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"We are, in fact, racing toward "overchoice"—the point at which the advantages of 

diversity and individualization are cancelled by the complexity of the buyer's decision-

making process." 

(TOFFLER, 1970, p.263-270)



RESUMO

Esta dissertação busca investigar a hipótese de sobrecarga de opções, denominada 

em inglês como choice overload, associada ao aumento de complexidade e da 

quantidade de informações disponíveis, ou information overload, abordada e 

discutida por pesquisadores como O’Donoghue e Rabin (1998), Iyengar e Lepper 

(2000), Schwartz (2002), Iyengar, Jiang e Huberman (2003) e Gourville e Soman 

(2005). Neste trabalho, a investigação será no contexto da indústria de produtos de 

investimento brasileira. Para isso, através de uma pesquisa empírica, simulamos a 

decisão de um investidor comum diante de diferentes cenários propostos, com 

menos ou mais opções e menos ou mais informações. Em linha com as pesquisas 

citadas, evidências mostraram a importância de se considerar e avaliar esses 

efeitos, ainda que hipóteses previamente estabelecidas não tenham sido 

confirmadas e experimentos mais amplos precisem ser realizados. Neste estudo, 

quando a oferta se resume a apenas um fundo de investimento, mesmo que 

claramente melhor do que o cenário inicial, um alto índice de 32% ainda decide 

procrastinar a decisão, ou seja, apresentar apenas uma opção, o extremo oposto de 

choice overload, não se apresentou como uma solução eficaz. Também foram 

propostos outros dois cenários, ambos quase idênticos, com cinco alternativas de 

fundos de investimento e informações de retorno esperado e risco para cada um 

deles. No entanto, um desses dois cenários disponibilizava hyperlinks direcionando 

para lâminas com informações adicionais para cada fundo de investimento. Mesmo 

com a opção de ignorá-las, a sua apresentação fez com que o índice de 

procrastinação aumentasse de 16% para 28%, resultado diretamente relacionado a 

regret aversion. Estudos anteriores mostram que há altas chances de que essa 

procrastinação se perpetue.

Palavras-chave: finanças comportamentais; tomada de decisão; sobrecarga de 

opções; sobrecarga de informações; viés de status quo; paralisia decisória



ABSTRACT

This dissertation studies the choice overload hypothesis, also known as overchoice, 

associated with information overload. This hypothesis has been addressed and 

discussed by researchers such as O’Donoghue and Rabin (1998), Iyengar and 

Lepper (2000), Schwartz (2002), Iyengar, Jiang and Huberman (2003) and Gourville 

and Soman (2005), but never regarding the Brazilian investment products industry. 

Through empirical research, we simulated the decision points of ordinary Brazilian 

investors over different proposed scenarios, with changes in numbers of options and 

quantity of disposable information. In line with the researches above-cited, results 

have shown the real possibility of such an effect, even though prior conjectures have 

been countered and larger trials need to be conducted. In this study, when the offer 

comes down to just one fund, even though clearly better than the initial scenario, 

still a very high rate of 32% investors decide to procrastinate their decisions, i.e. the 

extreme opposite of choice overload did not present as an effective solution. Two 

other almost identical offerings were proposed, with five investment fund alternatives 

and expected risk and return information displayed to each of them. However, in one 

offer there was a link to a sheet with additional information for each investment fund. 

Even with the option to ignore them, just by showing the link the "procrastination rate" 

increased from 16% to 28%, a result directly related to regret aversion. Previous 

studies show that there are high chances that this procrastination lasts forever.

Keywords: behavioral finance; decision making; choice overload; information 

overload; regret aversion; status quo bias; analysis paralysis
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1. INTRODUÇÃO

O número excessivo de opções associado ao aumento desproporcional das 

informações disponíveis, respectivamente denominados em inglês como choice 

overload e information overload, parece definitivamente ser um dos grandes desafios 

da sociedade atual e estar distante de ser somente objeto de estudos acadêmicos.

Publicações de negócios, das mais importantes do mundo, vem levantando 

discussão a respeito do assunto, como The Economist, Financial Times, The 

Wall Street Journal, ConsumerReports, PsychologyToday, CNN e Fast Company, 

somente para citar alguns exemplos. Nos noticiários já foram abordados problemas 

reais, desde escolhas simples como nome de cachorro, pacotes de salada e pastas 

de dentes, decisões cotidianas como planos de Internet, TV a cabo e compra do 

carro, até decisões de grande impacto como fundos de aposentadoria e a escolha 

do curso de graduação. Em uma única universidade na Califórnia, Estados Unidos, 

há mais de 350 opções de cursos de graduação. Perguntas como as seguintes 

ainda seguem sendo avaliadas: É possível analisar esses cursos, além os de outras 

universidades? O processo é mais fácil ou mais difícil? O estudante ficará mais 

ou menos satisfeito com a decisão? Ele tem uma chance menor ou maior de se 

arrepender de não ter escolhido outro curso?

O objetivo desta dissertação é revisar a literatura que abordou problemas como 

os citados nos parágrafos acima e aplicar parte dos aprendizados destes estudos 

no contexto da indústria de produtos de investimento brasileira. Exploraremos 

como questões comportamentais, consequentes da sobrecarga de opções e de 

informações disponíveis, podem impactar na rentabilidade não só do investidor, mas 

também na de empresas gestoras de investimentos.

O que defende a hipótese de choice overload (SCHWARTZ, 2002) é que o aumento 

do número de opções disponíveis para o indivíduo pode levar à consequências 

opostas àquelas assumidas pela lógica e senso comum, de que o acesso ao maior 

número de opções fará com que indivíduos consigam decidir de maneira precisa 
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por aquelas que lhes deixarão mais satisfeitos. Como efeitos esperados por esta 

hipótese estariam a desmotivação em realizar a decisão, ou em seu modo extremo 

levar a paralisia decisória, e a queda de satisfação com a opção realizada. Em 

outras palavras, mostra que o bem-estar inicialmente cresce a medida que as 

alternativas aumentam, no entanto, passará a cair rapidamente caso esse aumento 

se dê de maneira excessiva.

Mesmo antes da revolução dos computadores pessoais, há décadas atrás, já 

era possível encontrar pesquisadores questionando os benefícios do aumento 

da chamada "diversidade e individualização". Já citados como overchoice, ou 

simplesmente sobrecarga de opções, e information overload, o livro Future Shock, 

do futurólogo e filósofo Toffler (1970) é um exemplo.

The Super-industrial Revolution will consign to the archives of 
ignorance most of what we now believe about democracy and 
the future of human choice. Today in the techno-societies there 
is an almost ironclad consensus about the future of freedom. 
Maximum individual choice is regarded as the democratic ideal. 
[...]
Ironically, the people of the future may suffer not from an 
absence of choice, but from a paralyzing surfeit of it. They may 
turn out to be victims of that peculiarly super-industrial
dilemma: overchoice.
[...]
We are, in fact, racing toward "overchoice"—the point at which 
the advantages of diversity and individualization are cancelled 
by the complexity of the buyer's decision-making process. 
(TOFFLER, 1970, p.263-270)

Com uma simples pesquisa que leva apenas frações de segundo, o Google pode 

rapidamente apresentar na prática o que o excesso significa. Em novembro de 2014, 

os termos exatos "choice overload" e "overchoice" apresentaram 7,5 mil resultados 

na plataforma Google Scholar, voltada apenas para artigos acadêmicos, ou cerca 

de 40 mil resultados na plataforma aberta. Já "onde investir" apresentou 200 mil 

resultados, o que parece pouco se comparado a "fundos de investimento", objeto 

desse estudo, que apresentou nada menos do que aproximadamente 1 milhão 

e 400 mil resultados de busca. Na mesma data, uma simples busca cotidiana na 

Amazon.com, por uma capa protetora para iPhone, apresentou mais de 6 milhões e 
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meio de resultados. Claramente, o problema do último parágrafo do trecho de Toffler 

já está presente.

Para verificar as consequências dessa nova realidade, simulamos uma pesquisa que 

apresentou 3 cenários distintos, partindo de um mesmo referencial: um montante 

de 10 mil reais acumulados na poupança. O primeiro cenário ofertava apenas um 

fundo, claramente mais vantajoso, e as possibilidades de manter o dinheiro na 

poupança, adiar a decisão para outro momento ou transferir o dinheiro para o fundo 

de investimento ofertado.

Parte das conclusões que serão descritas nas próximas seções apresentou 

resultados interessantes, como a de que oferecer apenas uma opção, mesmo que 

mais vantajosa em todos os aspectos, pode não levar à tomada de decisão por uma 

grande parcela dos indivíduos, praticamente um terço da amostra. Ou seja, utilizar 

o extremo oposto de choice overload pode não ser uma solução necessariamente  

eficaz.

Já os outros dois cenários propostos, ao invés de apresentarem apenas um 

fundo de investimento, ofereciam cinco alternativas cada. Em ambos, as mesmas 

informações básicas eram fornecidas, como rentabilidade esperada ao ano e seu 

nível de risco. No entanto, um dos cenários era diferenciado apenas por links 

de "Mais informações" ao fim da descrição de cada fundo de investimento, que, 

se clicado, levaria a lâminas com informações adicionais, como nome do fundo no 

padrão atual utilizado pelo mercado brasileiro, categoria enquadrada pelo regulador, 

política de investimento, público alvo, histórico de rentabilidade e alguns outros 

números. O objetivo era adicionar maior complexidade à decisão, no entanto as 

novas informações bem como o clique poderiam ser plenamente ignorados pelo 

respondente, apesar do incentivo através de uma pequena nota no enunciado 

ressaltando a importância de uma decisão bem informada.

Mas, mesmo podendo não levar as informações adicionais em consideração, assim 

como supostamente os respondentes do outro cenário o fizeram, apresentá-las 

fez com que o índice de procrastinação aumentasse de 16% para 28%. Pesquisas 

anteriores mostraram que há altas chances de que essa procrastinação se perpetue.
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Na próximo capítulo, será revisada a literatura que serviu como base para a 

pesquisa proposta neste trabalho. No capítulo 3, será detalhada a metodologia 

adotada, a maneira como os cenários citados acima foram simulados e os passos 

na condução do experimento. O capítulo 4 apresentará os resultados da pesquisa, 

as primeiras conclusões e as hipóteses que podem justificar os números obtidos. Já 

no quinto e último capítulo, o autor faz seus comentários, avalia algumas limitações 

encontradas e cita perguntas que podem ser investigadas em estudos futuros.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

Nesta seção, serão revistos artigos e experimentos que trazem evidências para 

desafiar a literatura tradicional nos campos de psicologia e economia e que serão 

utilizados com referência para este trabalho.

No início da década de 90, no artigo "Choice Under Conflict" (TVERSKY; SHAFIR, 

1992), os autores exploravam o que chamavam de conflito.

"The experience of conflict is the price one 
pays for the freedom to choose. Conflict arises 
because a person does not always know how to trade 
off costs against benefits, risk against value, and 
immediate satisfaction against future discomfort. As 
a consequence, it is often difficult to make important 
decisions, such as family planning, as well as 
insignificant decisions, such as what clothes to pack for 
a weekend trip. The resolution of conflict is complicated 
by the presence of uncertainty about the consequences 
of one's actions, and it is further hindered by the 
anticipation of dissonance and regret." (TVERSKY; 
SHAFIR, 1992, p. 358)

Tversky e Shafir mostraram pelo menos dois aspectos importantes da liberdade 

de escolha. Um deles é que quando colocado frente a alternativas complexas 

(ou "conflituosas"), um consumidor estaria mais disposto a continuar procurando por 

novas alternativas ao invés de decidir dentre uma das disponíveis. Outro mostrou 

que elevar o número de opções gera maior incerteza e logo aumenta a disposição 

do indivíduo em adiar a decisão.

Um exemplo prático, que ilustra o problema através de outra perspectiva, propôs 

um experimento com 3 grupos de estudantes. Todos eles receberiam $5 se 

respondessem um longo questionário até uma data limite. O prazo de cada um dos 

grupos seria de 5 dias, 3 semanas ou indeterminado. Os índices de retorno foram 

60%, 42% e 25%, respectivamente. Isso indicou que assim como o aumento do 
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número de opções, aumentar o prazo provocaria o mesmo efeito e a procrastinação 

poderia até se perpetuar.

Uma década antes, em artigo publicado em 1980, um dos mais respeitados 

especialistas da área, Richard Thaler, já discutia o impacto do medo do 

arrependimento e a evitação do esforço ou custo psíquico no processo decisório, 

resultado este de grande importância para este trabalho. Utilizando exemplo de 

Kahneman e Tversky (1979) e explorando os mercados de saúde e entretenimento, 

ele afirma que sempre que alguma escolha puder induzir ao arrependimento, 

consumidores tendem a eliminá-la.

Whenever choice can induce regret consumers 
have an incentive to eliminate the choice. They 
will do so whenever the expected increase in 
utility (pleasure) derived from making their own 
choices is less than the expected psychic costs 
which the choices will induce.
…
Members of the Israeli Army display a resistance 
to trading patrol assignments, even when it 
would be convenient for both individuals to do 
so. (THALER; 1980)

Outra importantíssima contribuição de Thaler, o livro Nudge, lançado em 2008 em 

parceria com Cass Sunstein, consolida a necessidade de simplificação para que 

indivíduos estejam habilitados a realizar as melhores decisões, sem abrir mão da 

sua liberdade de escolha. É a extrapolação do famoso conceito in medio stat virtus, 

ou, a virtude está no meio. Os autores mostram o equilíbrio e os resultados em 

oferecer uma posição entre a de que acredita que a liberdade vem do maior número 

de opções e informações possíveis, e a outra de que ela viria da simplicidade de ser 

capaz de aceitar ou rejeitar uma única boa opção.

De modo geral, alguns vieses cognitivos daqueles relatados no campo de Finanças 

Comportamentais terão maior destaque para esse trabalho.

O viés de status quo é observado quando indivíduos preferem adiar ou evitar 

decisão ou, devido a experiências prévias, repetem decisões similares ou iguais as 
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realizadas anteriormente, por mais que essas apresentem desvantagens em relação 

as outras possibilidades do conjunto (SAMUELSON; ZECKHAUSER, 1988). Em seu 

artigo, os autores mostraram que esse efeito está ligado a outros vieses cognitivos, 

como aversão a perda, necessidade da percepção de controle e a própria aversão 

ao arrependimento. Também relacionado está estudo anterior (KAHNEMAN; 

TVERSKY, 1979), que mostra que resultados negativos gerados por novas ações 

gerariam arrependimentos maiores do que para ocasiões em que simplesmente há 

uma falta de ação.

Desse ponto, vamos definir melhor regret aversion ou, em português, aversão 

ao arrependimento. Segundo Lovelady (2012), regret aversion é o efeito em que 

o medo e a antecipação de um arrependimento futuro fazem com que a efetiva 

intenção de realizar a decisão seja prejudicada, sofrendo ainda influência de 

experiências já vividas pelo indivíduo.

Por fim, conseguimos associar a hipótese de overchoice à redução do autocontrole 

devido fadiga decisória (VOHS et al., 2008), infelicidade e insatisfação (SCHWARTZ 

et al., 2002), manutenção do status quo, adiamento ou até mesmo fuga da tomada 

da decisão, de modo a evitar posterior arrependimento (IYENGAR; LEPPER, 2000).

Este último, um dos experimentos mais icônicos da área, envolveu a disposição 

em que uma mesa de degustação de geleias era organizada em um mercado. O 

ambiente do mercado em questão era propício ao estudo devido a sua ampla oferta 

de produtos e variedades tanto nas prateleiras quanto em mesas de degustação, 

onde, só no caso das geleias, havia mais de 300 opções disponíveis.

Clientes da loja receberam um cupom de US$1,00 para obter desconto na compra 

de uma unidade. Durante um intervalo de 5 horas por 2 dias distintos, duas mesas 

eram alternadas de hora em hora. No primeiro tratamento, havia 24 opções a serem 

escolhidas. Já no segundo, as opções foram limitadas a apenas 6.

Para a avaliação do experimento, duas medidas dependentes entre si da motivação 

dos consumidores foram consideradas: a atratividade inicial da mesa de degustação 

e a posterior compra ou não de um pote de geleia. Na primeira medida, a lógica 

16



pareceu prevalecer e 60% das pessoas que eram expostas a mesa com 24 opções 

foram levadas a parar, enquanto apenas 40% do outro grupo fez o mesmo. No 

entanto, o percentual de pessoas que efetivamente comprou a geleia quando 

expostas a apenas 6 opções de degustação foi aproximadamente 10 vezes maior, 

de 30% contra apenas 3% para o grupo de 24 opções.

Esses números levaram Iyengar e Lepper (2000) à conclusão de que, ainda que 

a ampla oferta induza à maior predisposição dos consumidores experimentarem 

algum sabor na mesa de degustações, a efetiva decisão de compra era radicalmente 

oposta a teoria de racionalidade das escolhas. Logo, a suposição de que a oferta de 

mais opções é sempre mais desejável e geraria maior apelo à tomada de decisão 

poderia ser questionada, pois, na realidade, a consequência da grande oferta gerou 

uma desmotivação para a compra.

Esse suposto paradoxo deu a Schwartz (2004) o nome em seu primeiro livro, 

chamado "The Paradox of Choice: Why More Is Less". No entanto, Schwartz já 

discutia o assunto em um artigo chamado "The Tiranny of Freedom" (2000).

Em artigo iniciado com uma importante consideração do biólogo e filósofo Uexkull 

(1938/1954, p.26), transcrita abaixo, Schwartz explora outro ponto que mais 

tarde daria origem a experimentos importantes em relação a efeitos causados em 

indivíduos expostos a grandes conjuntos de escolhas. Em suas palavras, Schwartz 

diz que a suposta liberdade deixa pessoas indecisas sobre o que fazer e por que. 

Essa liberdade de escolha está ao lado de uma linha tênue e, do outro lado, estão 

o caos e a paralisia decisória. Diz ainda que o preço a ser pago será o perigo e a 

incerteza. (SCHWARTZ, 2000, p. 87, tradução nossa) 

The articlefurther argues that unduly influenced 
by the ideology of economics and rational-choice 
theory, modern American society has created an 
excess of freedom, with resulting increases in people's 
dissatisfaction with their lives and in clinical depression. 
One significant task for a future psychology of optimal 
functioning is to deemphasize individual freedom and 
to determine which cultural constraints are necessary 
for people to live meaningful and satisfying lives. 
(UEXKULL, 1938/1954, p. 26)
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Iyengar e Lepper (2000), ainda em seu artigo, sugerem o efeito da já citada aversão 

ao arrependimento, ou em inglês regret aversion. Esse seria o efeito colateral ao 

maior comprometimento demonstrado por indivíduos em um contexto de abundância 

de escolhas.

Como consequência da sensação de maior responsabilidade, devido a aparente 

oportunidade de encontrar dentre mais opções, a que eles considerem ser a melhor, 

pode haver uma também maior dificuldade para que indivíduos efetivamente 

decidam e assumam suas escolhas, ao temerem um posterior arrependimento.

Pontos de atenção levantados são as limitações de tempo e esforço para que as 

pessoas encontrem a suposta melhor opção. E uma das conclusões é que, apesar 

de poderem considerar o processo mais proveitoso, sujeitos expostos a grandes 

variedades encontrarão maior dificuldade e, logo, a frustração com a sobrecarga e 

complexidade de informações.

Três anos após seu primeiro estudo, Iyengar et al. (2004) realizaram estudo em área 

diretamente relacionada ao objeto dessa dissertação, os investimentos pessoais, 

onde buscou explorar a adesão de empregados estadunidenses aos planos 

corporativos de previdência privada. Para chegar a conclusão, foram analisados os 

registros de quase 800 mil funcionários de 69 empresas, que ofertavam 647 planos 

de previdência privada.

Os resultados obtidos mostraram que quanto maior o número de planos ofertados, 

menor seria a adesão de participantes. Também estimou a queda de adesão entre 

1,5% e 2% para cada 10 fundos adicionais no plano.
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Figura 1: Quanto maior o número de planos ofertados, menor é a
adesão ao plano de previdência corporativo.
Fonte: Extraído de IYENGAR; JIANG; HUBERMAN, 2003, p.91

O gráfico acima apresenta dois extremos: o primeiro, quando há apenas 2 planos 

sendo ofertados, a adesão é de aproximadamente 75%. Já o segundo, se são 

ofertados 59 planos, a adesão cai a um índice de 60%. É possível ainda observar 

o formato da curva, onde a partir de certo número de fundos ofertados, a queda na 

participação é ainda mais acentuada.

Outros pesquisadores, Gourville e Soman (2005), exploram outro ponto interessante 

da hipótese de choice overload, algo que chamaram de linearidade e não linearidade 

de um conjunto de opções. Definiram linearidade como alternativas que variam de 

maneira simples dentro de apenas um único atributo, e o oposto, como alternativas 

que variam em diferentes dimensões que não se compensam entre si, como 

por exemplo, comprar uma versão de um produto que ofereça uma determinada 

funcionalidade implicará em abrir mão de outra funcionalidade desejada e não 

apenas em pagar um preço maior.

O objetivo de um de seus estudos era testar a hipótese de que quanto maior o 

número de versões que uma empresa oferecesse de seus produtos, maior seria sua 

fatia de mercado caso essas versões fossem lineares entre si e menor seria sua 
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fatia se as versões fossem não-lineares entre si, ou em outras palavras, exigisse um 

processo decisório mais complexo.

Para isso, 300 pessoas responderam a um formulário enquanto andavam por um 

shopping, simulando uma situação hipotética de que tivessem ido a uma loja para 

comprar forno micro-ondas e encontrassem as seguintes ofertas:

Figura 2: Tabela com 6 diferentes opções de micro-ondas para cada grupo.
Fonte: Extraído de GOURVILLE; SOMAN, 2005, p.371

Conforme o quadro acima, havia uma única alternativa de determinada marca (item 

A) e até cinco alternativas de uma segunda marca (itens B1 a B5) - as marcas foram 

balanceadas entre os participantes. O quadro apresentado para os consumidores 

variaram em duas dimensões:

a) Número de itens da marca B. Por exemplo, apresentaria conjunto (A, B1) ou 

até (A, B1, B2, B3, B4, B5).

b)Tipo de variações: lineares ou não lineares. Na primeira, apenas a 

capacidade do micro-ondas e seu preço eram alterados (em ambas, B1 < B2 < 

B3 < B4 < B5). Na segunda, uma determinada funcionalidade e o preço.

Para controle e comparação, nos dois casos, A = B1.

Os resultados foram os seguintes:
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Figura 3: Probabilidade de escolher um produto da marca B.
Fonte: Extraído de GOURVILLE; SOMAN, 2005, p.388

No caso da oferta linear, conforme o número de opções crescia, de 1 a 5, a 

probabilidade de escolher a marca B aumentou de 53% para 77%. No entanto, na 

oferta não linear, houve um aumento das vendas quando apenas 2 opções da marca 

B foram apresentadas, mas quando mais opções eram incluídas, as vendas em 

relação ao total poderiam cair a até 40%, no caso de 5 opções.

Nas próximas seções, exploraremos os pontos abordados pelos pesquisadores 

citados no decorrer deste capítulo, mas ao contexto da indústria brasileira de 

investimentos.
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3. MÉTODO

O objetivo principal desta dissertação foi o de avaliar, na indústria de investimentos 

brasileira, o impacto da hipótese de choice overload associada à information 

overload e, por consequência, outros efeitos relacionados, como regret aversion e 

status quo bias.

Se confirmada, seria possível afirmar que não só investidores, mas empresas 

gestoras de investimentos perdem com a negligência em relação ao impacto destes 

vieses cognitivos: o cliente, deixando de investir no produto e no portfólio mais 

apropriado, e o gestor, deixando de captar novos recursos, ainda que seu produto 

possa ser melhor em qualquer dos aspectos avaliados.

3.1 PROCEDIMENTO

Para um estudo inicial, de como esta hipótese interfere no contexto brasileiro, os 

entrevistados foram submetidos a um questionário de 16 perguntas, elaborado para 

verificar como indivíduos de diferentes perfis reagiriam a 3 diferentes cenário.

Na primeira parte, 6 perguntas em relação ao perfil de investidor foram realizadas, 

para investigar relações de como algumas dessas características e objetivos 

individuais poderiam apontar para maior ou menor predisposição à hipótese de 

choice overload.

Levando em consideração aspectos importantes para uma decisão de investimento, 

foi de interesse da pesquisa:

1. Nível de conhecimento sobre investimentos;

2. Perfil de investidor para objetivos com prazo superior a 10 anos;

3. Prazo do objetivo mais longo em que já estivesse guardando dinheiro;

4. Percepção em relação a variação real de 1% ao ano;

5. Tempo percebido de dedicação ao assunto em suas próprias finanças;
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6. Em uma escala de 1 a 5, quem seria o responsável por uma decisão, se o 

próprio indivíduo ou um especialista.

Na segunda parte, de maneira aleatória, os respondentes seriam atribuídos a 1 ou 2 

cenários, de 3 diferentes possíveis, dependendo do seu grupo amostral. Para cada 

um deles havia uma situação inicial a ser assumida como base de comparação, de 

modo a reduzir a complexidade da decisão naquele momento e aproximando a uma 

decisão prática.

a) Situação inicial

O pesquisado deveria supor que possuía um valor de R$10.000,00 guardados na 

poupança, rendendo juros de aproximadamente 6,2% ao ano. Nesse percentual, não 

havia taxas nem imposto e não havia risco.

De modo a mitigar o efeito de contabilidade mental, ou de que os R$10.000,00 

fossem dinheiro ganho sem esforço ou inesperadamente, uma informação 

adicionada é a de que o montante havia sido acumulado após um considerável 

período trabalhado.

b) Tratamentos Ti, onde i = 1, 2 ou 3

Como alternativa à situação inicial, as seguintes opções poderiam ser atribuídas aos 

respondentes:

T1) Um único fundo de investimento, com retorno esperado entre 6,8% a 7,3% e de 

baixo risco, claramente melhor do que o cenário referência (6,2% e baixo risco)

T2) Cinco fundos de investimento, sendo 2 classificados como baixo risco, 2 como 

risco médio e 1 como risco alto, cujo dentre eles estaria o mesmo fundo oferecido no 

item acima.

T3) O mesmo do item b, porém com acesso opcional a links de “Mais informações” 

para cada fundo, como ilustrado no Quadro 2 abaixo.
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Nesse cenário havia uma observação para reforçar e induzir o respondente a 

visualizar as demais informações dos fundos oferecidos: "Como em qualquer 

investimento, é muito importante estar bem informado para tomar a decisão correta. 

Para ver as demais informações dos fundos, basta clicar em Mais informações."

Para diminuir ainda mais a complexidade do experimento, em qualquer um dos 

tratamentos, os retornos dos fundos de investimentos já eram apresentados líquidos 

de custos e impostos.

      Quadro 1: Lâmina com informações adicionais dos fundos.

c) Grupos amostrais

O percentual ideal dos respondentes atribuídos aleatoriamente a cada um dos 

grupos, seria:
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     Quadro 2: Tratamentos a que cada grupo seria atribuído

Os que respondessem a T1 e, ou T2 ou T3, seriam comparados àqueles que 

respondessem apenas T2 ou T3. O intuito era verificar se aqueles que respondem 

a pergunta com apenas 1 fundo de investimento antes de responder a uma das 

duas perguntas com 5 fundos, podem sofrer alguma diferente influência comparados 

àqueles que respondem diretamente a de 5 fundos.

Como a análise acima era secundária em relação ao objetivo principal, a opção 

foi atribuir duas perguntas a apenas um terço da amostra, aproximadamente, 

representados pelos grupos #1 e #2. O restante seria dividido igualmente entre os 

grupos #3 e #4. Os questionário foram atribuídos considerando a data de aniversário 

do respondente.

d) Respostas possíveis

Resposta a) você prefere manter o dinheiro na poupança, afinal ela é mais segura e 

você a conhece bem.

Resposta b) você prefere avaliar um pouco melhor e tomará essa decisão em outro 

momento.

Resposta cX) você transfere o dinheiro para o fundo de investimento X, onde X = 1, 

2, 3, 4 ou 5

Em relação a opção c, de fato, não importava aos resultados qual seria o fundo 

de investimento. No entanto, reforçar que a decisão deveria ser manter, postergar 

ou decidir por um fundo específico, mitigaria a falsa migração de respondentes da 

alternativa b para a alternativa c, pelo simples fato de que uma decisão efetivamente 
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deveria ser realizada, e não apenas uma intenção genérica de escolher qualquer um 

dos fundos ofertados.
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4. RESULTADOS

O experimento proposto contou com 91 participantes. Esses respondentes, em sua 

grande maioria, fazem parte do considerado varejo seletivo dos grandes bancos 

brasileiros. Todos eles foram alcançados através de divulgação livre do conjunto de 

perguntas através do círculo de relacionamento do autor. 

4.1 RESULTADOS ESPERADOS

Quando elaborado o experimento, alguns dos resultados esperados eram:

 - Oferecer apenas 1 fundo, claramente melhor e com baixo risco ou mesmo sem 

qualquer risco adicional ao cenário referência, apresentaria o mais alto índice de 

decisões realizadas, fossem elas manter o dinheiro na poupança ou transferir o 

dinheiro para o fundo de investimento.

- Oferecer 5 alternativas de fundos de investimento, apesar do mesmo fundo 

ofertado no primeiro cenário estar dentre elas, diminuiria o índice de decisões 

realizadas ou, com outras palavras, aumentaria o número de indivíduos que 

procrastinam a decisão.

- Passar a incluir lâminas com informações adicionais dos fundos faria com que, 

mesmo que um indivíduo pudesse ignorar completamente aquelas informações, 

como supostamente o faria ao decidir por alguma opção no cenário anterior, 

aumentaria ainda mais o número de decisões adiadas. Isso porque ao incluir ainda 

mais informações, a complexidade dessa decisão cresceria, potencializando o efeito 

da aversão ao arrependimento.
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4.2 PERFIL DA AMOSTRA

Antes da apresentação dos resultados principais do experimento, iremos explorar as 

características de nossa amostra.

O mais comum, mas não dominante, é aquele com perfil de risco considerado 

moderado, que já investe para objetivos com prazo superior a 7 anos, acredita que 

1% de variação ao ano no retorno real do investimento não seja relevante, além 

de realizar a decisão prioritariamente sozinho, sem ou com pouca ajuda de um 

especialista.

De maneira mais detalhada, ela esteve bem distribuída em relação aos 

conhecimentos sobre investimentos. Pouco mais de 5% declarou não conhecer nada 

sobre o assunto. Já 32% declarou conhecer alguns conceitos, mas sem acompanhar 

notícias relacionadas, outros 32% disseram que seguem as notícias, mas não são 

especialistas e por fim, cerca de 31% dos respondentes disseram conhecer bastante 

sobre ou ainda atuarem no mercado de financeiro.

Sobre o perfil declarado de risco, a maior parte, 54%, declarou aceitar um pequeno 

risco para buscar ganho ligeiramente maior (moderado). Já 27% declarou não 

admitir qualquer perda do capital investido (conservador), enquanto 19% disse não 

se importar com variações bruscas no curto prazo, com o objetivo de possuir um 

retorno diferenciado no longo prazo (agressivo).

Daqueles que já possuem e investem para seus objetivos, predominam os com 

objetivos de médio, maior do que 3 anos, e longo prazo, maior do que 7 anos. 

Respectivamente, 23% e 37% da amostra, conforme mostra o gráfico abaixo.
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Gráfico 1: Percentual de respondentes por prazos de seus objetivos mais longos.

Já uma das características que mais chama a atenção, é como é percebido 1 ponto 

percentual de variação ao ano, descontado a inflação.

   Gráfico 2: Como 1% a.a. é percebido.

Mais de 80% dos respondentes consideram pouco ou nenhuma a importância de 

1% ao longo de um ano. Isso pode sugerir um cenário ainda de maior atenção em 

relação a oferta e distinção de produtos de investimento.

Por fim, o nível de autonomia na decisão de investimento aponta para um baixo 

número de respondentes que confiam a decisão a especialistas de investimentos, 

potencializando a relevância da hipótese de choice overload.
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Gráfico 3: Toma decisões sozinho (1) ou prefere pedir auxílio para um especialista (de 2 a 5, 
sendo 5 o especialista faz a escolha para você).

4.3 RESULTADOS PRINCIPAIS E PRIMEIRAS CONCLUSÕES

Um resultado diferente do esperado aconteceu com o Tratamento 1 (T1). Na 

pesquisa, não surpreenderia caso um número grande de respondentes optasse por 

manter o dinheiro na poupança. Certos motivos, dentre eles alguns explorados neste 

trabalho, podem levar a que indivíduos façam essa opção. Porém, apenas 11% dos 

respondentes optaram por manter o dinheiro onde estava.

No entanto, mesmo com o único fundo de investimento sendo alternativa à 

poupança, de mesmo baixo risco e oferecendo retorno intencionalmente melhor, de 

0.6 a 1.1 ponto percentual acima, um grande número de respondentes preferiu adiar 

a decisão, praticamente 32% da amostra.
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    Gráfico 4: Percentual de respondentes que procrastinam a decisão.

Mas em avaliações posteriores, um motivo bastante razoável para esse alto 

número pode ser verificado. Oferecer uma única alternativa, o completo oposto à 

sobrecarga provocada pela quantidade excessiva de opções, pode levar as pessoas 

a acreditarem que elas pudessem fazer melhor do que simplesmente transferir o 

dinheiro para o único produto que lhes foi apresentado, ou mesmo rejeitarem a 

possibilidade de estarem sendo induzidas a adquirir aquele produto por motivos 

outros que não de seu próprio interesse.

Esse resultado inesperado não é considerado novo. Como citado por O’Donoghue 

e Rabin (1998), mesmo que o indivíduo encontre uma opção melhor que não haja 

qualquer custo para a migração, a decisão ainda será procrastinada caso ele 

entenda que deva empregar mais esforços procurando por algo que ele considere 

ainda melhor, fato altamente incidente em decisões de maior impacto, como é o 

caso de investimentos.

Somado a esse problema, há dois fatores importante. O primeiro, é o  fato de  

geralmente as pessoas possuírem a chamada preferência hiperbólica, isto é, 

preferência desproporcional por gratificações no curto prazo em detrimento ao médio 

e longo prazo. Já o segundo, é o grau de ingenuidade de um indivíduo em relação a 

sua falta de autocontrole, o que levará a acreditar que apesar de procrastinar hoje, 

conseguirá decidir amanhã.
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Logo, os esforços e custos de procurar outras alternativas ou avaliar informações 

complexas, somado a percepção de que poucos dias de procrastinação trarão 

mínimos prejuízos aos resultados finais, serão vencidos pelo alívio de um novo 

adiamento. No entanto, pelos fatores citados acima, esse pode ser um ciclo que 

pode durar para sempre.

Sabemos que outros vieses podem impactar no processo decisório individual, assim 

como nessa simulação, dentre eles os vieses de disponibilidade, ancoragem e 

enquadramento. Comentaremos um pouco sobre eles mais a frente, no capítulo 5 

desta dissertação.

Já para os Tratamentos 2 (T2) e 3 (T3), as evidências apontam para resultados 

significativamente diferentes quando mais informações ou maior complexidade é 

adicionada ao problema, ainda que fosse opcional a visualização das lâminas com 

as demais informações ou, ainda, que elas pudessem ser facilmente descartadas 

pelos respondentes.

Na oferta com 5 fundos de investimento e apenas informações de retorno esperado 

e nível de risco (T2), houve aproximadamente 16% de decisões procrastinadas. 

Quando adicionado o hyperlink para que o respondente, se assim quisesse, 

acessasse as informações (T3), o índice subiu a 28%, atingindo quase o dobro de 

adiamentos. Supondo aleatoriedade e nível de confiança de 85%, a diferença é 

estatisticamente significativa com p-valor = 0.132 para Ho: pT2 = pT3 vs. Ha: pT2 < pT3. 

Também para  Ho: pT1 = pT2 vs. Ha: pT1 <> pT2, p-valor = 0.113. O nível de 85% está 

diretamente relacionado ao número de respondentes, ou seja, com uma amostra 

maior, o nível de confiança poderia ser elevado.

Em T2, apenas 6% optaram por manter o dinheiro na poupança, enquanto ninguém 

optou por essa alternativa em T3.

Um dos principais fatores que levam a esse comportamento é explicado pela 

aversão ou antecipação do medo do arrependimento com a decisão. Motivo de 

procrastinação apontado por Tversky e Shafir (1992), também foi objeto de estudo 

de Iyengar e Lepper (2000). Seu estudo mostrou que pesquisados expostos a uma 
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grande variedade de chocolates finos são bastante menos propensos a aceitar 

uma caixa com poucas unidades desses chocolates ao invés de poucos dólares 

como forma de pagamento se comparados aos participantes expostos a menor 

variedade, 12% vs. 48% respectivamente, além de se mostrarem mais insatisfeitos 

e frustrados com a escolha feita durante o experimento. Extrapolando para não só o 

número de opções, mas para a complexidade da decisão, Gourville e Soman (2005) 

observaram o mesmo efeito em suas pesquisas de funcionalidades lineares e não-

lineares, ou decisões menos e mais complexas, descrita na seção 2.

No experimento desta dissertação, mesmo com mais informações que supostamente 

auxiliariam em uma decisão e cálculos mais precisos, o receio de um equívoco leva 

o respondente a procrastinar a decisão, que como visto acima, pode ser perpétua. 

Isso acontece mesmo com as outras informações podendo ser descartadas e 

ignoradas pelo indivíduo. O simples fato de ele saber da existência delas já parece 

suficiente.

Portanto, há dois aprendizados que se destacam. O primeiro, observado em T1, é 

que reduzir a apenas uma opção provavelmente não garantirá resultados de maior 

eficácia comparado àqueles em condições de choice overload.

Já o outro é o de que quando o indivíduo é exposto a informações adicionais, 

mesmo se pouco relevantes ou que pudessem ser ignoradas, de maneira geral, ele 

pode vivenciar a incapacidade de processar todas essas informações. Com isso, o 

medo de decidir e ser vítima de um posterior arrependimento será potencializado, 

sendo a procrastinação uma das saídas encontradas.

Um ponto ainda a ser brevemente questionado, apesar de não ser o objetivo desse 

estudo, é o quão imprecisa pode ser a decisão daqueles que decidem por manter o 

investimento do cenário base ou transferir para um fundo de investimento específico. 

Ou ainda, o quanto a ilusão de controle citado anteriormente pode impactar nesses 

resultados.
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5. COMENTÁRIOS FINAIS

Em linha com as pesquisas citadas, evidências mostraram a importância de se 

considerar e avaliar esses efeitos, ainda que hipóteses previamente estabelecidas 

não tenham sido confirmadas e experimentos mais amplos precisem ser realizados.

Os resultados levaram ainda a uma maior compreensão desse fenômeno e parece 

razoável afirmar que em um ambiente complexo como o existente entre instituições 

financeiras e investidores brasileiros, a hipótese de choice overload pode ser ainda 

mais forte, assim como os efeitos gerados por information overload.

O excesso de sofisticação de novos produtos e a ampliação do acesso a 

plataformas de produtos cada vez mais complexas, de modo contrário ao esperado, 

pode significar uma barreira ainda maior ao investidor médio brasileiro.

Talvez, ainda, não somente apresentar um número razoável de opções seja 

suficiente. Pode ser que um retorno adicional ainda maior, quando envolvidas em 

decisões complexas, seja exigido para que haja a efetiva migração de produtos, 

ou instituições, mais conhecidos no mercado brasileiro. Caso contrário, o efeito de 

status quo e regret aversion poderão prevalecer.

Como uma pesquisa introdutória na área para o cenário brasileiro, uma clara 

limitação se deveu a falta de dados reais para que fossem melhor explorados, 

principalmente, o efeito de choice overload, regret aversion e a insatisfação 

associada a escolhas sob essas condições.

Com a impossibilidade de realizar uma experimentação no momento efetivo 

da decisão de investimento de clientes de instituições financeiras, houve uma 

preocupação em mitigar riscos como respostas serem dadas de maneiras aleatórias, 

a percepção de que o correto a ser feito fosse escolher alguma das opções de 

fundos de investimento apresentadas, ou mesmo conseguir estruturar a pesquisa de 

modo que chegasse o mais próximo possível a uma decisão verdadeira.
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Para isso, algumas das iniciativas foram partir de um cenário referencial para 

facilitar a comparação com as ofertas propostas e evitar que as alternativas fossem 

complexas demais para uma decisão nesse ambiente, colocar um incentivo 

financeiro atrelado ao desempenho das respostas, ou simplesmente pedir para que 

a resposta não fosse dada ao acaso e ressaltar que haveria uma alternativa mais 

adequada para cada ocasião.

Outros vieses, no entanto, podem impactar não somente nos resultados aqui 

apresentados, mas em qualquer processo decisório real. Destacaremos, neste 

caso, os vieses de disponibilidade, ancoragem e enquadramento, definidos por 

Tversky e Kahneman (1974; 1981). O viés de disponibilidade é aquele em que 

informações mais recentes ou em maior destaque na memória individual podem 

induzir a escolha de determinado produto, como por exemplo, um produto divulgado 

na mídia com maior frequência ou mais recentemente. Já a ancoragem aponta que 

pontos de partida diferentes, como o percentual considerado como referência ou 

mesmo a sequência das questões, podem levar a resultados diferentes. Por fim, 

o enquadramento mostra que mudanças na formulação da questão, ou como os 

produtos e alternativas são apresentados, podem causar mudanças na preferência 

do individuo. Por isso, é preciso analisar cuidadosamente os resultados obtidos e, 

na medida do possível, repetir simulações e criar grupos controle até que o resultado 

possa ser atribuído confiantemente aos efeitos estudados.

Sugestões para futuras pesquisas, além da realização de experimentos em 

ambientes reais, são as amplas possibilidades de explorar não só a própria hipótese 

de choice overload, mas seus efeitos associados, como: infelicidade, insatisfação, 

aversão ao arrependimento e paralisia decisória.

Outro e, por fim, um dos mais importantes efeitos a ser verificado é a não linearidade 

da hipótese de choice overload, ou em outras palavras, qual seria um número 

ou intervalo limite de opções que, ao adicionar novas ao problema, o número de 

pessoas que resolvam postergar a decisão para outro momento passe a crescer.
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