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RESUMO 

 

Ao tratar do comportamento de investidores individuais, há o senso comum, provido por 

literaturas anteriores, de que indivíduos de menor poder aquisitivo ou menor grau de educação 

apresentam piores decisões de investimento quando comparados aos demais grupos da 

sociedade brasileira. A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), desenvolvida pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no período entre 2008 e 2009, questiona aos seus 

pesquisados, além de outras várias características econômicas e comportamentais, quais foram 

seus aportes e resgates em categorias de investimento como: ações, Certificado de Depósito 

Bancário (CDB), poupança, moedas estrangeiras etc. Sendo assim, com a finalidade de discutir 

essa percepção, o presente trabalho propõe a análise empírica dos determinantes do 

investimento de pessoas físicas, utilizando como estratégia a aplicação de conceitos 

econométricos às bases de dados geradas pelo IBGE. Os resultados obtidos indicam fortes 

evidências do relacionamento da renda e educação com as decisões de investimento observadas, 

levando à discussão sobre os impactos que esses efeitos comportamentais ocasionam na 

concentração de renda e no aumento da desigualdade social. 

Palavras-chaves: Finanças Comportamentais. Decisões de Investimento. Finanças Pessoais. 

  



ABSTRACT 

 

When dealing with the behavior of individual investors, there a is common sense, provided by 

previous literatures, according to which individuals of lower purchasing power or education 

make worse investment decisions when compared to other groups in Brazilian society. The 

survey Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), conducted by Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) in the period between 2008 and 2009, asks to its respondents, in 

addition to several other economic and behavioral characteristics, their investments and 

redemptions in categories such as: stocks, savings (known in Brazil as poupança), foreign 

currencies, etc. Therefore, in order to discuss this perception, this work proposes an empirical 

analysis of the determinants of individual investments, using econometric concepts applied to 

the databases generated by IBGE as a strategy. Findings indicate strong evidence of the 

relationship between income and education and individual’s investment decisions, leading to a 

discussion about the impacts that these decisions have on income concentration and the 

increasing social inequality. 

Keywords: Behavioral Finance. Investment Decisions. Personal Finance. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

As decorrências das decisões de investimento de um indivíduo em seu futuro estão entre 

a possibilidade de não ter nenhum patrimônio acumulado para ser consumido em sua 

aposentadoria, e a possibilidade de desfrutar de um capital eventualmente valorizado acima dos 

benchmarks da economia, como taxa básica de juros e inflação. 

Esses cenários são respectivamente compostos, de forma rudimentar, pela opção do 

desembolso de suas receitas financeiras apenas em despesas e aquisições de bens não 

valorizáveis, ou pela opção de economia, por meio de aplicações recorrentes em diferentes 

categorias de ativos diligentemente escolhidos. 

Esse processo decisório, bem como sua compreensão, é de grande importância, não 

apenas devido aos impactos na vida do indivíduo, mas também na forma como as instituições 

financeiras disponibilizam seus produtos no mercado de investimento. 

Devido à crescente diversidade de opções de investimento disponíveis às pessoas 

físicas, cada qual com seus atributos específicos, como formas de pagamento, relações de risco 

e retorno e regras de movimentações mínimas, os indivíduos se deparam cada vez mais com 

uma complexidade de informações que pode desmotivar ou confundir a decisão pela aplicação. 

Com a finalidade de aprofundamento nos elementos comportamentais do investimento 

de pessoas físicas, este trabalho busca compreender empiricamente quais são as características 

determinantes que diferenciam de forma significativa as decisões de investimento de cada 

indivíduo, considerando como hipótese principal a ser avaliada a relação entre renda e educação 

com a escolha pela melhor destinação dos recursos financeiros. 

Ao evidenciar que indivíduos menos educados e com menor renda não optam pelo 

investimento, ou escolhem aquele com os piores atributos, ao contrário dos demais estratos da 

sociedade, será possível concluir que o não aproveitamento dos benefícios do investimento 

distanciam ainda mais os estratos sociais, agravando o quadro de desigualdade social presente 

no Brasil. 

Para tanto, são utilizados os dados obtidos na Pesquisa de Orçamentos Familiares 

(POF), referente ao período de 2008 e 2009 e desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), conjuntamente à aplicação de modelos econométricos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Os resultados obtidos apontam a existência de determinantes estatisticamente 

significantes que, dentre outras características observadas, relacionam o nível mais elevado de 

educação das pessoas e a magnitude de suas rendas com a maior probabilidade de realização de 

investimentos, também influenciando a escolha pelas melhores categorias de ativos, com a 

preterição, por exemplo, da poupança, em favor de títulos privados e ações. 

Fatores como sexo, raça, posse de bens e região do país em que habitam contribuem 

concomitantemente na tomada de decisão. Diversos estudos relacionados ao comportamento de 

pessoas físicas quanto a suas decisões financeiras apontam para conclusões correspondentes às 

encontradas neste trabalho, sugerindo inclusive medidas de incentivo a melhores práticas 

financeiras lastreadas na educação dos indivíduos. 

Em seu estudo, Campbell (2006) analisa as soluções utilizadas pelas famílias para os 

problemas relacionados aos investimentos domésticos, observando a ocorrência de três 

principais tipos de erros de escolha, sendo esses a não participação de mercados de risco, a 

baixa diversificação do risco do portfólio e a falha no exercício de opções de refinanciamento 

de hipotecas. O trabalho avalia que a principal causa da ocorrência de erros é o menor nível de 

renda e educação dos investidores. Dentre os efeitos da má gestão dos investimentos, destaca-

se a possibilidade de a família compreender o seu desconhecimento sobre finanças, e, ao tentar 

evitar a tomada de decisões errôneas, acaba por delegar a gestão de seus portfólios a 

profissionais, que por sua vez cobram tarifas elevadas. Por último, aborda o problema dos 

subsídios cruzados de produtos financeiros entre os investidores sofisticados e ingênuos. Esses 

subsídios desestimulam a aceitação de novos produtos financeiros, uma vez que os investidores 

sofisticados, com maior tendência de aceitação da inovação, teriam que abdicar dos benefícios 

do produto já existente. 

Analisando os diferentes níveis de patrimônio no momento da aposentadoria, Lusardi e 

Mitchell (2007) comparam os níveis de riqueza de dois cortes encontrados nos dados da Health 

and Retirement Study (HRS)1: os nascidos no início do período dos Baby Boomers2, observados 

em 2004, e os indivíduos do mesmo grupo etário, observados em 1992. A principal constatação 

é que aqueles que apresentam planejamento financeiro atingem a aposentadoria com 

                                            
1A HRS é um painel longitudinal que examina uma amostra representativa de aproximadamente 20.000 habitantes 

dos Estados Unidos. Mais dados podem ser obtidos pelo endereço eletrônico: <http://hrsonline.isr.umich.edu/>. 
2Grupo de pessoas nascidas após o término da Segunda Guerra Mundial, aproximadamente entre os anos 1946 e 

1964, época em que houve um súbito aumento de natalidade nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e países da 

Europa. 

http://hrsonline.isr.umich.edu/
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notoriamente maior patrimônio do que os não planejadores. São estudadas variáveis 

instrumentais para explicar as diferenças comportamentais em relação ao planejamento 

financeiro e por que indivíduos se aposentam com pouco ou nenhum acúmulo de patrimônio. 

Os resultados obtidos por Lusardi e Mitchell (2007) referendam o trabalho realizado por 

Campbell (2006) ao observar que grupos econômicos de menor renda e educação, 

especialmente negros ou hispânicos, correm maior risco de não planejarem adequadamente a 

sua aposentadoria. 

Pilar dos resultados encontrados nas regressões do presente trabalho, a renda, como 

variável determinante do investimento, foi estudada por Dynan, Skinner e Zeldes (2004), 

indicando a existência do relacionamento positivo e crescente entre a atual receita de indivíduos 

e suas taxas de poupança em todos os níveis de remuneração observados. No mesmo estudo, 

também é apontada correlação positiva quando considerada a educação como proxy de receitas 

permanentes. 

Em relação à educação, Bernheim, Garrett e Maki (2001) argumentam sobre a 

efetividade de políticas de incentivo ao ensino de conceitos financeiros domésticos 

direcionados aos alunos do ensino médio, adotadas em alguns estados dos Estados Unidos. Os 

efeitos observados indicam a elevação das taxas de poupança dos indivíduos expostos ao 

programa, concluindo que a educação é ferramenta significante ao incentivo à poupança. 

Sobre a escolha de categorias de investimento, Choi et al. (2002) expõem a importância 

do processo decisório passivo do investidor, em que, com a aceitação do status quo, 

colaboradores de companhias tendem a levar mais de um ano para se filiar a um plano de 

aposentadoria quando este não é obrigatório, optando pelo programa mais simplificado. 

Assim como Bernheim, Garrett e Maki (2001), Choi et al. (2002) também identificam a 

efetividade da educação financeira, entretanto de forma modesta, no planejamento da poupança. 

Maior nível de instrução e conhecimentos financeiros é apontado por Agnew e Szykman 

(2005) como característica que ameniza o efeito de sobrecarga de informações no momento da 

escolha do plano de aposentadoria. 

A vasta literatura sobre os efeitos da educação no investimento de pessoas físicas 

converge, assim como este trabalho, para o apontamento dos impactos negativos causados pela 

deficiência escolar. 

Adicionalmente, nota-se nos resultados encontrados a discriminação entre homens e 

mulheres em referência à escolha dos ativos em que investir. Mulheres são mais inclinadas à 

poupança, enquanto homens, a investimentos em ações e fundos financeiros. 
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Em um estudo anterior, Barber e Odean (2001) investigam os efeitos do gênero sobre 

as decisões de investimento, argumentando que mulheres possuem maior aversão a risco e são 

menos confiantes que os homens em relação a finanças, resultando na menor participação 

feminina nas operações do mercado acionário. 

Sabendo que a POF foi desenvolvida durante os anos de 2008 e 2009, simultaneamente 

à crise financeira mundial iniciada pelo rompimento da bolha imobiliária norte americana, é 

relevante observar as conclusões de Hoffmann, Post e Pennings (2013) sobre as oscilações da 

percepção e tolerância ao risco apresentadas pelos investidores pessoas físicas. Por mais que 

haja indícios de queda da tolerância a ativos de risco no auge da crise, esses autores apontam 

que os investidores não optam por mover suas aplicações para categorias menos voláteis, como 

renda fixa, evitando a ocorrência de viés nas regressões deste trabalho. Entretanto, recomenda-

se que, com a divulgação da POF 2014/2015, os modelos aplicados neste estudo sejam 

reavaliados com dados atualizados da população brasileira. 
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3 METODOLOGIA 

 

A abordagem utilizada para o desenvolvimento deste trabalho é a verificação empírica 

dos determinantes relacionados à probabilidade de um indivíduo com um conjunto de 

características observáveis investir e, dado o investimento realizado, a reavaliação dos efeitos 

deste, analisando as categorias aportadas. Para tanto, considera-se a aplicação de modelos 

econométricos em um conjunto específico de dados, objetivando-se a obtenção de parâmetros 

dotados de sinais, magnitudes e graus de significância estatística. 

O trabalho considera duas etapas em sua análise, diferenciando-as principalmente nas 

amostras a partir das quais são calculados os modelos. 

Em uma primeira fase, inclui todo o público da POF, possibilitando estudar as 

características específicas dos indivíduos que contribuem em suas decisões de investir. 

Uma vez identificados os investidores, a segunda fase deste trabalho restringe a amostra 

estudada a estes indivíduos, com a finalidade de aprofundar a análise dos determinantes de 

investimento, comparando seus efeitos nas probabilidades de diferentes categorias de ativos 

investidos. 

 

3.1 BASE DE DADOS 

 

A base de dados utilizada é proveniente da POF referente aos anos de 2008 e 2009, de 

autoria do IBGE. 

Conforme observado na Tabela 1, a pesquisa contempla dados de 55.970 domicílios, 

sendo estes representados por 190.159 indivíduos que respondem a 7 formulários durante a 

entrevista: Características do Domicílio e dos Moradores (POF1), Questionário de Aquisição 

Coletiva (POF2), Caderneta de Aquisição Coletiva (POF3), Questionário de Aquisição 

Individual (POF4), Questionário de Trabalho e Rendimento Individual (POF5), Avaliação das 

Condições de Vida (POF6) e Bloco de Consumo Alimentar Pessoal (POF7). 

Os formulários são subdivididos em quadros identificados por numeração única, 

totalizando 72 registros. A POF 2008/2009 apresenta representatividade média estimada de 

0,10% da população brasileira do mesmo período3. 

 

  

                                            
3A estimativa da população por estado no período de 2008 e 2009 é obtida pela interpolação exponencial entre os 

Censos IBGE de 1990, 2000 e 2010. 



13 

Tabela 1 ‒ Distribuição de domicílios e indivíduos pesquisados na POF 2008/2009 

 
Fonte: Elaborada pelo autor.  

Região Estado
Quantidade de 

Domicílios

Quantidade de 

Indivíduos

Representatividade 

da população

Norte AC 863 3.238 0,47%

AM 1.344 5.578 0,17%

AP 689 2.853 0,47%

PA 1.894 7.680 0,11%

RO 907 3.029 0,20%

RR 644 2.475 0,58%

TO 1.270 4.559 0,35%

7.611 29.412 0,19%

Nordeste AL 2.712 9.769 0,32%

BA 3.050 10.755 0,08%

CE 1.861 6.903 0,08%

MA 2.562 9.760 0,15%

PB 1.628 5.579 0,15%

PE 2.367 8.002 0,09%

PI 2.056 7.547 0,25%

RN 1.342 4.758 0,15%

SE 1.654 5.855 0,30%

19.232 68.928 0,13%

Centro-Oeste DF 977 3.281 0,13%

GO 2.686 8.408 0,14%

MS 2.247 7.194 0,30%

MT 2.423 7.536 0,26%

8.333 26.419 0,20%

Sudeste ES 3.489 10.951 0,32%

MG 5.028 16.141 0,08%

RJ 1.938 5.910 0,04%

SP 3.623 11.388 0,03%

14.078 44.390 0,06%

Sul PR 2.477 8.013 0,08%

RS 2.210 6.702 0,06%

SC 2.029 6.295 0,10%

6.716 21.010 0,08%

Total 55.970 190.159 0,10%
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3.2 VARIÁVEIS 

 

As variáveis analisadas buscam identificar as correlações entre efeitos determinantes da 

tomada de decisão do indivíduo em investir e, dado o investimento, em qual categoria de ativo 

este é realizado. Para tanto, faz-se uso do conjunto de variáveis descritas nas Seções 3.2.1 e 

3.2.2 a seguir. 

 

3.2.1 Variáveis Explicadas 

 

A identificação dos indivíduos investidores e da categoria em que investem se dá pelas 

seguintes variáveis: 

a. Investidor: Variável binária com valor igual a 1, se o indivíduo aplicou ou resgatou qualquer 

montante financeiro nos últimos 12 meses, e igual a 0, caso contrário. 

b. Poupança: Variável binária com valor igual a 1, se houve movimentação financeira em 

poupanças, e igual a 0, caso contrário. 

c. Ações: Variável binária com valor igual a 1, se houve movimentação financeira em ações, e 

igual a 0, caso contrário. 

d. Fundos: Variável binária com valor igual a 1, se houve movimentação financeira em ativos 

do tipo fundos de aplicação financeira4, e igual a 0, caso contrário. 

e. Outros5: Variável binária com valor igual a 1, se houve movimentação financeira em ativos 

não categorizados como poupança, ações e fundos, e igual a 0, caso contrário. 

 

3.2.2 Variáveis Explicativas 

 

A POF contempla grande quantidade de informações observáveis discriminadas por 

domicílio e indivíduos, entretanto, são consideradas apenas as variáveis relacionadas à situação 

econômica dos participantes, ou que possuem expectativa, dado o senso comum, de influência 

nas decisões de investimento. As variáveis selecionadas para a análise são as seguintes: 

                                            
4O IBGE categoriza na POF 2008/209 como “Fundos de aplicação financeira” os ativos como Certificado de 

Depósito Bancário (CDB), Recibo de Depósito Bancário (RBD), commodities etc. 
5O instituto também utiliza na pesquisa o termo “Outros” para categorizar ativos como ouro, moedas estrangeiras 

etc. 
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a. Remunerado:  Variável binária igual a 1, caso o indivíduo possua trabalho remunerado, e 

igual a 0, caso contrário. 

b. Remuneração do Domicílio: Variável discreta com o logaritmo natural da remuneração 

monetária total atual do domicílio em que o indivíduo habita. 

c. Anos de Estudo: Variável discreta com a quantidade de anos de estudo do indivíduo 

limitada a 15 anos. 

d. Regiões do País: Conjunto de 5 variáveis binárias iguais a 1, se o indivíduo habita em uma 

das cinco regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul), e iguais a 0, caso 

contrário. 

e. Sexo: Variável binária igual a 1, caso o indivíduo seja do sexo masculino, e igual a 0, caso 

contrário. 

f. Raça: Variável binária igual a 1, caso o indivíduo se identifique como branco, e igual a 0, 

caso contrário. 

g. Idade: Variável discreta com a idade em anos do indivíduo. 

h. Inadimplente: Variável binária igual a 1, caso o indivíduo seja inadimplente, e igual a 0, 

caso contrário. 

i. Apostador: Variável binária igual a 1, caso o indivíduo tenha apostado em qualquer tipo de 

jogo nos últimos 12 meses, e igual a 0, caso contrário. 

j. Plano de Saúde: Variável binária igual a 1, caso o indivíduo possua plano de saúde, e igual 

a 0, caso contrário. 

k. Cartão de Crédito: Variável binária igual a 1, caso o indivíduo possua cartão de crédito, 

não necessariamente sendo o titular, e igual a 0, caso contrário. 

l. Quantidade de Automóveis no Domicílio: Variável discreta com a quantidade de 

automóveis no domicílio em que o indivíduo habita. 
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A partir da Tabela 2 é possível observar o comportamento das variáveis explicativas por 

Grande Região do Brasil, como, por exemplo, maiores níveis de remuneração mensal domiciliar 

e educação nos estados do Sudeste e Sul brasileiro, assim como a maior incidência de indivíduos 

brancos e mais velhos. 

 

Tabela 2 ‒ Médias e desvios padrões amostrais das variáveis explicativas por Grande Região 

do Brasil 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Constata-se, pelas correlações apresentadas na Tabela 3, a presença de endogeneidade 

entre as variáveis explicativas, principalmente entre a remuneração do domicílio e outras 

proxies relacionadas ao patrimônio, como educação, plano de saúde, posse de cartão de crédito 

e automóveis. É relevante também notar a correlação positiva entre a cor branca com a 

realização de investimentos, maiores rendas e instrução. 

 

Tabela 3 ‒ Matriz de correlação das variáveis explicativas com a inclusão da variável explicada 

Investidor 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

  

Média
Desvio 

Padrão
Média

Desvio 

Padrão
Média

Desvio 

Padrão
Média

Desvio 

Padrão
Média

Desvio 

Padrão

Remunerado 0,42 0,49 0,43 0,49 0,44 0,50 0,46 0,50 0,50 0,50

Remuneração (Domicílio) 1.796 2.653 1.512 2.428 2.360 3.634 2.547 4.005 2.625 3.619

Anos de Estudo 5,16 4,55 5,00 4,49 5,96 4,63 6,33 4,60 6,28 4,51

Sexo (Masculino) 0,50 0,50 0,48 0,50 0,49 0,50 0,49 0,50 0,49 0,50

Raça (Branco) 0,22 0,42 0,27 0,45 0,42 0,49 0,51 0,50 0,78 0,41

Idade 27,01 19,47 29,95 20,65 30,97 20,13 33,02 20,70 33,03 20,76

Inadimplente 0,13 0,34 0,15 0,36 0,12 0,33 0,13 0,34 0,12 0,33

Apostador 0,03 0,17 0,03 0,17 0,04 0,19 0,04 0,20 0,05 0,22

Plano de Saúde 0,13 0,33 0,12 0,32 0,21 0,41 0,30 0,46 0,29 0,45

Cartão de Crédito 0,12 0,32 0,14 0,35 0,15 0,36 0,20 0,40 0,17 0,38

Quantidade de Automóveis (Domicílio) 0,19 0,48 0,17 0,46 0,44 0,66 0,47 0,68 0,64 0,70

Sul

Variáveis explicativas

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste

Variáveis explicativas

(ex. Grandes Regiões)

Investidor 1,0000

Remunerado 0,2053 1,0000

Remuneração (Domicílio) 0,1657 0,0744 1,0000

Anos de Estudo 0,2019 0,3761 0,2903 1,0000

Sexo (Masculino) 0,0392 0,1741 0,0011 -0,0547 1,0000

Raça (Branco) 0,0666 0,0183 0,1719 0,1299 -0,0215 1,0000

Idade 0,1478 0,2889 0,0731 0,1341 -0,0355 0,061 1,0000

Inadimplente 0,0413 0,1858 -0,0551 0,0987 -0,1038 -0,0443 0,1994 1,0000

Apostador 0,0819 0,1234 0,0415 0,0875 0,0901 0,0256 0,1261 0,053 1,0000

Plano de Saúde 0,1309 0,0536 0,3729 0,2763 -0,026 0,1795 0,0866 -0,0268 0,0428 1,0000

Cartão de Crédito 0,2366 0,3113 0,2524 0,4075 0,0065 0,0869 0,2019 0,1081 0,0943 0,2814 1,0000

Quantidade de Automóveis (Domicílio) 0,1226 0,0736 0,4973 0,2678 0,0132 0,2511 0,0697 -0,0566 0,0359 0,3394 0,2181 1,0000

Quantidade de 

Automóveis 

(Domicílio)

Investidor Remunerado
Remuneração 

(Domicílio)

Anos de 

Estudo

Sexo 

(Masculino)

Raça 

(Branco)
Idade Inadimplente Apostador

Plano de 

Saúde

Cartão de 

Crédito
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3.3 MODELAGEM 

 

Eventos qualitativos, conforme os abordados neste estudo e descritos por Wooldridge 

(2008), são comumente associados a variáveis binárias, assumindo valores iguais a 1 quando a 

característica esperada se concretiza, ou iguais a 0 caso contrário. 

Assim, considerando-se 𝑦 como a variável binária explicada e 𝒙 como o conjunto de 

variáveis explicativas, escreve-se, na Equação 1, do modelo tradicional Ordinary Least Squares 

(OLS): 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝑢   (1) 

Presumindo-se as hipóteses do OLS, especificamente em que o valor esperado 

condicional dos erros, dados os valores de 𝑥𝑗, é igual a zero, ou seja, 𝐸(𝑢|𝑥1, … , 𝑥𝑘) = 0, tem-

se a Equação 2: 

𝐸(𝑦|𝒙) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘   (2) 

Entretanto, devido a 𝑦 assumir apenas dois possíveis valores (1 ou 0), não é possível 

simplesmente interpretar o parâmetro 𝛽𝑗 como o efeito sobre 𝑦 devido as alterações em 𝑥𝑗, caso 

todos os outros fatores sejam mantidos. Sendo assim, considerando que a probabilidade de 

sucesso de 𝑦  para um dado conjunto de características observadas 𝒙  pode ser escrita pela 

igualdade 𝑃(𝑦 = 1|𝒙) = 𝐸(𝑦|𝒙), determina-se o modelo Linear Probability Model (LPM) a 

ser utilizado no desenvolvimento deste estudo. 

𝑃(𝑦 = 1|𝒙) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘  (3) 

∆𝑃(𝑦 = 1|𝒙) = 𝛽𝑗∆𝑥𝑗    (4) 

Sendo 𝑃(𝑦 = 1|𝒙), representado pela Equação 3, uma função de probabilidade de 

resposta de 𝑦 , linear nas características registradas em 𝒙,  e ∆𝑃(𝑦 = 1|𝒙) , observado na 

Equação 4, a variação dessa probabilidade devido à alteração de uma característica específica 

𝑥𝑗, considerando todos os demais fatores envolvidos constantes. 

Conforme introduzido, a análise é realizada em duas etapas, sendo que na primeira 

considera-se na amostra todos os indivíduos entrevistados, com suas respectivas condições de 
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investidor ou não investidor, e suas categorias de ativos investidas. Para tanto, utilizam-se cinco 

iterações do LPM, diferenciando-as apenas em suas variáveis explicadas. São consideradas as 

categorias apresentadas em 3.2.1 como os nomes dos modelos a serem apresentados. 

Na segunda etapa do estudo, novamente as iterações do LPM são aplicadas, contudo, 

considerando-se apenas aos indivíduos cuja presença de qualquer categoria de investimento 

tenha sido informada. Sendo assim, não faz sentido a inclusão da variável explicada Investidor 

no conjunto de modelos, uma vez que esta assume o valor 1 em todas as ocorrências da amostra 

e, portanto, não haveria diferenciação em seus parâmetros. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Conforme abordado na Seção 3.3, o objetivo dos modelos de determinantes do 

investimento, assim como dos modelos referentes às categorias de investimento, é identificar 

as relações entre as variáveis observáveis dos indivíduos pesquisados com a probabilidade de 

investir. 

Sendo assim, a Seção 4.1 avalia os resultados obtidos ao aplicar os modelos em todo o 

universo amostral da POF 2008/2009, focando nos sinais e magnitudes dos parâmetros obtidos 

no modelo Investidor, analisando principalmente os efeitos da renda e do nível de educação 

sobre os investimentos. 

Na Seção 4.2, a mesma abordagem é realizada, entretanto considera-se apenas os 

indivíduos que possuem algum tipo de investimento realizado. O foco da análise é demonstrar 

que, entre outras implicações, mesmo restringindo o estudo aos investidores, prevalece a 

evidência na qual, com menor renda, patrimônio e menos educação, investe-se em piores 

categorias de ativos. 

Em uma análise preliminar, observa-se que apenas 6,4% dos pesquisados responderam 

ter realizado alguma aplicação nos últimos 12 meses, sendo que, dentre eles, 91,3% relatam 

investir exclusivamente em poupança, 4,3%, em fundos de aplicação financeira, 0,9%, em ações 

e 0,6%, em outros ativos. Realizam investimentos em múltiplas categorias 2,9% do conjunto 

de investidores. 

Percebe-se pela Figura  que a proporção dos tipos de ativos aplicados se diferencia entre 

as Grandes Regiões do Brasil. A categoria poupança exibe menor proporção nas duas regiões 

com maior participação no Produto Interno Bruto (PIB) nacional6 : Sul e Sudeste. Outros 

indicadores como sexo, raça, nível de educação e poder aquisitivo são examinados e 

corroboram a hipótese de que há influência significativa das condições sociais na tomada de 

decisão nesse aspecto do planejamento financeiro da população. 

  

                                            
6A tabela referente ao PIB nacional por unidade federativa e Grande Região, elaborada pelo IBGE, pode ser 

localizada pelo endereço eletrônico: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasregionais/2012/default_xls_2002_2012.shtm. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasregionais/2012/default_xls_2002_2012.shtm
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Figura 1 ‒ Proporções das categorias de ativos investidos observada na POF 2008/2009 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

4.1 ETAPA 1: Modelos de determinantes do investimento aplicados à amostra completa da POF 

2008/2009 

 

A aplicação do LPM utilizando a estratégia indicada na Seção 3.3 resulta em um 

conjunto de cinco vetores de parâmetros, sendo estes referentes às influências de suas 

respectivas variáveis na probabilidade de o indivíduo simplesmente investir (modelo 

Investidor), ou investir especificamente nas categorias ações, fundos, poupança e outros. 

Devido à baixa ocorrência de investidores em categorias diferentes de poupança dentre 

os pesquisados pela POF 2008/2009, conforme apresentado na Figura 1, os parâmetros obtidos 

para o modelo de poupança se assemelham aos do modelo Investidor em magnitude, sinal e 

significância estatística. Os modelos ações, fundos e outros resultam em coeficientes inferiores 

e próximos a zero, impossibilitando a análise nesta etapa do trabalho, sendo essa realizada na 

Seção 4.2. 
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Tabela 4 ‒ Resultados dos modelos de determinantes do investimento, considerando a amostra 

completa da POF 2008/2009 

 

Nota 1: Utiliza-se o símbolo ∗ para 𝟎, 𝟎𝟓 ≤ 𝒑-𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 < 𝟎, 𝟏𝟎, ∗∗ para 𝟎, 𝟎𝟏 ≤ 𝒑-𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 < 𝟎, 𝟎𝟓 e ∗∗∗ para 

𝒑-𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 ≤ 𝟎, 𝟎𝟏. Parâmetros cuja significância esteja acima de 0,10 não apresentam asterisco. 

Nota 2: A variável Região Sul é omitida devido a multicolinearidade com as demais Grandes Regiões. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Conforme se observa na Tabela 4, há forte evidência no sentido de que ser remunerado 

aumenta a probabilidade de investimento do indivíduo. O mesmo efeito ocorre tanto para 

variável binária, quanto para a magnitude da remuneração do domicílio. 

Com maior chance em poupar seus recebimentos ao longo da vida, o indivíduo de 

remuneração superior passa a acumular riqueza em forma de aplicações, beneficiando-se da 

valorização e possibilitando sua utilização futura, e de seus herdeiros, em aquisição de bens 

móveis e imóveis, acesso a melhores instituições de ensino, contratação de plano de saúde e 

outras possibilidades relacionadas à qualidade de vida da família. 

O efeito oposto, em que a baixa renda proporciona menor probabilidade de poupança, 

confronta com o primeiro principalmente pelo aspecto do distanciamento dos estratos sociais 

em que os grupos vivem. Ao não ter patrimônio acumulado, o indivíduo carece de estoque de 

recursos financeiros, principalmente em períodos de menor receita, como a aposentadoria, 

deixando de atuar como um fornecedor de riqueza para a família e tornando-se dependente da 

geração de receita de terceiros. 

Esse resultado é observado por Dynan, Skinner e Zeldes (2004), que identificam forte 

influência sobre a taxa de poupança em todas as faixas de rendas estudadas em seu trabalho. 

Investidor Ações Fundos Poupança Outros

Remunerado 0,0501*** 0,0000 0,0002 0,0494*** 0,0001

Remuneração (Domicílio) 0,0184*** 0,0009*** 0,0027*** 0,0162*** 0,0002***

Anos de Estudo 0,0032*** 0,0002*** 0,0004*** 0,0028*** 0,0001***

Região Norte -0,0230*** -0,0008** -0,0013* -0,0205*** -0,0008***

Região Nordeste -0,0176*** -0,0005 -0,0011 -0,0153*** -0,0008***

Região Centro-Oeste -0,0322*** -0,0011*** -0,0021*** -0,0294*** -0,0008***

Região Sudeste -0,0230*** -0,0002 -0,0003 -0,0216*** -0,0004

Região Sul - - - - -

Sexo (Masculino) 0,0117*** 0,0016*** 0,0027*** 0,0089*** 0,0003***

Raça (Branco) 0,0052*** 0,0001 0,0003 0,0047*** 0,0002

Idade 0,0008*** 0,0000 0,0001*** 0,0008*** 0,0000

Inadimplente -0,0022 -0,0001 -0,0013*** -0,0021 0,0007***

Apostador 0,0442*** 0,0008 0,0025* 0,0424*** 0,0003

Plano de Saúde 0,0166*** 0,0020*** 0,0043*** 0,0128*** 0,0004*

Cartão de Crédito 0,0866*** 0,0034*** 0,0119*** 0,0764*** 0,0004*

Quantidade de Automóveis (Domicílio) 0,0043*** 0,0013*** 0,0048*** 0,0003 0,0001

Intercepto -0,1392*** -0,0084*** -0,0237*** -0,1203*** -0,0016***

Variáveis
Parâmetros por Modelo
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O nível de educação, representado pela variável Anos de Estudo, também apresenta 

relação positiva com a probabilidade de investir. 

O efeito do envelhecimento do indivíduo é isolado pela variável Idade e contribui ao 

investimento na mesma direção. 

Conclui-se, pela magnitude dos parâmetros, que o ano adicional de estudo aumenta em 

300% a probabilidade de poupar em relação ao simples tempo de vida. 

Novamente se identifica o vínculo entre a condição social e a decisão de poupar recursos 

para o uso futuro: assim como verificado na análise dos efeitos da renda, pessoas com baixo 

grau de conhecimento optam com menor probabilidade por investir suas receitas, agravando a 

desigualdade social. 

As evidências apresentadas por Bernheim, Garrett e Maki (2001) mostram os efeitos de 

longo prazo nos Estados Unidos devido aos incentivos governamentais à abordagem de finanças 

no ensino médio, não apenas indicando aumento significativo da exposição dos estudantes à 

educação financeira, mas principalmente o efeito dessa exposição sobre as taxas de poupança e 

acúmulo de capital em suas vidas adultas. 

No Brasil não há, até onde se pôde pesquisar, incentivos similares aos conhecimentos 

financeiros na educação dos jovens, o que levaria a melhores resultados comparados aos 

encontrados neste trabalho. 

Os parâmetros referentes às Grandes Regiões indicam maior resistência à decisão de 

investir caso o indivíduo habite estados fora da região Sul. A região Centro-Oeste apresenta o 

pior desempenho em relação à probabilidade de investimento, seguido pelas regiões Norte, 

Nordeste e Sudeste. O resultado pode ser interpretado como os efeitos não capturados pelas 

variáveis de renda e educação, mas que ainda assim relacionam as questões socioeconômicas e 

culturais específicas das regiões com os processos decisórios de investimento dos seus 

habitantes. 

Indivíduos brancos e do sexo masculino apresentam maior probabilidade de investir 

seus recursos, poupando-os para o futuro. As relações de gênero com a probabilidade de 

investimento são aprofundadas na Seção 4.2, em que se observa principalmente a diferenciação 

entre as categorias investidas por cada grupo. 

Em outros resultados observados, a inadimplência está relacionada à indisponibilidade 

de recursos para aplicação em investimentos. As iterações apresentadas na Tabela 4 refletem 

essa percepção, entretanto sem significância, apresentando sinal negativo para o parâmetro da 

variável Inadimplente. 
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Em contrapartida, apostadores são indivíduos que, em essência, já demostram a intenção 

de reservar parte de seu capital em troca de alguma forma de rentabilização e indicam maior 

probabilidade em investir. 

Plano de saúde, cartão de crédito e automóveis estão atrelados à condição financeira e 

patrimonial do indivíduo, e, intuitivamente, contribuem nos níveis de investimento de forma 

semelhante à renda. Ressalta-se, dentre os resultados obtidos, a magnitude do parâmetro de 

cartão de crédito, sendo este o maior dentre todas as variáveis binárias explicativas utilizadas 

no estudo. 

 

4.2 ETAPA 2: Modelos de determinantes do tipo de investimento aplicados à amostra restrita 

da POF 2008/2009 

 

Em continuidade à estratégia proposta na Seção 3.3, a execução do LPM, restringindo 

a amostra observada aos indivíduos que investem nas categorias ações, fundos, poupança ou 

outros, resulta na série de parâmetros apresentados na Tabela 5. 

Novamente se interpretam os coeficientes como indícios de influências de suas 

respectivas variáveis na probabilidade de o indivíduo investir especificamente nos grupos de 

ativos referidos. 

O principal objetivo desta Seção é discutir as relações da renda e da educação com a 

qualidade da escolha da categoria ativo investida. 

Sabe-se que a poupança, limitada atualmente pela Taxa de Referência (TR) somada a, 

no máximo, 0,5% ao mês7, é um investimento com pior rentabilidade quando comparado aos 

fundos de aplicação financeira, com rentabilidades históricas próximas a do Sistema Especial 

de Liquidação e de Custódia (Selic). Considerando-se a série histórica da Selic8, ajustada pela 

alíquota de imposto de renda de 22,5%9, constata-se que a poupança atinge no máximo 96% da 

rentabilidade do benchmark (2012 e 2013), observado o período entre os anos de 2000 e 2016. 

Nos demais anos, a taxa de retorno acumulada no ano apresenta valores em torno de 70%. 

 

  

                                            
7 A evolução das regras da poupança e outros dados pode ser observada no seguinte endereço eletrônico: 

<http://www.bcb.gov.br/pre/portalCidadao/indecon/poupanca.asp?idpai=PORTALBCB>. 
8Série histórica disponível em: <https://www.bcb.gov.br/Pec/Copom/Port/taxaSelic.asp>. 
9Alíquota referente a 180 dias de permanência da aplicação. Para demais regras de tributação de aplicações em 

fundos de investimento consultar o endereço eletrônico: 

<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=67494>. 

http://www.bcb.gov.br/pre/portalCidadao/indecon/poupanca.asp?idpai=PORTALBCB
https://www.bcb.gov.br/Pec/Copom/Port/taxaSelic.asp
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=67494
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Tabela 5 ‒ Resultados dos modelos de determinantes dos tipos de investimento, considerando 

apenas os indivíduos investidores 

 

Nota 1: Utiliza-se o símbolo ∗ para 𝟎, 𝟎𝟓 ≤ 𝒑-𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 < 𝟎, 𝟏𝟎, ∗∗ para 𝟎, 𝟎𝟏 ≤ 𝒑-𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 < 𝟎, 𝟎𝟓 e ∗∗∗ para 

𝒑-𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 ≤ 𝟎, 𝟎𝟏. Parâmetros cuja significância esteja acima de 0,10 não apresentam asterisco. 

Nota 2: A variável Região Centro-Oeste é omitida devido à multicolinearidade com as demais Grandes Regiões. 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Assim como observado na primeira etapa deste estudo, a renda, expressa pela 

remuneração total do domicílio, apresenta forte significância nas decisões de investimento do 

indivíduo, sendo que os parâmetros encontrados indicam a maior probabilidade de investir na 

categoria fundos, quando comparado aos demais tipos de ativos estudados. 

A remuneração inferior novamente está atrelada a uma decisão desfavorável em relação 

à questão financeira do indivíduo, pois, caso os recursos sejam concentrados na poupança, sua 

rentabilização morosa distanciará os patrimônios em comparação aos demais investidores. 

Adicionalmente, há a necessidade de avaliar em estudos futuros os efeitos da liquidez 

diária desse ativo, pois, além da possibilidade do resgate sem o efeito da rentabilização do mês, 

a disponibilidade imediata do capital pode induzir ao seu consumo de forma leviana pelo 

investidor. A Figura 2 ilustra o efeito da remuneração sobre a maior probabilidade de 

investimento na categoria fundos em detrimento das demais. 

 

  

Ações Fundos Poupança Outros

Remunerado -0,0019 0,0067 -0,004 -0,0047

Remuneração (Domicílio) 0,0146*** 0,0394*** -0,0304*** 0,0028**

Anos de Estudo 0,0029*** 0,0048*** -0,0050*** 0,0007**

Região Norte -0,0066 -0,0171** 0,0254*** -0,0037

Região Nordeste -0,0021 -0,0196*** 0,0281*** -0,0042*

Região Centro-Oeste - - - -

Região Sudeste 0,0120*** 0,0170** -0,011 0,0045

Região Sul 0,0123** 0,0122 -0,0161* 0,0063*

Sexo (Masculino) 0,0206*** 0,0226*** -0,0258*** 0,0028*

Raça (Branco) 0,0001 0,0006 -0,0035 0,0017

Idade 0,0001 0,0012*** -0,0007*** 0,0000

Inadimplente 0,0058* 0,0069 -0,0172*** 0,0099***

Apostador -0,0026 -0,004 0,0067 -0,0002

Plano de Saúde 0,0100*** 0,0121** -0,0121** 0,0007

Cartão de Crédito 0,0054** 0,0325*** -0,0233*** -0,003

Quantidade de Automóveis (Domicílio) 0,0035 0,0234*** -0,0201*** -0,0002

Intercepto -0,1499*** -0,3883*** 1,2946*** -0,0174

Variáveis
Parâmetros por Modelo
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Figura 2 ‒ Parâmetros e erros padrões obtidos para as variáveis de remuneração e educação 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em relação à educação, encontra-se a evidência de que indivíduos menos educados, 

similarmente ao efeito da renda, apresentam maior tendência de concentração de seus recursos 

na categoria poupança, sendo possível identificar também os efeitos entre categorias fundos e 

ações, como visto na Figura 2. 

A complexidade dos ativos diferentes da poupança, que apresentam, por exemplo, a 

necessidade de abertura de conta em corretoras, não liquidez imediata dos recursos aplicados, 

pagamento de tarifas, tributações adicionais e outros elementos, pode ser considerada com um 

dos fatores adicionais de desincentivo à escolha de ações, fundos ou outras categorias como 

destino dos recursos. 

Considerando essa característica, Choi et al. (2002) defendem que os colaboradores de 

companhias demonstram passividade em suas decisões de investimento, optando pela escolha 

dos programas mais simplificados de previdência oferecidos pelas suas empresas. 

Complementarmente, Agnew e Szykman (2005) defendem que a educação também atua 

como fator responsável por amenizar o efeito da complexidade de informações, contribuindo 

para melhores decisões de investimento dos indivíduos. Também reforçam a necessidade do 

incentivo por parte dos governos e empresas na formação financeira do investidor, pois 

indivíduos com maior carência do conhecimento são aqueles com menor percepção de sua 

condição. Por não compreender sua necessidade de assistência, torna-se maior a possibilidade 

de não buscar oportunidades de aprendizado, persistindo em piores decisões de investimento e, 

por consequência, agravando a desigualdade social. 

Barber e Odean (2001) discutem as diferenças comportamentais entre homens e 

mulheres em relação às suas escolhas de investimentos, apresentando evidências de que pessoas 

do sexo feminino alteram com menor frequência seus portfólios de ações, inclusive obtendo, 
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por este motivo, melhores rentabilidades do que os investidores masculinos. O principal motivo 

apontado para a discrepância é a menor confiança que mulheres possuem em seus 

conhecimentos financeiros, consequentemente sendo menos tolerantes ao risco. 

Este trabalho aponta indícios em linha com Barber e Odean (2001) no sentido de que 

homens, de fato, possuem maior probabilidade de investir em ativos de maior risco e 

complexidade, como ações e fundos, enquanto o sexo oposto opta pelo ativo mais simples, 

como a poupança. 

Por último, observa-se que as demais características estudadas, relacionadas à 

remuneração e patrimônio, comportam-se de forma similar à renda, relacionando a riqueza com 

a maior probabilidade de investir em ativos de melhor qualidade. 

 

4.3 PROBABILIDADES PREDITAS A PARTIR DO LPM 

 

Com base nos modelos desenvolvidos, é possível estimar a probabilidade de 

investimento por Grande Região do Brasil. 

A Tabela 6 apresenta as estatísticas descritivas das probabilidades preditas do modelo 

Investidor, com a amostra completa da POF 2008/2009, e também dos demais modelos, estes 

aplicados à amostra restrita ao conjunto de investidores. São descartadas as probabilidades fora 

do intervalo [0,1] para a confecção da tabela. 
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Tabela 6 ‒ Estatísticas descritivas das probabilidades preditas em percentual por Grande 

Região do Brasil 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

  

Desvio Valor Valor

Padrão Mínimo Máximo

Norte 4.631

Investidor 14,7 6,59 2,54 9,63 13,62 20,35 34,43

Ações 2,25 1,65 0,00 1,00 1,89 3,15 9,32

Fundos 6,80 4,97 0,00 2,93 5,84 9,51 28,09

Poupança 93,91 3,97 76,65 91,80 94,74 96,97 99,93

Outros 0,74 0,45 0,00 0,39 0,71 1,05 2,34

Nordeste 9.230

Investidor 15,92 6,60 3,03 10,47 15,96 21,33 34,31

Ações 2,71 1,81 0,00 1,33 2,36 3,82 10,44

Fundos 6,99 5,27 0,00 2,85 5,80 10,20 31,71

Poupança 93,86 4,23 73,96 91,34 94,86 97,16 99,99

Outros 0,68 0,43 0,00 0,33 0,63 0,98 2,64

Centro-Oeste 8.476

Investidor 12,95 6,80 0,65 7,98 11,25 18,66 35,80

Ações 2,51 1,93 0,00 0,99 2,04 3,63 11,01

Fundos 7,96 5,68 0,01 3,59 6,71 11,28 35,38

Poupança 91,89 4,56 70,32 89,27 92,95 95,42 98,67

Outros 1,00 0,48 0,00 0,65 0,98 1,32 3,35

Sudeste 22.799

Investidor 12,84 6,84 0,66 7,74 11,10 18,50 35,51

Ações 3,00 2,14 0,00 1,36 2,55 4,22 12,86

Fundos 8,04 5,91 0,00 3,50 6,73 11,29 38,72

Poupança 92,22 4,84 67,33 89,55 93,38 95,93 99,58

Outros 1,35 0,50 0,01 0,99 1,33 1,68 3,56

Sul 11.413

Investidor 14,89 6,56 3,25 10,30 13,28 19,98 36,61

Ações 2,93 2,01 0,00 1,36 2,53 4,13 12,07

Fundos 7,61 5,39 0,00 3,43 6,54 10,71 32,59

Poupança 91,63 4,43 70,47 89,1 92,58 95,06 98,69

Outros 1,54 0,49 0,11 1,19 1,52 1,86 3,44

3Q
Tamanho da 

Amostra
Média 1Q Mediana



28 

5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho contribui para a literatura em finanças comportamentais ao investigar 

como um conjunto de características observáveis em pessoas físicas reflete em suas decisões 

de investimento e, com base nos resultados obtidos, analisar os relacionamentos entre a baixa 

remuneração e os baixos níveis de educação e piores decisões de investimento do indivíduo. 

Detectou-se fortes evidências de que tanto a renda quanto o estudo influenciam de forma 

favorável a decisão pela poupança de recursos e, adicionalmente, participam do processo 

decisório da categoria de ativo a ser investida. Outros fatores como região em que habita, raça, 

sexo e variáveis relacionadas à condição patrimonial também atuam como determinantes do 

investimento. 

A partir da primeira etapa do trabalho, conclui-se que, em linha com o observado por 

Bernheim, Garrett e Maki (2001) e Dynan, Skinner e Zeldes (2004), pessoas com melhores 

rendas, condições patrimoniais e mais educadas apresentam maiores probabilidades de poupar 

seus recursos em forma de investimento, em comparação aos indivíduos de baixa remuneração, 

ou nível de educação. Este fenômeno contribui de forma a agravar a distância entre os estratos 

sociais brasileiros e pode ser tratado por medidas e incentivos à educação financeira da 

população carente de conhecimento. 

Na segunda etapa, conclui-se que remuneração e educação também são características 

fundamentais no processo de escolha do tipo de investimento, de forma que indivíduos com 

menor renda e menos educados optam com maior probabilidade por investir em ativos de menor 

rentabilidade, representados neste trabalho pela poupança. Entende-se que neste ponto há 

contribuição para a persistência da desigualdade social na medida em que os patrimônios 

evoluem com valorizações em velocidades diferentes. Discute-se, também, em linha com as 

conclusões de Choi et al. (2002) e Agnew e Szykman (2005), o efeito da complexidade de 

determinadas categorias de ativos na escolha do tipo de investimentos, em que novamente a 

educação atua de forma a reduzir a sobrecarga de informações, aprimorando as decisões de 

investimento. 
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