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Propensão à venda do investidor brasileiro: uma análise experimental

Resumo

Este artigo analisa o efeito disposição por meio de uma abordagem experimental com profissionais de mercado

e estudantes de graduação, cujos experimentos se enquadram na opção de um framed field experiment. O

objetivo é analisar o comportamento em decisões de investimentos por meio da propensão desses individuos

em realizar vendas, conforme Kaustia (2010); e da análise do coeficiente de disposição, conforme Odean

(1998). Como resultados, os profissionais não possuíram seu comportamento de venda explicado pelas

variações dos retornos, diferentemente dos estudantes, que apresentaram um comportamento de venda de

ativos coerente com a literatura do efeito disposição.

Palavras-chaves: efeito disposição, propensão à venda, experimentos de laboratório.

1 Introdução

Atualmente a área de finanças está passando por uma transição de paradigmas: de uma visão neoclássica

para uma visão que considera fatores comportamentais nas análises financeiras. Isso tem ocorrido por meio de

críticas a alguns dogmas das teorias econômicas, as quais propõem certas premissas irreais – não observáveis

no mercado (SHEFRIN, 2010). A necessidade de tornar as teorias financeiras mais próximas da realidade é

chamada de finanças comportamentais (RABIN, 2002).

Tais esforços para incorporar noções mais realistas acerca da natureza do homem na economia têm se ex-

pandido largamente nas últimas décadas. De acordo com Rabin (2002), apesar de ainda existirem controvérsias,

a abordagem comportamental tende a se tornar a principal corrente teórica no campo das finanças.

Este artigo utiliza uma abordagem experimental, cujo objetivo é analisar o comportamento dos participantes

em decisões de investimentos por meio da propensão desses individuos em realizar vendas. A amostra contempla

tanto estudantes universitários quanto investidores experientes. Acredita-se que estudar em mais detalhes, em

um ambiente experimental controlado, como a propensão a vender um ativo varia em função dos retornos

auferidos pelos investidores permite a realização de inferências mais robustas a respeito das causas do efeito

disposição.

Harrison e List (2004) classificam os experimentos em quatro tipos: (i) experimento convencional de laborató-

rio; (ii) artefactual field experiment; (iii) framed field experiment; (iv) natural field experiment. Os experimentos

propostos neste artigo se enquadram na opção de um framed field experiment, uma vez que este é também um

artefactual field experiment, mas com um contexto do campo na tarefa e no conjunto de informações utilizado

pelos sujeitos. Neste ensaio, por exemplo, foi utilizada uma interface que simula um homebroker, ferramenta

comum no dia a dia dos investidores. Esse tipo de experimento – framed field experiment – não utiliza uma base

de sujeitos (subject pool) padronizada, como seria o caso se apenas estudantes de fases iniciais de determinado

curso fossem utilizados nas sessões experimentais.

Nos últimos anos, as pesquisas sobre o efeito disposição estiveram focadas na procura dos determinantes

deste efeito, suas causas e mesmo de outras teorias comportamentais que o expliquem melhor. Entre estas
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pesquisas pode-se citar os trabalhos de Grinblatt e Keloharju (2001), Barberis e Xiong (2009), Kaustia (2010),

Barberis e Xiong (2012), entre outros.

O presente artigo insere-se nesta vertente, pois irá aplicar uma metodologia adaptada de Grinblatt e Ke-

loharju (2001) e Kaustia (2010), os quais estudaram o comportamento de venda de ações de investidores reais.

Esse método de análise consiste num modelo de regressão logística que busca estimar empiricamente a proba-

bilidade de ocorrência de uma venda, levando em conta o retorno obtido em uma operação financeira em dado

momento. Em outras palavras, esse estudo está interessado na análise da propensão a vender de cada indivíduo.

A variável dependente do modelo é a decisão de vender contra a decisão de reter um ativo em carteira, expressa

de forma binária. As variáveis independentes são indicadores, também binários, para ganhos e perdas ao longo

de diversos intervalos de retorno. As regressões também contemplam um conjunto de variáveis de controle.

Um dos pontos positivos em utilizar uma abordagem experimental consiste na possibilidade de controlar

o ambiente, reduzindo a quantidade de variáveis que podem influenciar o comportamento de um indivíduo

(FRIEDMAN; CASSAR, 2004). Neste sentido, Da Costa et al. (2013) afirmam que testes do efeito disposição

em mercados reais não podem ser conclusivos, pois nestes estudos as decisões dos investidores são inviáveis de

serem controladas. Por esta razão, experimentos de laboratório possuem papel complementar em relação às

pesquisas desenvolvidas com dados reais, uma vez que é possível desenhá-los de tal forma que o único fator que

influencia a tomada de decisões seja a variação nos preços dos ativos.

Espera-se que esta pesquisa contribua para melhor esclarecer os mecanismos subjacentes ao efeito disposição,

sejam eles vieses comportamentais ou motivações puramente racionais. O artigo segue organizado da seguinte

forma: discussão sobre o efeito disposição; materiais e métodos, que apresenta o software e a interface utilizados

nos experimentos e discute a análise proposta; discussão de resultados; e considerações, as quais discutem as

limitações e as principais contribuições do estudo proposto.

2 O efeito disposição

O efeito disposição é um dos vieses comportamentais mais estudados Shefrin (2010). Indica que os indivíduos

possuem uma maior propensão ao risco no domínio das perdas e uma maior aversão ao risco no domínio dos

ganhos. Este comportamento conduz os indivíduos a realizarem mais transações quando as operações envolvem

retornos positivos. Além disso, os indivíduos tendem a reter mais em carteira os ativos que estão causando

prejuízos ao investidor. Uma consequência do efeito disposição é um comportamento no qual o investidor tende

a realizar mais operações de venda de ativos com retornos positivos do que aqueles com retornos negativos.

Shefrin e Statman (1985) investigaram, em parte do seu estudo, dados do mercado de ações americano entre

1964 e 1970 e obervaram os seguintes percentuais de vendas realizadas com ações ganhadoras: i) 58% em até um

mês após a compra; ii) 57% entre um e seis meses depois da compra da ação; e iii) 59% entre seis e doze meses

após a compra. Estas observações empíricas mostram a preferência dos investidores em realizar operações de

venda de ativos ganhadores.

O comportamento que ocorre no efeito disposição está associado à função valor da teoria do prospecto, em

que quanto maior o ganho obtido, menor é o acréscimo de satisfação e prazer. Por exemplo, um ganho de

R$ 500 não gera exatamente cinco vezes mais satisfação do que um ganho de R$ 100. Da mesma forma, no

2



campo das perdas, quanto maior a perda, menor é a insatisfação gerada por novas perdas. Exemplificando, a

insatisfação ocasionada nos indivíduos é menor com uma perda única de R$ 500 do que com cinco perdas de

separadas de R$ 100 (SHEFRIN; STATMAN, 1985; WEBER; CAMERER, 1998). Neste sentido, Tversky e

Kahneman (1991) observaram que a variação nos preços de um ativo tem um maior impacto quando a variação

é percebida como uma perda do que quando o mesmo grau de variação é visto como um ganho, em outras

palavras, as perdas parecem maiores que os ganhos.

Mais recentemente, alguns estudos analisam a possibilidade de o efeito experiência em influenciar na inten-

sidade da presença do efeito disposição. Locke e Mann (2005) trabalham com o conceito de “disciplina”, ou

seja, a aderência para seguir as estratégias de investimentos, e procuram relações com o efeito disposição. Os

autores não encontraram significativas evidências da presença do efeito disposição. Neste mesmo sentido, Da

Costa et al. (2013) concluíram que o efeito disposição é reduzido se os investidores possuem mais de 5 anos de

experiência com o mercado de ações. Alguns outros artigos também apontam que o efeito dispoição é maior

em investidores inexperientes quando comparados com investidores experientes (GRINBLATT; KELOHARJU,

2001; DHAR; ZHU, 2006).

3 Materiais e métodos

O efeito disposição costuma ser medido tradicionalmente por meio da metodologia introduzida por Odean

(1998), conforme Equação 3. Essa medida produz um coeficiente de disposição individual, considerando um

determinado período escolhido pelo pesquisador. Apesar de muito utilizada, possui algumas limitações, entre

as quais encontra-se a inviabilidade de identificar como o indivíduo se comporta diante de diferentes intervalos

de retornos, tanto positivos quanto negativos.

Uma solução para esse problema foi apresentada por Grinblatt e Keloharju (2001), que, através de uma

regressão logística, classificaram os retornos dos investidores em diversos intervalos e procuraram observar quais

destes intervalos apresentava maior influência no comportamento de venda dos indivíduos. Na mesma linha,

Kaustia (2010) analisou, entre outros aspectos, como o tempo de retenção de um ativo em carteira influencia

na propensão à venda.

A proposta metodológica desse ensaio consiste em utilizar tanto a abordagem de Odean (1998) - Equação

3 -, quanto uma abordagem adptada de Grinblatt e Keloharju (2001) e Kaustia (2010), conforme Seção 4.2. A

abordagem de Odean (1998) calcula um coeficiente de disposição para cada participante do experimento, por

meio de uma comparação entre a Proporção de Ganhos Realizados (PGR) e a Proporção de Perdas Realizadas

(PPR)1. Se PGR > PPR então diz-se que o indivíduo apresentou efeito disposição. Já a abordagem adaptada

de Kaustia (2010) e Grinblatt e Keloharju (2001) trata da estimação da probabilidade de ocorrência de uma

operação de venda em dado nível de retorno por meio de um modelo de regressão logística - foi utilizado o

modelo Logit. Essa probabilidade estimada é chamada de propensão à venda, conforme Kaustia (2010). O

indivíduo tende a ter um comportamento alinhado com a literatura do efeito disposição se apresentar uma

maior propensão à venda em intervalos positivos do que em intervalos negativos de retornos.
1 Conforme Odean (1998), CD = P GR − P P R
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Para calcular os retornos obtidos em cada operação, independente da abordagem utilizada – Odean (1998)

ou Kaustia (2010) –, é preciso utilizar um ponto de referência para calcular o preço de compra dos ativos

em carteira para cada investidor. Os preços de vendas ocorridas acima desse ponto de referência representam

ganhos – ou retornos positivos. Já os preços de vendas abaixo do ponto de referência representam perdas – ou

retornos negativos. Nesse ensaio, o ponto de referência para calcular os preços de compras foi o “preço médio

de compra”, conforme também utilizado por Odean (1998). Para situações em que houve recompras de ativos

ou vendas parciais de ativos já em carteira, foi utilizado o critério FIFO (first in first out) para recalcular o

preço médio de compra.

Na adaptação de Grinblatt e Keloharju (2001) e Kaustia (2010), a análise dos dados foi estruturada com base

em uma regressão logística, na qual a variável dependente é binária e assume o valor de 1 quando uma venda

for realizada e 0 quando o ativo for mantido em carteira. As variáveis independentes desse modelo consistem

em diversas variáveis binárias que classificam o retorno obtido com uma venda (ganho realizado) ou o retorno

potencial obtido com a manutenção do ativo em carteira (ganho não realizado) em diversos níveis percentuais.

O propósito é identificar quais níveis de retorno possuem maior influência na explicação do comportamento de

venda ou de retenção dos ativos.

3.1 Desenho do experimento e coleta de dados

A amostra de indivíduos participantes dos experimentos foi composta tanto por estudantes universitários

quanto por investidores profissionais. Para realizar os experimentos foi utilizado o software Simulabolsa, o qual

simula um mercado de ações exógeno - em que o participante não é capaz de influenciar os preços dos ativos

com suas operações.

Entende-se que a estrutura de um mercado simulado exógeno é mais adequada para os experimentos aqui

propostos, pois a inviabilidade de influenciar os preços por parte dos participantes do experimento impede a ação

de variáveis não observáveis que possam influenciar a tomada de decisões. Além disso, as variações nos preços

são as únicas informações de posse dos participantes da simulação, enfatizando o propósito dos experimentos,

que é analisar a influência do efeito disposição em relação aos níveis de retorno obtidos nas operações.

O total da amostra contemplou 21 sujeitos classificados como profissionais e 46 classificados como estudantes,

totalizando 67 participantes. Foram considerados investidores profissionais indivíduos selecionados de corretoras

e empresas de consultoria em valores mobiliários de Florianópolis, Santa Catarina, com um mínimo de 2 anos de

experiência de investimento em ações. Os participantes não experientes foram estudantes dos cursos de ciências

econômicas e adminsitração da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Tais estudantes já haviam

estudado a disciplina de Mercado de Capitais em seus respectivos cursos. Cada experimento durou em média

90 minutos, tanto com estudantes quanto com profissionais.

As seções experimentais com estudantes ocorreram no laboratório de mercado de capitais da UFSC. Os

participantes foram distribuídos entre os computadores de tal forma que a comunicação entre eles fosse dificul-

tada. Além disso, em cada sessão havia a presença de um pesquisador para apresentar as instruções e conduzir

os experimentos. Por sua vez, os experimentos com profissionais ocorreram no próprio local de trabalho dos

participantes, com o fim de viabilizar a participação destes indivíduos.
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Tabela 1 – Estatísticas descritivas dos participantes dos experimentos

Gênero Operações Idade
Homens Mulheres Média Mínimo Máximo Total Média Mínimo Máximo

Estudantes 28 18 72 15 203 3315 22,4 19 32
Profissionais 19 2 57 15 194 1198 26,4 20 48
Total 47 20 67 15 203 4513 23,6 19 48

A Tabela 1 apresenta algumas estatísticas descritivas. Em média, os estudantes realizaram mais operações

de compra e venda do que os profissionais e possuíam 4 anos de idade a menos. Apenas duas mulheres da

amostra foram classificadas como profissionais, o que gerou uma certa limitação na pesquisa, no sentido de que

a interpretação dos resultados relacionados a diferenças de gênero exige cautela.

3.1.1 Simula Bolsa!

É um software que simula um mercado de ações, desenvolvido por Macedo Jr. (2003). A Figura 1 mostra

a principal tela do software. O programa gera um relatório individual dos resultados apresentados durante

os períodos da simulação. O arquivo de saída gera informações sobre variáveis, tais como o número de ações

compradas e vendidas em cada período e a composição da carteira individual de cada participante.

O programa está alimentado com dados reais de ações da Bolsa de Valores de São Paulo (BMFBovespa)

para o período de 5 anos, de janeiro de 1997 até dezembro 2001. No entanto, não é possível identificar na

simulação qual foi o período real dos dados e nem mesmo quais são os nomes reais dos ativos, pois estes foram

substituídos por nomes e períodos fictícios.

Os preços das ações foram normalizados para que o preço incial fosse R$ 1,00 no começo do experimento,

como pode ser visto na Figura 1. Devido ao fato de os preços serem fixos durante a simulação, podemos dizer

que a configuração do mercado é exógena, ou seja, os participantes não são capazes de provocar alterações nos

preços devido às transações realizadas. Dessa forma, os participantes são supostos como pequenos investidores.
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Figura 1 – Simula Bolsa – simulador do mercado de ações

Nas simulações, cada indivíduo recebe incialmente um valor virtual de R$ 300 mil, que pode ser alocado

em ações de 28 companhias. Os experimentos propostos neste ensaio com a utilização do SimulaBolsa! não

envolveram dinheiro real. Para compensar este fato, no começo do experimento foi contada uma história de que

o participante deveria gerenciar a carteira de um grande amigo da adolecência que morreu de câncer, com o

propósito de gerar um engajamento emocional com a simulação. Por padrão, a simulação contempla 20 períodos

para a tomada de decisão e um total de 3 minutos de tempo para que o participante tome sua decisão em cada

período. Após este limite ser excedido a tela muda automaticamente para o próximo período.

Vale ressaltar que os experimentos cujos dados são utilizados neste artigo não foram desenvolvidos exclu-

sivamente para este trabalho. Os experimentos foram conduzidos por pesquisadores do grupo de Finanças e

Análise de Investimentos da Universidade Federal de Santa Catarina. Da Costa et al. (2013) utilizaram dados

destes experimentos para analisar a ocorrência do efeito disposição em investidores e estudantes com a abor-

dagem proposta por Odean (1998). O diferencial da abordagem aqui proposta, conforme já mencionado, é

analisar a propensão à venda dos indivíduos, classificando as análises por intervalos de retornos (realizados e

não realizados) de cada operação.

O Simula Bolsa gera como saída um arquivo em “.txt” com uma lista das operações realizadas pelos in-

vestidores. Com o arquivo de saída é possível comparar o montante final da carteira dos participantes com

o montante inicial e calcular o retorno de toda a simulação. Contudo, para as análises deste trabalho foi

necessário encontrar o retorno período a período das operações com vendas realizadas e também com vendas

não realizadas, que ocorriam quando o indivíduo optava por não vender determinado ativo de sua carteira.

Para isto, foi desenvolvido um algorítmo responsável por construir as carteiras de cada participante para cada

período, viabilizando calcular os retornos tanto realizados (ativo vendido) quanto não realizados (ativo mantido
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em carteira). Esse algorítmo foi elaborado no software Matlab! e, por ser bastante extenso e desenvolvido para

o caso específico do SimulaBolsa! , seu código não foi disponibilizado no apêndice, mas pode ser solicitado ao

autor para futuras pesquisas.

4 Métodos para mensurar o efeito disposição

Ao longo dos anos, diversos trabalhos científicos foram publicados com diferentes métodos de estimação do

efeito disposição. As principais contribuições de alguns autores, bem como as metodologias propostas serão

apresentadas nesta seção.

4.1 Coeficiente de disposição

Alguns autores apresentam maneiras de mensurar o efeito disposição por meio de um coeficiente. Entre os

trabalhos com contribuições mais relevantes a respeito destes métodos podemos citar Weber e Camerer (1998),

Odean (1998) e Dhar e Zhu (2006). Cada metodologia será apresentada a seguir.

Weber e Camerer (1998) apresentaram uma maneira muito utilizada para estimar o efeito disposição por

meio de um coeficiente. Para os autores, o coeficiente de disposição pode ser estimado por meio da seguinte

equação:

Coeficiente de disposição (CD) = (Ngr − Npr)
(Ngr + Npr) , (1)

sendo que Ngr (Npr) é o número de negócios realizados com um ganho (perda) realizado(a). Além disso,

−1 ≤ DE ≥ 1. Se o total de operações com ganhos realizados for igual ao total das operações com perdas

realizadas, então não há efeito disposição.

Contudo, o problema da abordagem dos autores foi de não considerar os ganhos e perdas em relação a todos

os ganhos e perdas possíveis. Em Weber e Camerer (1998) não parecia ser muito relevante calcular o coeficiente

de disposição por meio da proporção de ganhos e de perdas realizadas, pois as condições experimentais do

estudo eram fixas, bem como as variações dos preços dos ativos.

A desvantagem da abordagem de Weber e Camerer (1998) foi resolvida por Odean (1998) ao considerar,

além de ganhos e perdas realizados (aqueles que efetivamente se converteram na venda de um ativo), os ganhos

e perdas potenciais, ou não realizados (aqueles que ocorreram enquanto o ativo estava em carteira).

Na introduzida por Odean (1998), são analisados os ganhos e perdas realizados e não realizados de cada

investidor. É uma abordagem também muita utilizada e de fácil compreensão, pois seu resultado é expresso

por meio de um coeficiente (coeficiente de disposição - CD). Se o CD for superior a 0, então a conclusão é que

o indivíduo apresentou efeito disposição, pois sua proporção de ganhos realizados foi superior a sua proporção
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de perdas realizadas. A abordagem de Odean (1998) é expressa da seguinte maneira:

Proporção de ganhos realizados (PGR) = Ganhos realizados
Ganhos realizados + Ganhos potenciais

= (Ngr)
(Ngr + Ngp) ,

Proporção de perdas realizadas (PPR) = Perdas realizadas
Perdas realizadas + Perdas potenciais

= (Npr)
(Npr + Npp) ,

(2)

Coeficiente de disposição (CD) = PGR − PPR. (3)

sendo que PGR é a proporção de ganhos realizados, PPR é a proporção de perdas realizadas, Ngr (Npr) é

o número de negócios realizados com um ganho (perda) realizado (a) e Ngp (Npp) é o número das operações

potenciais de ganhos ou perdas.

No entanto, apesar de suas vantangens, uma das desvantagens do método de Odean (1998) é que um ganho

realizado será contabilizado desta maneira independente da amplitude deste ganho, ou seja, um ganho realizado

de 5% terá o mesmo efeito para fins de cálculo do CD do que um ganho realizado de 50%. Este argumento não

inviabiliza o uso do CD, mas torna-se relevante investigar como os investidores se comportam diante de diversos

níveis de retornos possíveis, tanto no campo dos ganhos (retorno positivo), quanto no campo das perdas (retorno

negativo). Adicionalmente, Dhar e Zhu (2006) explicam que o uso do CD, medido conforme a abordagem de

Odean (1998), deve ser feito com cautela quando aplicado a modelos de regressão, pois como o CD é o resultado

de duas razões (PGR e PPR), dificilmente será normalmente distribuído. Este argumento também é aplicável

para os demais coeficientes de disposição apresentados nesta seção.

Dhar e Zhu (2006, p. 736) explicam, ainda, que o coeficiente apresentado por Odean (1998) pode apresentar

um viés de escala, por isso apresentam a seguinte medida:

Coeficiente de disposição (CD) = Ngr

Npr
− Ngp

Npp
(4)

Quando a abordagem da Equação 3 é utilizada, normalmente um teste de diferenças proporções é realizado.

Para esta pesquisa utilizamos o teste Z de proporções descrito a seguir:

Z = PGR − PPR

SE
, sendo o erro padrão (SE) dado por:

SE =
!

PGR(1 − PGR)
Ngr + Ngp

+ PPR(1 − PPR)
Npr + Npp

(5)

4.2 Propensão a vender

Conforme mencionado acima, uma das principais desvantagens de mensurar o efeito disposição por meio de

um coeficiente consiste no fato de que a magnitude dos ganhos ou das perdas não é considerada. Sendo assim,
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torna-se relevante o estudo do efeito disposição diante de uma classificação dos retornos em intervalos. Dessa

forma, é possível afirmar quais intervalos de retorno aumentam a propensão de um investidor de vender seus

ativos em carteira.

Grinblatt e Keloharju (2001) e Kaustia (2010) são exemplos de autores que estimam a propensão dos

investidores a vender ativos. Essa propensão à venda pode ser encontrada por meio de modelos de regressão

de escolha discreta, como os da família de regressão logística. Assim, é possível estimar a probabilidade dos

investidores venderem seus ativos diante de variações nas variáveis explicativas do modelo. Tanto Grinblatt e

Keloharju (2001) quanto Kaustia (2010) utilizam o modelo Logit.

4.2.1 Regressão logística

O modelo de regressão logística é adequado para trabalhar com dados qualitativos. Serve para as situações

nas quais a variável dependente (Y ) é binária (assume os valores de 0 e 1) e o valor que se busca é a probabilidade

(π) de que a Y seja 1 dado o valor de determinada variável x, que poderá tanto ser binária quanto dividida em

categorias (CHATTERJEE; HADI, 2006; RYAN, 2009). Logo:

π = Pr(Y = 1|X = x) (6)

A relação entre π e X pode ser modelada através de uma função de resposta logística, a qual é apresentada

abaixo:

π = Pr(Y = 1|X = x) = eβ0+β1x1...βpxp+ϵ

1 + eβ0+β1x1...βpxp+ϵ
(7)

A Equação 7 é não linear nos parâmetros, mas é possível torná-la linear com o uso do logarítmo natural dos

dois lados da equação. Então obteremos:

logit(π) = ln
π

1 − π
= β0 + β1x1 . . . βpxp + ϵ, (8)

que pode ser reescrita da seguinte forma na notação matricial:

logit(π) = X′B, (9)

em que X é a matriz de variáveis explicativas e B é a matriz de coeficientes atrelados às variáveis.

Uma vez que ln(π/1 − π) passa a ter um intervalo que vai de −∞ até +∞, o modelo se torna mais adequado

para o uso de uma regressão linear. O modelo logit é linear nos parâmetros, os quais são estimados por máxima

verossimilhança. Após a estimação obtém-se as probabilidades para cada valor de xp. Os coeficientes β’s são

os logarítmos das “odd-ratios” (RYAN, 2009).

No modelo aqui proposto a variável dependente (Y ) é binária, na qual se o indivíduo não vender determinado

ativo em certo período, então Y = 0. Por outro lado, se o indivíduo vender o ativo, então Y = 1. A retenção de

um ativo em carteira (Y = 0) irá resultar em um(a) ganho(perda) não realizado(a) (GNR ou PPR), enquanto

a venda de um ativo (Y = 1) resultará em um(a) ganho(perda) realizado(a). Tanto os ganhos ou perdas

realizados quanto os não realizados são enquadrados em intervalos de retornos percentuais. Os intervalos são

determinados a cada 10% e devem abranger toda a amostra. As vendas realizadas com o preço de venda igual ao

preço de compra, isto é, retorno de 0%, não foram consideradas nas análises, pois o efeito disposição diz respeito
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ao comportamento dos investidores diante de ganhos ou perdas, sendo impossível classificar retornos iguais a

0%. Estes intervalos de retornos, após classificados a cada 10%, serão representados em diversas variáveis

independentes (xp) binárias, as quais assumem o valor de xp = 1 se uma venda foi realizado em determinado

período para o intervalo p e xp = 0 se não ocorreu venda naquele intervalo em certo período.

O propósito deste modelo de regressão logística está em identificar quais são os intervalos de retornos,

sejam estes positivos ou negativos, que melhor explicam o comportamento de venda dos ativos, ou seja, quando

a variável dependente (Y ) assume o valor de 1. Conforme a literatura do efeito disposição, os indivíduos

deveriam apresentar uma maior propensão em vender os ativos que apresentam pequenos retornos positivos.

Por outro lado, retornos negativos deveriam provocar um comportamento de retenção dos ativos em carteira

por parte dos indivíduos.

5 Resultados

A amplitude dos intervalos de ganhos e perdas realizados ou não realizados considerados nesta pesquisa

não pode ser comparada com a amplitude dos intervalos de Kaustia (2010) e Grinblatt e Keloharju (2001),

por exemplo. Isso ocorre porque nos experimentos aqui propostos a variação percentual de cada período foi

o equivalente à variação percentual de um mês dos dados retirados de ativos reais da BM&FBovespa. Para

Kaustia (2010) e Grinblatt e Keloharju (2001) os ganhos e perdas possíveis ou realizados foram considerados

em valores diários.

Na saída de dados do SimulaBolsa! cada sujeito possuía observações em todos os períodos e de todos os

ativos. No entanto, muitas destas observações se tornavam nulas caso os investidores não possuíssem ações de

determinados ativos durante alguns períodos. Portanto, todas as observações nulas foram desconsideradas. O

total de observações úteis para análise foi de 277.695, expressas em uma matriz com 8.415 linhas e 33 variáveis,

entre variáveis binárias de intervalos de retorno e variáveis qualitativas de categorias não binárias.

5.1 Proporção de ganhos e perdas realizadas e o coeficiente de disposição

A Tabela 2 apresenta os resultados dos cálculos do coeficiente de disposição conforme a Equação 3, em

quatro grupos de análise: geral; fator de experiência; gênero; e idade. O fator idade foi criado dividindo a

idade dos participantes em dois grupos, sendo que a metade dos participantes ficou alocada em cada grupo. O

participante com menor idade possuía 19 anos e o com maior idade possuía 48 anos.

Ainda na Tabela 2, é possível perceber que todos os grupos de análise apresentaram o efeito disposição,

medido pelo coeficiente disposição. De forma geral, a proporção de perdas realizadas (PPR) não variou muito

entre os grupos de análise, indo de 0, 09 até 0, 13 para homens e profissionais. A proporção de ganhos realizados,

por sua vez, alterou mais entre os grupos de tratamentos (indo de 0, 15 para os profissionais até 0, 33 para os

participantes de menor idade), provocando maiores oscilações no CD.

Os autores da Costa, Jr., Mineto e Da Silva (2008) afirmam que as mulheres tendem a apresentar um CD

inferior aos homens, diferentemente do resultado apontado na Tabela 2. Contudo, vale ressaltar que a maioria

das mulheres do experimento desta pesquisa eram estudantes (apenas duas eram profissionais). Sendo assim, o
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resultado do CD para mulheres pode ter ficado viesado.

Tabela 2 – Coeficiente de disposição segundo Eq. 3

Geral Experiência Gênero Idade
Estudantes Profissionais Homens Mulheres [19,22) [22,48]

Sujeitos 67 46 21 47 20 20 47
Ngr 1006 775 231 656 350 387 619
Ngp 3462 2178 1284 2465 997 830 632
Npr 429 285 144 316 113 129 300
Npp 3307 2339 968 2177 1130 1090 2217
PGR 0,225 0,262 0,152 0,210 0,260 0,328 0,190
PPR 0,115 0,109 0,130 0,130 0,091 0,106 0,120
CD 0,110 0,154 0,023 0,083 0,170 0,212 0,071
EP 0,008 0,010 0,014 0,010 0,015 0,016 0,009
Z 13,56∗∗∗ 15,20∗∗∗ 1,68∗ 8,44∗∗∗ 11,68∗∗∗ 13,27∗∗∗ 7,54∗∗∗

∗significativo a 10% ∗∗significativo a 5% ∗∗∗significativo a 1%
Notas: Ngr é o número de ganhos realizados, Ngp o número de ganhos potenciais, Npr o número de perdas realizadas, Npp o
número de perdas potenciais, PGR a proporção de ganhos realizados, PPR a proporção de perdas realizadas e CD o coeficiente
de disposição.
A tabela apresenta os coeficientes de disposição para diversos tratamentos. A estatística Z é resultado de um teste de diferença
de proporções, sendo que H1 : P GR > P P R. Todos os tratamentos apresentaram CD estatisticamente superior à zero com
nível de significância de 5%, excetuando os profissionais de mercado, que apresentaram CD significativo à apenas 10%.

A Tabela 3 resume os dados utilizados, informando a quantidade de observações quando a variável depen-

dente binária (Y) assume os valores de 0 ou 1. A tabela também apresenta as proporções de ganhos e perdas

realizadas (PGR e PPR) para todos os intervalos. Além disso, os intervalos de retornos negativos foram com-

parados com os respectivos intervalos positivos, tendo sido realizado um teste Z de diferença de proporções, a

fim de testar H1 : PGR > PPR.

Percebe-se também na Tabela 3 que os intervalos positivos que vão de 10% até 50% possuem uma PGR

significativamente superior à PPR dos respectivos intervalos negativos a pelo menos 10%. Porém, diferentemente

do esperado, a PGR do intervalo postivo que vai de 0 a 10% não foi estatisticamente superior à PPR do respectivo

intervalo negativo. Outro ponto observável na Tabela 3 é que as PGR’s dos intervalos que vão de 80% até 100%

foram estatisticamente superiores às PPR’s dos respectivos intervalos negativos, indicando que os indivíduos

possuem relutância em vender ativos com retornos negativos muito expressivos.

Tabela 3 – Proporção de ganhos e perdas realizadas segundo Eq. 2

Intervalos Y = 0 Y = 1 PPR Intervalos Y = 0 Y = 1 PGR Estat. Z
negat. (%) (Npp) (Npr) posit. (%) (Ngp) (Ngr) P GR > P P R

]−100, −90] 121 1 0,008 [90, 100] 109 40 0,268 6,99∗∗∗

]−90, −80] 130 10 0,071 [80, 90[ 94 22 0,190 2,79∗∗∗

]−80, −70] 89 11 0,110 [70, 80[ 92 30 0,246 2,72∗∗∗

]−70, −60] 148 12 0,075 [60, 70[ 149 40 0,212 3,77∗∗∗

]−60, −50] 298 54 0,153 [50, 60[ 241 55 0,186 1,09
]−50, −40] 397 31 0,072 [40, 50[ 231 76 0,248 6,34∗∗∗

]−40, −30] 490 54 0,099 [30, 40[ 345 118 0,255 6,49∗∗∗

]−30, −20] 593 90 0,132 [20, 30[ 451 108 0,193 2,91∗∗∗

]−20, −10] 733 106 0,126 [10, 20[ 646 168 0,206 4,39∗∗∗

]−10, 0[ 769 125 0,140 ]0, 10[ 671 171 0,203 3,50∗∗∗

∗significativo a 10% ∗∗significativo a 5% ∗∗∗significativo a 1%
Notas: Ngr é o número de ganhos realizados, Ngp o número de ganhos potenciais, Npr o número de perdas realizadas, Npp o
número de perdas potenciais, PGR a proporção de ganhos realizados, PPR a proporção de perdas realizadas e CD o coeficiente
de disposição. Em algumas operações os investidores obtiveram retornos iguais a “zero”, pois o preço de venda foi igual ao preço
de compra. Uma vez que não é possível classificar estes dados em PGR ou PPR, eles não constam na tabela, mas ocorreram
207 retornos não realizados nesta situação contra 34 realizados, resultando em uma proporção de 0,1411. Além disso, como este
artigo utiliza os retornos normais (não logarítmicos), não houve retorno (realizado e não realizado) menor do que −100%, mas
existiram muitos retornos (tanto realizados quanto não realizados) maiores que +100% (Ngr>100% = 257; Ngp>100% = 1009;
P GR>100% = 0, 203). Sendo assim, por não possuírem retornos negativos equivalentes para o teste Z de proporções, foram
desconsirados da tabela os retornos positivos superiores à 100%.

É possível perceber pela Tabela 3 que, de maneira geral, as proporções de ganhos realizados, para os
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intervalos positivos, são superiores às proporções de perdas realizadas, para os intervalos negativos. Isso indica

que os indivíduos tendem a realizar mais ganhos do que perdas, sendo uma observação coerente com a literatura

acerca do efeito disposição.

5.2 Variáveis que explicam o comportamento de venda

Aqui são apresentados os resultados das regressões utilizando o modelo Logit de regressão logística proposto.

A Tabela 4 mostra os resultados para um modelo completo, o qual considera variáveis binárias dos intervalos

de retornos, variáveis de controle e todos os dados da amostra, contemplando todos os tipos de investidores.

O propósito dessa seção é verificar se as variáveis de controle interferem no comportamento de venda, bem

como quais variáveis binárias de intervalos de retorno impactam de forma estatisticamente significativa na

possibilidade de um investidor realizar uma venda ou reter um ativo em carteira.

Cabe ressaltar que em todas as linhas da série de dados utilizada para a regressão, a soma das variáveis

binárias de todos os intervalos é sempre igual a 1, uma vez que os ganhos ou perdas realizados ou não-realizados

sempre apresentam algum retorno possível de ser classificado em algum dos intervalos. Para não ocorrer o

problema da “armadilha da variáveis binária” - dummy variable trap -, que provocaria resultados incorretos na

interpretação dos resultados, a variável independente representante das operações de retornos iguais a 0% foi

retirada do conjunto de variáveis explicativas e foi incluída uma constante ao modelo. A inclusão da constante

faz com que a variável excluída seja considerada como referência para a interpretação dos coeficientes.
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Tabela 4 – Propensão a vender – modelo logit completo

Painel A: variáveis binárias de intervalo de retorno
Intervalos Coef. EP Intervalos Coef. EPnegat. (%) posit. (%)

Constante −1,587∗∗∗ 0,323 [100, ∞ 0,460∗∗ 0,233
[−100, −90] −2,265∗∗ 1,044 [90, 100[ 0,995∗∗∗ 0,295
]−90, −80] −0,693∗ 0,417 [80, 90[ 0,577∗ 0,339
]−80, −70] −0,321 0,410 [70, 80[ 0,955∗∗∗ 0,316
]−70, −60] −0,723∗ 0,376 [60, 70[ 0,595∗∗ 0,286
]−60, −50] −0,047 0,271 [50, 60[ 0,397 0,274
]−50, −40] −0,737∗∗ 0,294 [40, 50[ 0,780∗∗∗ 0,262
]−40, −30] −0,431∗ 0,262 [30, 40[ 0,791∗∗∗ 0,242
]−30, −20] −0,160 0,246 [20, 30[ 0,514∗∗ 0,244
]−20, −10] −0,195 0,241 [10, 20[ 0,414∗ 0,233

]−10, 0[ −0,110 0,234 ]0, 10[ 0,477∗∗ 0,228

Painel B: principais variáveis de controle
Variáveis Coef. EPde controle

gênero −0,021 0,067
profissional 0,189∗∗ 0,083

negócios.f[46, 65[ 0,336∗∗∗ 0,093
negócios.f[65, 79[ 0,052 0,095
negócios.f[79, 20[ −0,034 0,094

idade.f[22, 48] −0,266∗∗∗ 0,070

Painel C: robustez do modelo
Quantidade de observações: Y = 0 : 13900; Y = 1 : 4395; Total: 18295
AIC: 7455,6
McFadden pseudo-R2: 0,061
Estatística LR: 477, 27∗∗∗

∗significativo a 10% ∗∗significativo a 5% ∗∗∗significativo a 1%
Equação: logit(π) = β0 + β1x1 · · · + βpxp + βp+1c1 · · · + βp+jcj + ϵ, sendo que xp são p variáveis binárias que indicam a faixa
percentual de retorno à qual determinada operação de venda – realizada ou potencial – está enquadrada; cj são as j variáveis
de controle utilizadas no modelo.
Notas: esta tabela mostra os resultados da estimação de um modelo que utiliza diversas variáveis de controle e tem o propósito
de verificar o poder de explicação dos intervalos de retornos na propensão à venda. A significância dos coeficientes foi calculada
com base no teste de Wald. O modelo inclui as seguintes variáveis de controle: gênero, experiência (profissional ou estudante),
quantidade de negócios, idade, ativo e período. As variáveis de gênero e experiência do investidor são binárias (1 para homem
e 0 para mulher; 1 para investidor profissional e 0 para estudante). As demais variáveis são qualitativas, mas não binárias,
explicadas em mais detalhes no texto. Vale ressaltar que a variável “quantidade de negócios” foi segregada em quartis pela
frequência de ocorrência, o intervalo “negócios.f[79, 20[”, por exemplo, corresponde ao último quartil – 75% até 100% em termos
percentuais. Em variáveis dividas em quartis, sempre o primeiro quartil – de 0% até 25% – em termos de frequência foi retirado
para servir de referência na análise e evitar o problema da dummy variable trap. Outras duas variáveis de controle (“ativos” e
“períodos”) foram também utilizadas no modelo e classificadas em forma de fator, assim como na quantidade de negócios e na
idade. Devido a quantidade de níveis existentes nas variáveis “ativos” e “períodos” elas não foram apresentadas na tabela. No
texto seguem comentários mais detalhados.

Na Tabela 4, além das variáveis binárias de intervalos de retorno, foram também utilizadas as seguintes

variáveis qualitativas de controle:

• Gênero: 1 para homem e 0 para mulher.

• Experiência: 1 para investidor profissional e 0 para estudante.

• Quantidade de negócios: soma da quantidade de operações realizadas por cada investidor. Esta variável

foi dividida em quartis e subdividada em quatro subvariáveis binárias. Para fins de evitar problemas de

perfeita multicolinearidade, a variável binária representativa do primeiro quartil foi retirada dos modelos

de regressão, servindo como ponto de referência para a interpretação dos resultados.

• Idade: a idade dos partipantes foi dividida em dois percentis, gerando duas subvariáveis binárias. Assim

como com a variável “quantidade de negócios”, a variável referente ao primeiro percentil de idade foi

excluída para não gerar problemas de multicolinearidade.
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• Ativos: esta variável vai de 1 até 28, indicando qual ativo estava sendo negociado.

• Períodos: durante o experimento os participantes operaram por 21 períodos. Essa variável foi utilizada

como um fator de 21 categorias como variável de controle no modelo da Tabela 4.

As variáveis “ativo” e “períodos”, por possuírem diversos níveis, não foram apresentadas na Tabela 4. Dos

28 ativos diferentes, apenas quatro apresentaram significância estatística no modelo a pelo menos 10%. Já dos

21 períodos, 12 apresentaram significância à pelo menos 10%, sendo que os períodos finais (do período 14 até

o 20) foram os mais relevantes no poder de explicação do comportamento de venda.

Na Tabela 4, as variáveis de retornos negativos que apresentaram significância estatística foram dos intervalos

de −30% até −50% e dos intervalos de −80% até −100%. O intervalo ]−70, −60] também foi estatisticamente

significativo. No lado dos retornos positivos, apenas o intervalo [50, 60[ não teve impacto estatisticamente

significativo, a pelo menos 10% de nível de significância, no comportamento de venda.

5.3 Análise da propensão à venda para diversos tratamentos

Essa seção aborda alguns modelos de regressão utilizados para verificar as variações da propensão à venda

dos investidores, classificando estes como homens, mulheres, estudantes e profissionais. A Tabela 5 mostra

o resultado de um modelo Logit estimado para todos os indivíduos. A propensão à venda é a probabilidade

estimada pelo modelo de ocorrer uma venda (Y = 1) dado um determinado retorno obtido em alguma operação.

Tabela 5 – Propensão a vender em cada intervalo de retorno

Intervalos Coef. EP Propensão Limite Limite
de retorno à venda inferior superior

P r(x = 1)
Constante −1,797 0,197 −9,1200∗∗∗

[−100, −90] −2,691∗∗∗ 1,023 0,0111 0,0016 0,0744
]−90, −80] −0,645∗ 0,384 0,0800 0,0436 0,1423
]−80, −70] −0,218 0,390 0,1176 0,0645 0,2050
]−70, −60] −0,562 0,361 0,0863 0,0497 0,1459
]−60, −50] 0,049 0,253 0,1483 0,1132 0,1918
]−50, −40] −0,748∗∗∗ 0,278 0,0727 0,0507 0,1033
]−40, −30] −0,328 0,247 0,1067 0,0820 0,1377
]−30, −20] −0,128 0,232 0,1273 0,1030 0,1563
]−20, −10] −0,124 0,226 0,1277 0,1055 0,1538

]−10, 0[ −0,125 0,225 0,1276 0,1059 0,1529
]0, 10[ 0,467∗∗ 0,217 0,2091 0,1810 0,2404

[10, 20[ 0,528∗∗ 0,217 0,2194 0,1905 0,2513
[20, 30[ 0,478∗∗ 0,228 0,2109 0,1760 0,2506
[30, 40[ 0,827∗∗∗ 0,227 0,2748 0,2329 0,3211
[40, 50[ 0,762∗∗∗ 0,244 0,2621 0,2111 0,3204
[50, 60[ 0,416∗ 0,254 0,2008 0,1552 0,2558
[60, 70[ 0,552∗∗ 0,270 0,2235 0,1671 0,2923
[70, 80[ 0,821∗∗∗ 0,294 0,2736 0,1973 0,3660
[80, 90[ 0,436 0,319 0,2041 0,1356 0,2953

[90, 100[ 0,907∗∗∗ 0,274 0,2910 0,2204 0,3734
[100, ∞ 0,502∗∗ 0,210 0,2149 0,1924 0,2392

Quantidade de observações: Y = 0 : 13900; Y = 1 : 4395; Total: 18295
AIC 7597
McFadden R2 0,029
LR 226,040∗∗∗

∗significativo a 10% ∗∗significativo a 5% ∗∗∗significativo a 1%
Equação: logit(π) = β0 + β1x1 · · · + βpxp + ϵ, sendo que xp são p variáveis binárias que indicam a faixa percentual de retorno
à qual determinada operação de venda – realizada ou potencial – está enquadrada.
Notas: a propensão à venda é a probabilidade de ocorrência de uma venda dado um valor para algum intervalo de retorno
x: P r(x = 1). A significância estatística dos coeficientes foi calculada por meio do teste de Wald. A tabela mostra que as
operações com retornos positivos apresentaram uma maior probabilidade de venda do que as operações com retornos negativos.
Este resultado é coerente com a teoria do efeito disposição, na qual há uma relutância por parte dos investidores em realizar
perdas. Porém, não há uma total conformidade com a teoria do prospecto, que afirma que a propensão a vender uma ação
declina na medida em que o seu preço se distancia do preço de compra em qualquer direção.
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É possível perceber que os investidores, de maneira geral, possuem uma maior probabilidade de realizar

ganhos do que perdas. Os resultados da Tabela 5 estão alinhados com os resultados gerais encontrados por

Kaustia (2010), no sentido de que a probabilidade de realizar uma venda é muito maior se um ganho está sendo

realizado.

Além disso, os resultados aqui apresentados também coincidem com Kaustia (2010) no sentido de que as

propensões de ganhos e perdas são relativamentes constantes aos longo dos intervalos negativos e positivos,

desafiando os estudos sobre a teoria do prospecto. Kaustia (2010, p. 791) explicam que a teoria do prospecto

prediz que a propensão a vender uma ação declina na medida em que o seu preço se distancia do preço de

compra em qualquer direção, apesar de existir uma diferença entre a intensidade dessa redução na propensão

entre ganhos e perdas, conforme Kahneman e Tversky (1979).

Kaustia (2010, p. 791) comenta que: “[. . . ] a propensão à venda salta no retorno zero, mas é aproximada-

mente constante ao longo de grande parte das perdas e ao longo dos intervalos de ganhos”2.

Tabela 6 – Propensão a vender em cada intervalo de retorno para diversos tratamentos

(1) (2) (3) (4)
Intervalos Homens Mulheres Estudantes Profissionais
de retorno Coef. Pr(x=1) Coef. Pr(x=1) Coef. Pr(x=1) Coef. Pr(x=1)
Constante −2,30 ∗∗∗ −2,19 −1,80 ∗∗∗ −2,17 ∗∗∗

[−100, −90] NA NA −2,63 ∗∗∗ 0,02 −2,54 ∗∗ 0,01 NA NA
]−90, −80] 0,69 0,17 NA NA −0,90 ∗∗ 0,06 0,87 0,21
]−80, −70] −0,03 0,09 0,45 0,15 −0,07 0,13 NA NA
]−70, −60] −0,22 0,07 0,11 0,11 −0,72 ∗ 0,07 0,22 0,13
]−60, −50] 0,73∗∗ 0,17 0,05 0,11 −0,03 0,14 0,61 0,17
]−50, −40] −0,12 0,08 −0,72 0,05 −0,76 ∗∗ 0,07 −0,34 0,08
]−40, −30] 0,03 0,09 0,30 0,13 −0,26 0,11 −0,12 0,09
]−30, −20] 0,47∗ 0,14 −0,01 0,10 −0,36 0,10 0,62 0,18
]−20, −10] 0,56∗∗ 0,15 −0,18 0,09 −0,26 0,11 0,52 0,16

]−10, 0[ 0,46 0,14 0,01 0,10 −0,02 0,14 0,02 0,10
]0, 10[ 0,84∗∗∗ 0,19 1,10∗∗∗ 0,25 0,66∗∗∗ 0,24 0,36 0,14

[10, 20[ 1,00∗∗∗ 0,21 0,98∗∗∗ 0,23 0,68∗∗∗ 0,25 0,50 0,16
[20, 30[ 0,82∗∗∗ 0,19 1,20∗∗∗ 0,27 0,73∗∗∗ 0,26 0,26 0,13
[30, 40[ 1,16∗∗∗ 0,24 1,54∗∗∗ 0,34 1,06∗∗∗ 0,32 0,59 0,17
[40, 50[ 1,13∗∗∗ 0,24 1,35∗∗∗ 0,30 0,98∗∗∗ 0,31 0,66 0,18
[50, 60[ 0,69∗∗ 0,17 1,27∗∗∗ 0,29 0,67∗∗ 0,25 0,26 0,13
[60, 70[ 1,03∗∗∗ 0,22 0,99∗∗ 0,23 0,71∗∗ 0,25 0,58 0,17
[70, 80[ 1,35∗∗∗ 0,28 1,09∗ 0,25 0,99∗∗∗ 0,31 0,90∗ 0,22
[80, 90[ 0,46 0,14 1,78∗∗∗ 0,40 0,87∗∗ 0,28 −0,29 0,08

[90, 100[ 1,51∗∗∗ 0,31 1,02∗∗ 0,24 0,81∗∗ 0,27 1,48∗∗∗ 0,33
[100, ∞ 0,97∗∗∗ 0,21 0,97∗∗∗ 0,23 0,73∗∗∗ 0,26 0,33 0,14

LR 120∗∗∗ 148∗∗∗ 261∗∗∗ 33∗∗

AIC 5206 2391 5335 2207
Observações 5761 2654 5732 2683

McFadden R2 0,023 0,059 0,047 0,015
∗significativo a 10% ∗∗significativo a 5% ∗∗∗significativo a 1%
Equação: logit(π) = β0 + β1x1 · · · + βpxp + ϵ, sendo que xp são p variáveis binárias que indicam a faixa percentual de retorno
à qual determinada operação de venda – realizada ou potencial – está enquadrada.
Notas: este modelo inclui apenas as variáveis de intervalo de retorno, comparando diversos tratamentos. O modelo de estudantes
desconsiderou os dados dos profissionais e vice versa; bem como o modelo dos homens desconsiderou as mulheres e vice versa.
Pela tabela percebe-se que o modelo se aplicou bem aos tratamentos, no sentido de que a maioria dos coeficientes foram
significativos, com exceção dos profissionais.

A Tabela 6 apresenta os resultados de modelos Logit rodados separadamente para os dados de homens,

mulheres, estudantes e profissionais. Perecebe-se que para homens, mulheres e estudantes, os retornos positivos

explicam significativamente o comportamento de venda. Os retornos negativos, por sua vez, de maneira geral

não foram boas variáveis explicativas do comportamento de venda. Essse resultado corrobora com a hipótese
2 “Trading data, on the other hand, showthat the propensity to sell jumps at zero return, but it is approximately constant over

a wide range of losses and increasing or constant over a wide range of gains”(KAUSTIA, 2010, p. 791).
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de que os indivíduos são mais propensos a realizar ganhos do que perdas.

A única exceção para a classificação apresentada na Tabela 6 ocorreu para os profissionais. Com exceção

da constante e de alguns intervalos de retornos positivos extremos, o nível de retorno de uma operação não

explicou, com significância estatística, o comportamento de venda de investidores experientes.
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Figura 2 – Propensão à venda para homens e mulheres

As Figuras 2 e 3 reforçam graficamente o que mostra a Tabela 6. Nas figuras é possível perceber como

a propensão à venda se mantém de certa forma constante nos retornos negativos para estudantes, homens e

mulheres, e depois aumenta consideravelmente nos intervalos de retornos positivos. Os únicos sujeitos que não

possuem uma diferença clara entre a propensão à venda em retornos positivos e negativos são os profissionais.
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Figura 3 – Propensão à venda para estudantes e profissionais
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A Tabela 7 apresenta os resultados de um modelo de regressão Logit com duas variáveis explicativas binárias:

uma para os retornos positivos e outra para os retornos negativos. O propósito desse modelo foi o de estimar

se a probabilidade de realização de uma venda com ganho é maior do que de uma perda, de maneira geral.

Tabela 7 – Propensão a vender para diversos tratamentos

Probabilidade Geral Homens Mulheres Estudantes Profissionais
Pr(Y=1|retorno > 0) 0,23 0,21 0,26 0,26 0,15
Pr(Y=1|retorno < 0) 0,12 0,13 0,10 0,11 0,13
Pr(ganho)/Pr(perda) 1,94 1,67 2,70 2,38 1,17

Observações 8415 5761 2654 5732 2683
LR 177,09 ∗∗∗ 72,48∗∗∗ 124,66 ∗∗∗ 222,58 ∗∗∗ 2,71∗

AIC 7608 5215 2376 5335 2201
McFadden R2 0,02 0,01 0,05 0,04 0,00

∗significativo a 10% ∗∗significativo a 5% ∗∗∗significativo a 1%
Notas: no modelo rodado para essa tabela as variáveis explicativas foram apenas duas dummies de intervalos de retornos, uma
para os retornos positivos e outra para os negativos. A estatísticas LR foi calculada comparando o modelo testado com um
modelo restrito, sem variáveis explicativas.

Conforme a Tabela 7 os indivíduos em geral foram 1,94 vezes mais propensos a realizar uma venda com

ganho do que com perda. Para os indivíduos classificados como profissionais essa relação entre a propensão de

ganhos e perdas foi a menor verificada, 1,17 vezes.

6 Considerações finais

Os resultados apresentados mostram que os indivíduos participantes dos experimentos foram mais relutantes

em realizar suas perdas do que seus ganhos. Esse resultado é coerente com a literatura que trata sobre o

efeito disposição (Da Costa et al., 2013; BARBERIS; XIONG, 2009; da Costa, Jr.; MINETO; Da Silva, 2008;

KAUSTIA, 2010; WEBER; CAMERER, 1998, entre outros).

Um fato importante a ser considerado é que, conforme Kaustia (2010) explica, a teoria do prospecto prediz

que a propensão a vender uma ação declina na medida em que o seu preço se distancia do preço de compra

em qualquer direção. No entanto, o que foi percebido nesta pesquisa é que a propensão a vender aumentou

consideravelmente com os retornos positivos, mas manteve-se relativamente constante dentro dos intervalos

de retornos negativos e também dos positivos. Contudo, o padrão observado nos resultados desta pesquisa

não foi visualizado nos indivíduos classificados como profissionais, os quais apresentaram uma propensão à

venda relativamente constante ao longo dos intervalos de retornos, tanto positivos quanto negativos. Em outras

palavras, os intervalos de retornos não podem ser considerados como fatores decisivos para a decisão de venda

de investidores mais experientes no mercado financeiro. Além disso, os coeficientes das variáveis representativas

dos intervalos de retorno para profissionais não foram – de maneira geral – estatisticamente significativos.

Portanto, entende-se que os profissionais não possuíram seu comportamento de venda explicado pelas vari-

ações dos retornos, o que conduz a hipótese de que as decisões desses indivíduos são mais complexas, baseadas

em outros fatores. Esse resultado está em linha com Grinblatt e Keloharju (2001). Por fim, em relação aos

demais resultados, na análise do coeficiente de disposição – conforme Odean (1998) – os indivíduos de menor

idade (até 22 anos) e as mulheres foram os que apresentaram maior coeficiente de disposição. Já na análise

da propensão à venda, tanto as mulheres quanto os homens foram mais propensos para realizar ganhos do que

perdas na mesma proporção, corroborando com a literatura acerca do efeito disposição.
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