte: Tabela desenvolvida pelo autor com dados obtidos pelo programa SPSS 20. 
 

Nesse seguro, conforme apresentado, o segurado pagaria metade do prêmio de um 
seguro normal, e em caso de acidente pagaria a outra metade do prêmio e seria ressarcido de 
seus prejuízos, se o mesmo ocorresse em um dia ímpar. Se o acidente ocorresse em dia par, a 
seguradora devolveria o dinheiro do prêmio para o segurado. Como mostra a tabela 15, a 
maioria dos profissionais de contabilidade optou por não adquirir o seguro (66,20%). 
Importante lembrar que os contadores com mais de 60 anos escolheram adquirir o seguro, 
agindo de acordo com o que indica Kahneman e Tverky. 

 
5 CONCLUSÃO 
 

O presente estudo possibilitou verificar se as decisões tomadas pelos contadores estão 
sujeitas a influências dos efeitos cognitivos advindos da Teoria do Prospecto. O objetivo era 
analisar a presença dos efeitos certeza, reflexão, isolamento e formulação nas respostas obtidas, 
e, além disso, identificar se o gênero, a idade, formação em contabilidade e tempo de 
experiência na área, dos contadores interfeririam nas suas escolhas. Através de um questionário 
fechado obteve-se 151 respostas que serviriam para atender aos objetivos propostos. De um 
modo geral, os contadores do sexo masculino foram maioria no estudo (78,10%), assim como 
a maior parte possuem entre 30 e 39 anos (37,10%). Prevalecem os respondentes com pós-
graduação (41,70%), e com experiência profissional de 11 a 20 anos (27,20%). 

Através da criação de hipóteses e análises das mesmas por meios estatísticos, foi 
possível verificar que as características dos contadores que influenciaram na sua decisão foram 
o gênero e idade. O sexo feminino mostrou-se mais avesso ao risco em situações de ganho, 
enquanto o sexo masculino demonstrou ser mais propenso ao risco em um ambiente de perda. 
É importante ressaltar que os indivíduos com mais de 60 anos se mostraram mais racionais nas 
escolhas feitas nos problemas 19 e 21. Por meio de análise das frequências obtidas nas questões 
aplicadas aos profissionais de contabilidade, foi possível identificar presença de todos os efeitos 
propostos (efeito certeza, reflexo, isolamento, e formulação). Porém, o efeito certeza não 
demonstrou interferir nas escolhas dos contadores quando as probabilidades de ganho nos dois 
prospectos não são muito diferentes, e quando a probabilidade de ganho é baixíssima. Isso 
também ocorreu no campo das perdas, não sendo possível confirmar o efeito reflexo nessas 
questões. Ou seja, quando a diferença de porcentagem dos prospectos é pequena, ou a 
probabilidade de ocorrência é baixíssima, os efeitos certeza e reflexo não se configuram. 
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Portando, esse trabalho atingiu aos objetivos propostos, e identificou que as decisões 
dos contadores sofrem sim influências cognitivas. Esse achado reforça a importância de atentar-
se para como esses profissionais estão fazendo suas escolhas, considerando que seu trabalho 
depende constantemente disso. Como sugestão para futuras pesquisas, considera-se relevante 
comparar as respostas obtidas dos profissionais de contabilidade, com relação aos efeitos 
cognitivos advindos da Teoria dos Prospectos, com profissionais de outras áreas, permitindo 
identificar se esses demonstram ser mais racionais nesse aspecto. 
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