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RESUMO  

 

O objetivo desta pesquisa é identificar os vieses cognitivos que motivaram os funcionários da 

Petrobras a tomarem a decisão de aderir ao Plano de Demissão Voluntária (PDV). Como 

objetivos específicos têm-se: a) compreender como os vieses cognitivos agiram no processo 

de decisão de adesão ao PDV; b) identificar como os vieses cognitivos agiram nos 

funcionários que não aderiram ao PDV nesta mesma época. Para isso, realizou-se uma 

pesquisa de natureza quantitativa, com a aplicação de dois questionários padronizados, 

direcionado para cada perfil de sujeitos da pesquisa. Estes totalizaram em 61 respondentes, 

sendo 31 Pedevistas (sujeitos que aderiram ao PDV) e 30 Não Pedevistas (sujeitos que não 

aderiram ao PDV). Para análise dos dados utilizou-se o site de gerenciamento de pesquisa 

www.enquetefacil.com e para as análises complementares de estatística o software SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), como forma de garantir a fidedignidade das 

informações obtidas. Constatou-se que em muitos momentos Pedevistas e Não Pedevistas 

comportaram-se de maneira muito similar, minimizando qualquer possibilidade de diferenças 

estatísticas observadas. Em outros momentos, os Pedevistas revelaram-se como indivíduos 

menos analíticos, excessivamente confiantes e ingênuos. Enquanto os Não Pedevistas também 

demostraram-se ser potencialmente confiantes, porém analíticos e conservadores. Conclui-se 

que os Não Pedevistas conseguiram usufruir positivamente do potencial adverso das 

heurísticas de julgamento e seus vieses cognitivos, consequentemente obtiveram melhores 

resultados com a sua decisão. No entanto, os Pedevistas foram potencialmente prejudicados 

pelos efeitos negativos dos vieses cognitivos e até hoje sofrem os danos gerados pela decisão 

de tomaram. 

Palavras-chave: Plano de Demissão Voluntária, heurísticas de julgamento, vieses cognitivos. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to identify the cognitive biases that motivated employees of 

Petrobras to take the decision to join the Plano de Demissão Voluntária – PDV. The specific 

objectives are to: a) understand how cognitive biases acted in decision to join the PDV b) 

identify how cognitive biases acted in employees who do not adhere to this same time PDV. 

Then, we carried out a quantitative survey applicated by two standardized questionnaires, 

directed to each profile of research subjects. These totaled in 61 respondents, 31 Pedevistas 

(subjects who adhered to PDV) and 30 Non Pedevistas (subjects who did not adhere to PDV). 

Data analysis used the site management and www.enquetefacil.com search for 

complementary analyzes of the statistical software SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences), in order to guarantee the reliability of information obtained. It was found that in 

many instances that not Pedevistas and Pedevistas behaved in a very similar manner, 

minimizing any possible statistical differences observed. At other times, Pedevistas proved as 

individuals less analytical, overly trusting and naive. While not Pedevistas demonstrated to be 

potentially confident, analytical and conservative. We conclude that Pedevistas could take 

advantage of the positive potential adverse judgment heuristics and their cognitive biases, thus 

reached better results with his decision. However, Pedevistas were potentially affected by the 

negative effects of cognitive biases and still suffer the damage caused by the decision taken. 

Keywords: Plano de Demissão Voluntária, judgment heuristics, cognitive biases. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Taxa de mortalidade das empresas constituídas em 1995, 1996, 1997, 2000, 2001 e 
2002. ......................................................................................................................................... 47 

Tabela 2: Taxa de mortalidade das empresas constituídas em 1995, 1996, 1997, 2000, 2001 e 
2002. ......................................................................................................................................... 57 

Tabela 3: Resultados sintetizados da seção inicial dos questionários. .................................... 72 

Tabela 4: Razões que motivaram a adesão ao PDV. ............................................................... 72 

Tabela 4.1: Depoimentos sobre as razões que motivaram a adesão ao PDV. ......................... 73 

Tabela 5: Razões que motivaram a não adesão ao PDV. ........................................................ 73 

Tabela 6: Aplicação do teste da hipótese 1 no grupo social “a. Familiares”........................... 74 

Tabela 7: Aplicação do Teste t de Student no grupo social “a. Familiares”. .......................... 75 

Tabela 8: Aplicação do Teste K-S no grupo social “a. Familiares”. ....................................... 76 

Tabela 9: Aplicação do Teste de Mann-Whitney no grupo social “a. Familiares”. ................ 76 

Tabela 10: Síntese dos testes estatísticos aplicados no grupo social “a. Familiares”.............. 76 

Tabela 11: Aplicação do teste da hipótese 1 no grupo social “b. Amigos”............................. 78 

Tabela 12: Aplicação do Teste t de Student no grupo social “b. Amigos”. ............................ 79 

Tabela 13: Aplicação do Teste K-S no grupo social “b. Amigos”. ......................................... 79 

Tabela 14: Aplicação do Teste de Mann-Whitney no grupo social “b. Amigos”. .................. 80 

Tabela 15: Síntese dos testes estatísticos aplicados no grupo social “b. Amigos”.................. 80 

Tabela 16: Aplicação do teste da hipótese 1 no grupo social “c. Colegas de trabalho”. ......... 81 

Tabela 17: Aplicação do Teste t de Student no grupo social “c. Colegas de trabalho”. ......... 82 

Tabela 18: Aplicação do Teste K-S no grupo social “c. Colegas de trabalho”. ...................... 83 

Tabela 19: Aplicação do Teste de Mann-Whitney no grupo social “c. Colegas de trabalho”. 83 

Tabela 20: Síntese dos testes estatísticos aplicados no grupo social “c. Colegas de trabalho”
 .................................................................................................................................................. 83 

Tabela 21: Aplicação do teste da hipótese 1 no grupo social “d. Mídias (jornais, televisão, 
rádio)”. ...................................................................................................................................... 85 

Tabela 22: Aplicação do Teste t de Student no grupo social “d. Mídias (jornais, televisão, 
rádio)”. ...................................................................................................................................... 86 

Tabela 23: Aplicação do Teste K-S no grupo social “d. Mídias (jornais, televisão, rádio)”. . 86 

Tabela 24: Aplicação do Teste de Mann-Whitney no grupo social “d. Mídias (jornais, 
televisão, rádio)”. ...................................................................................................................... 87 

Tabela 25: Síntese dos testes estatísticos aplicados no grupo social “d. Mídias (jornais, 
televisão, rádio” ........................................................................................................................ 87 

Tabela 26: Primeira parte do teste da hipótese 2. .................................................................... 91 

Tabela 27: Segunda parte do teste da hipótese 2. .................................................................... 91 



 
 

Tabela 28: Resultados do teste da hipótese 3, apuração da pergunta 9. .................................. 94 

Tabela 29: Resultados do teste da hipótese 3, apuração da pergunta 12. ................................ 95 

Tabela 30: Resultados do teste da hipótese 3, apuração da pergunta 13. ................................ 96 

Tabela 31: Resultados do teste da hipótese 3, apuração da pergunta 14. ................................ 97 

Tabela 32: Análise geral sobre as frequências das respostas das perguntas 15 e 16. ............ 100 

Tabela 33: Resultados da hipótese 4. Aplicação do Teste t de Student na pergunta 15. ....... 103 

Tabela 34: Resultados da hipótese 4. Aplicação do Teste K-S na pergunta 15 tanto para 
Pedevistas como Não Pedevistas. ........................................................................................... 104 

Tabela 35: Resultados da hipótese 4..Aplicação do Teste de Mann-Whitney na pergunta 15.
 ................................................................................................................................................ 104 

Tabela 36: Resultados sintetizados da pergunta 15. .............................................................. 105 

Tabela 37: Resultados da hipótese 4. Aplicação do Teste t de Student na pergunta 16. ....... 106 

Tabela 38: Resultados da hipótese 4. Aplicação do Teste K-S na pergunta 16 tanto para 
Pedevistas como Não Pedevistas. ........................................................................................... 107 

Tabela 39: Resultados da hipótese 4. Aplicação do Teste de Mann-Whitney na pergunta 16.
 ................................................................................................................................................ 108 

Tabela 40: Resultados sintetizados da pergunta 16. .............................................................. 108 

Tabela 41: Resultados das somas dos sentimentos. .............................................................. 110 

Tabela 42: Aplicação do teste da hipótese 5, resultados da amostra de Pedevistas. ............. 112 

Tabela 43: Depoimentos referentes à pergunta 20 do questionário do Pedevistas................ 113 

Tabela 44: Aplicação do teste da hipótese 5, resultados da amostra do Não Pedevistas. ..... 114 

Tabela 45: Depoimentos referentes à pergunta 20 do questionário dos Não Pedevistas. ..... 114 

Tabela 46: Teste complementar da hipótese 5, resultados da alternativa “d” e “b”. ............. 115 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE QUADROS  

 

 

Quadro 1: Síntese do teste de validação da hipótese 1. .......................................................... 43 

Quadro 2: Síntese do teste de validação da hipótese 2. .......................................................... 45 

Quadro 3: Síntese do teste de validação da hipótese 3. .......................................................... 48 

Quadro 4: Síntese do teste de validação da hipótese 4. .......................................................... 50 

Quadro 5: Síntese do teste de validação da hipótese 5. .......................................................... 52 

Quadro 6: Síntese do teste de validação da hipótese 1. .......................................................... 54 

Quadro 7: Síntese do teste de validação da hipótese 2. .......................................................... 55 

Quadro 8: Síntese do teste de validação da hipótese 3. .......................................................... 58 

Quadro 9: Síntese do teste de validação da hipótese 4. .......................................................... 61 

Quadro 10: Síntese do teste de validação da hipótese 5. ........................................................ 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 01: Representação gráfica da Tabela 10. .................................................................... 77 

Gráfico 02: Representação gráfica da Tabela 15. .................................................................... 80 

Gráfico 03: Representação gráfica da Tabela 20. .................................................................... 84 

Gráfico 04: Representação gráfica da Tabela 25. .................................................................... 87 

Gráfico 05: Representação gráfica da Tabela 27. .................................................................... 92 

Gráfico 06: Representação gráfica da Tabela 28. .................................................................... 94 

Gráfico 07: Representação gráfica da Tabela 29. .................................................................... 95 

Gráfico 08: Representação gráfica da Tabela 30. .................................................................... 96 

Gráfico 09: Representação gráfica da Tabela 31. .................................................................... 98 

Gráfico 10: Representação gráfica da Tabela 32. .................................................................. 101 

Gráfico 11: Representação gráfica da Tabela 36. .................................................................. 105 

Gráfico 12: Representação gráfica da Tabela 40. .................................................................. 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

 

1.  INTRODUÇÃO ................................................................................................................ 14 

2.    O PROBLEMA DA PESQUISA ....................................................................................... 16 

2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO ............................................................................................. 16 

2.2 OBJETIVO DO TRABALHO ................................................................................... 19 

2.2.1  Objetivo Geral ................................................................................................ 19 

2.2.2 Objetivo Específico ........................................................................................ 19 

2.3       JUSTIFICATIVA ..................................................................................................... 19 

2.4  SUJEITOS DA PESQUISA ....................................................................................... 20 

2.5  HIPÓTESES ............................................................................................................. 20 

2.5.1 Hipóteses Secundárias dos Pedevistas e Não Pedevistas ............................... 21 

3. REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................................. 22 

4.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ..................................................................... 37 

4.1 SOBRE O MÉTODO ................................................................................................. 37 

4.2 AMOSTRAGEM ....................................................................................................... 37 

4.3 ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO .............................................................................. 39 

4.3.1  Blindagem inicial ............................................................................................ 39 

4.3.2  Metodologia de tratamento dos dados ............................................................ 41 

4.3.2.1 Tratamento do questionário do grupo 1: Pedevistas ....................................... 42 

4.3.2.1.1  Teste de validação da hipótese 1 .................................................................... 43 

4.3.2.1.2  Teste de validação da hipótese 2 .................................................................... 45 

4.3.2.1.3  Teste de validação da hipótese 3 .................................................................... 48 

4.3.2.1.4  Teste de validação da hipótese 4 .................................................................... 50 

4.3.2.1.5  Teste de validação da hipótese 5 .................................................................... 52 

4.3.2.2  Tratamento do questionário do grupo 2: Não Pedevistas .................................... 54 

4.3.2.2.1  Teste de validação da hipótese 1: ................................................................... 54 

4.3.2.2.2  Teste de validação da hipótese 2: ................................................................... 55 

4.3.2.2.3  Teste de validação da hipótese 3: ................................................................... 58 

4.3.2.2.4  Teste de validação da hipótese 4: ................................................................... 61 

4.3.2.2.5  Teste de validação da hipótese 5: ................................................................... 63 

4.4 MÉTODOS ESTATÍSTICOS UTILIZADOS ........................................................... 66 

4.4.1  Teste t de Student e teste de Mann-Whitney .................................................. 66 



 
 

4.4.2  Teste do Qui-quadrado ................................................................................... 68 

5. APURAÇÃO DOS RESULTADOS ................................................................................ 69 

5.1 RESULTADOS DOS TESTES ESTATÍSTICOS: PEDEVISTAS E NÃO 
PEDEVISTAS ...................................................................................................................... 70 

5.1.1 Resultados da Seção Inicial dos Questionários .............................................. 71 

5.1.2.2     Resultados dos Testes da Hipótese 1 ................................................................ 73 

5.1.2.2.1     a. Familiares .................................................................................................. 74 

5.1.2.2.2     b. Amigos ...................................................................................................... 77 

5.1.2.2.3     c. Colegas de trabalho .................................................................................... 81 

5.1.2.2.4     d. Mídias (jornais, televisão, rádio) ............................................................... 84 

5.1.2.2.5     Conclusões da Hipótese 1 .............................................................................. 88 

5.1.2.3     Resultados dos Testes da Hipótese 2 ................................................................ 90 

5.1.2.3.1     Conclusões da Hipótese 2 .............................................................................. 92 

5.1.2.4     Resultados dos Testes da Hipótese 3 ................................................................ 93 

5.1.2.4.1     Conclusões da Hipótese 3 .............................................................................. 99 

5.1.2.5     Resultados dos Testes da Hipótese 4 .............................................................. 100 

5.1.2.5.1     Conclusões da Hipótese 4 ............................................................................ 110 

5.1.2.6     Resultados dos Testes da Hipótese 5 .............................................................. 112 

5.1.2.6.1     Conclusões da Hipótese 5 ............................................................................ 116 

6. CONCLUSÕES .............................................................................................................. 119 

7.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 125 

ANEXO I – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA APLICADO NOS PEDEVISTAS ............ 128 

ANEXO II – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA APLICADO NOS NÃO PEDEVISTAS . 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 



14 
 

1.  INTRODUÇÃO 

 

 

A presente pesquisa está embasada no campo de estudo das Finanças Comportamentais, 

também conhecidas como Economia Comportamental. Trata-se de uma nova teoria que funde 

conceitos de economia, finanças e psicologia cognitiva e, busca compreender os aspectos 

psicológicos dos indivíduos nas tomadas de decisões no mercado financeiro.  

Observa-se certa convergência entre as diversas definições que existem a respeito das 

Finanças Comportamentais, por exemplo, Thaler (1993, p. xvii) define finanças 

comportamentais como “simples finanças de cabeça aberta” e diz que “algumas vezes para 

achar a solução para um quebra-cabeça financeiro empírico é necessário aceitar a 

possibilidade que alguns dos agentes na economia se comportem, em alguns momentos, de 

forma não completamente racional”. Para Ramos (2007) o campo das finanças 

comportamentais refere-se à identificação e classificação de vieses comportamentais 

relacionados às emoções e as falhas cognitivas que podem influenciar o processo decisório, 

distanciando o sujeito da racionalidade infinita; e como esses padrões podem determinar 

mudanças no mercado. Para Shefrin (2001, apud BARBEDO; CAMILO-DA-SILVA, 2008, p. 

99), “é o estudo de como a psicologia afeta a tomada de decisão financeira e os mercados 

financeiros”.  

Segundo Fuller (2000), finanças comportamentais é campo relativamente novo na economia e 

pode ser caracterizado como uma integração da economia clássica e finanças com a psicologia 

e a ciência de tomada de decisão, numa tentativa de elucidar as razões de algumas anomalias 

observadas na literatura. Essas anomalias representavam as decisões irracionais dos 

indivíduos, isso porque os modelos até então utilizados considerava o homem como um ser 

perfeitamente racional, o homo economicus. Em suma, as Finanças Comportamentais 

começaram a ganhar visibilidade quando propuseram estudar o comportamento e a 

irracionalidade do homem no processo de tomada de decisões. 

Sabe-se que até o momento ainda não há uma teoria amplamente aceita para Finanças 

Comportamentais, grande parte dos estudos nesta área concentra-se na influência e na forma 

que as ilusões cognitivas atuam no comportamento dos tomadores de decisões. Neste sentido, 

os sujeitos da pesquisa serão compostos pelos ex-funcionários da Petrobras que decidiram 
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optar pelo Plano de Demissão Voluntária (PDV), e pelos funcionários que não aderiram ao 

PDV e continuam trabalhando na empresa.  

Dentro desse contexto apresenta-se o problema doeste estudo projeto de pesquisa: Os 

funcionários da Petrobras foram influenciados pelos vieses cognitivos no período de adesão 

ao Plano de Demissão Voluntária? Em caso positivo, quais foram esses vieses? Como 

objetivo geral desta pesquisa, pretende-se: “Identificar os vieses cognitivos que motivaram os 

funcionários da Petrobras a tomarem a decisão de aderir ao Plano de Demissão Voluntária.” 

Uma das hipóteses desse estudo é descobrir se: “Os vieses cognitivos podem explicar os 

motivos que levaram tantos funcionários da Petrobras a adesão do PDV”. 

Para isso, os dados coletados através dos questionários serão tratados numa abordagem 

quantitativa. Serão desenvolvidas análises para aprofundar a compreensão desses vieses 

cognitivos, além da utilização de ferramentas estatísticas que assegure a fidedignidade das 

informações obtidas, com o intuito de atender os objetivos da pesquisa. 

A partir da breve introdução exposta, apresenta-se, a seguir o escopo detalhado da Dissertação 

de Mestrado. 
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2. O PROBLEMA DA PESQUISA 

 

2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Levantou-se um pequeno histórico para situar o leitor a respeito do cenário econômico do país 

na época da adesão ao Plano de Demissão Voluntária. Durante a década de 1990 e nos anos 

2000/2001, o Brasil vivia uma política neoliberal iniciada por Fernando Collor, e prosseguida 

pelo seu sucessor Fernando Henrique Cardoso. Sob a ótica de reforma do estado, o governo 

propôs um pacote de privatizações para deixar o Estado mais enxuto. Para isso, foi criado o 

Plano de Demissão Voluntária (PDV) ou PIDV (Plano de Incentivo à Demissão Voluntária) 

onde mais de 15 mil trabalhadores entre as autarquias, empresas públicas e estatais aderiram. 

Segundo a Moção de Apoio da Federação Única dos Petroleiros aos companheiros PDVistas, 

só na Petrobras foram aproximadamente 4 (quatro) mil funcionários. 

O guia trabalhista conceitua PDV como: 

O Plano de Demissão Voluntária - PDV e o Plano de Aposentadoria Incentivada - PAI 
são instrumentos utilizados tanto pelas empresas particulares quanto pelas estatais 
como uma forma de enxugamento do quadro de pessoal, visando otimização dos 
custos e racionalização na gestão de pessoas. 

Logo, o conceito de downsizing está incutido no objetivo do PDV, ou seja, tornar a 

organização mais enxuta possível com relação aos custos com o quadro de pessoal, visando 

sua otimização.  

Para Bresser-Pereira (1998) o PDV seria uma das alternativas levantadas pelo Estado para a 

redução do quadro funcional, já que este excesso de pessoal foi apontado como um dos 

problemas encontrados para a realização da reforma do Estado, mas ele deixa claro que esta 

exoneração dos funcionários deveria ocorrer por desligamento voluntário. 

Com intuito de tornar o PDV atrativo, o empregador concede um pacote de benefícios aos 

funcionários que não seriam pagos caso a empresa o demitisse, são eles: um salário nominal 

por ano de trabalho, assistência médica ao empregado e dependentes de seis (seis) meses a 1 

(um) ano após o desligamento, complementação do plano de previdência privada, dentre 
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outros oferecidos por cada empresa. Isso tudo adicionado a indenizações e outras 

compensações para aqueles que aderirem ao PDV. 

A Petrobras não foi privatizada, mas os funcionários que aderiram ao PDV acreditavam que 

isso iria acontecer, assim como estava acontecendo com a Vale, Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN) e outras. Esses 4 (quatro) mil funcionários que aderiam ao PDV, exerciam 

funções nos grupos Administrativos, Operadores, Técnicos e Engenheiros. O depoimento de 

um ex-funcionário que aderiu ao PDV sugere que os funcionários não foram exonerados 

voluntariamente, como propõe a literatura: 

“Todos Assediados Moralmente e sem Demissional1, entendendo que a 
Petrobrás estava sendo sucateada para ser Privatizada”. 

Tal depoimento está de acordo com a sugestão de Assédio Moral descrita no trecho abaixo:  

“... Era preciso preparar o clima para vender as estatais, fossem quais 
fossem. As pessoas precisavam entender que leiloar patrimônio público 
“seria um benefício” para todos... ”(Ribeiro Junior, 2011: 38). 

Segundo Marie-France Hirigoyen, psiquiatra francesa e prestigiada estudiosa sobre assédio 

moral no trabalho, afirma que: 

“O assédio moral no trabalho define-se como sendo qualquer 
comportamento abusivo (gesto, palavra, comportamento, atitude…) que 
atente, pela sua repetição ou pela sua sistematização, contra a dignidade ou a 
integridade psíquica ou física de uma pessoa pondo em perigo o seu 
emprego ou degradando o clima de trabalho” (Hirigoyen, 2002: 14 e 15) 

Os ex-funcionários que aderiram ao PDV afirmam que o assédio moral foi o grande mentor 

que influenciou na decisão de aderir ao PDV. Talvez a presença do assédio moral seja 

evidenciada com mais vigor ao longo da pesquisa, mas para não desviar o enfoque da 

pesquisa num primeiro momento não iremos tratar este assunto.  

Atualmente, a grande maioria desses Pedevistas, como são chamados os ex-funcionários que 

aderiram ao PDV, sobrevivem trabalhando no Sistema, aposentados ou não. Segundo a visão 

de um desses Pedevistas, alguns buscaram outros ramos e outros perderam as suas famílias ou 

a própria vida. Na luta pelas consequências geradas pelo PDV, o atual governo anunciou que 

pretende reparar os danos causados no antigo governo fazendo a inclusão social dos 

                                            
1 Ao falar sobre “sem Demissional”, o ex-funcionário está afirmando que não fizeram o Exame Demissional para 
poderem se desligar da empresa pelo PDV. 
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Pedevistas. Para isso, eles contam com o apoio da Federação Única dos Petroleiros (FUP) e 

reafirmam a sua posição em blogs criados por eles mesmos, tais como: 

www.Pedevistaspetrobras.blogspot.com.br, www.judson-comandorgn.blogspot.com e 

www.Pedevistapa.blogspot.com.br, assim eles mantêm vivas as esperanças de reivindicarem 

sua reintegração no mercado de trabalho e resgate da sua dignidade. 

Na mesma época das privatizações, as empresas particulares estavam vivenciando e se 

adaptando aos avanços tecnológicos que anunciavam a chegada da reengenharia. Encontra-se 

na literatura diversas formas de definição da Reengenharia, vejamos duas delas: 

• Reengenharia é repensar os fundamentos e mudar radicalmente os processos de 

negócio, objetivando alcançar melhorias drásticas, computadas através de índices 

críticos de performance, como custo, qualidade, serviço e tempo (HAMMER, 1993) 

• A Reengenharia é uma combinação de técnicas de engenharia industrial, métodos de 

pesquisa operacional, teoria da administração e métodos de análise de sistemas de 

informação, usando o poder da Tecnologia da Informação para transformar os 

processos de negócios das organizações, tornando-as mais competitivas em seus 

mercados (GONÇALVES, 1995) 

As empresas particulares precisavam se manter competitivas no mercado, e aderiram à 

Reengenharia como estratégia de gestão. O primeiro passo era eliminar as práticas 

ultrapassadas de gestão e aderir novos processos totalmente redesenhados que, tornavam os 

funcionários e as empresas mais eficientes em busca de maiores receitas para a organização. 

Com uma nova estrutura organizacional, a reengenharia assumia o princípio de fazer mais 

com menos, e assim, uma das medidas era reduzir o número de funcionários que, 

consequentemente reduzia os custos sem afetar a qualidade dos produtos e serviços. Nessa 

etapa da reestruturação o PDV foi a ferramenta utilizada para atingir a meta de redução de 

pessoal. 

Vale ressaltar que, nos dias de hoje o PDV continua sendo uma realidade, as mídias 

divulgaram no mês de Março de 2012 casos como da companhia aérea GOL e da Telefônica 

Vivo. Ambas anunciaram um Plano de Demissão Voluntária aos seus funcionários. A 

Telefônica justificou as demissões como uma adequação à nova realidade da empresa em 

função da aquisição da Vivo, o que caracteriza uma reestruturação produtiva. Por outro lado, a 

companhia GOL argumentou que está em uma crise financeira, houve uma queda de 59% no 
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seu lucro comparando com os valores de 2011 e por esta razão está propondo o PDV aos 

trabalhadores. (Fonte: Jornal O GLOBO, 21/03/2012).   

A partir das constatações acima, evidencia-se o problema de pesquisa como: Os funcionários 

da Petrobras foram influenciados pelos vieses cognitivos no período de adesão ao Plano de 

Demissão Voluntária? 

 

2.2 OBJETIVO DO TRABALHO 

 

2.2.1  Objetivo Geral 

O objetivo geral pretendido desta pesquisa terá como enfoque principal: Identificar os vieses 

cognitivos que motivaram os funcionários da Petrobras a tomarem a decisão de aderir ao 

Plano de Demissão Voluntária. 

2.2.2 Objetivo Específico 

Como objetivos específicos têm-se: a) compreender como os vieses cognitivos agiram no 

processo de decisão de adesão ao PDV; b) identificar como os vieses cognitivos agiram nos 

funcionários da Petrobras que não aderiram ao PDV nesta mesma época. 

 

2.3       JUSTIFICATIVA 
 

A inspiração para a definição do tema deste estudo parte do interesse de conhecer como a 

irracionalidade humana associada à tomada de decisões impacta na vida pessoal e profissional 

do indivíduo. Os depoimentos obtidos evidenciam que o PDV é um fator desencadeante de 

sofrimento e frustação. Já passaram vinte anos da decisão tomada e a maioria dos Pedevistas 

ainda tentam resgatar a sua dignidade e reconstruir a sua vida.   

A pesquisa irá analisar um fato que ocorreu no passado, mas que ainda é presente nos 

ambientes corporativos, ou seja, investigaremos o passado na tentativa de construir um senso 

de julgamento mais apurado no futuro.  



20 
 

Assim, vale salientar que a principal contribuição deste trabalho é verificar estatisticamente 

que os estudos sobre os vieses cognitivos no processo de tomada de decisões do Plano de 

Demissões Voluntárias podem ser impactantes para sociedade, evitando que vidas sejam 

desestruturadas por decisões enviesadas. 

 

2.4  SUJEITOS DA PESQUISA 
 
 

Os sujeitos da pesquisa foram organizados em 2 grupos, a saber: grupo 1 composto pelos ex-

funcionários da Petrobras que aderiam ao Plano de Demissão Voluntária (PDV) no governo 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) e grupo 2 (grupo de controle) – representado pelos 

funcionários da Petrobras que não aderiam ao Plano de Demissão Voluntária (PDV) na 

mesma época do grupo 1 e que continuam trabalhando na estatal. 

 

2.5  HIPÓTESES 
 
 

As hipóteses atribuídas ao problema central da pesquisa serão investigadas com o intuito de 

confirmá-las, refutá-las ou permitirão o surgimento de outras hipóteses durante o 

desenvolvimento da pesquisa. Tais hipóteses foram apoiadas nas heurísticas de julgamento e 

vieses cognitivos descritos pelo estudioso Max H. Bazerman.  

 Como hipótese básica temos: 

• Os vieses cognitivos podem explicar os motivos que levaram tantos funcionários da 

Petrobras a adesão do PDV.  

As hipóteses secundárias descritas no item 2.5.1, representam desdobramentos da hipótese 

básica. Elas foram elencadas de acordo com as heurísticas de julgamentos e seus vieses 

cognitivos considerados como os mais relevantes para o enfoque desta pesquisa. No capítulo 

3, quando tratarmos o Referencial Teórico, essas heurísticas serão abordadas de maneira 

detalhada, destacando-se com a base de fundamentação das hipóteses secundárias. 
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2.5.1 Hipóteses Secundárias dos Pedevistas e Não Pedevistas 
 

Hipótese 1 (Pedevista) – Houve influência dos grupos sociais na decisão dos indivíduos para 

aderir ao PDV   

Hipótese 1 (Não Pedevista) – Houve influência dos grupos sociais na decisão dos indivíduos 

para não aderir ao PDV 

Hipótese 2 (Pedevista) – Ao surgir o interesse em tornar-se um empreendedor, não houve 

reflexão sobre a possibilidade de o negócio dar errado. 

Hipótese 2 (Não Pedevista) – Ao cogitar a possibilidade de tornar-se um empreendedor, não 

houve reflexão sobre a possibilidade de o negócio dar errado. 

Hipótese 3 (Pedevista) – O excesso de confiança não permitiu enxergar que havia muitas 

incertezas por trás da decisão. 

Hipótese 3 (Não Pedevista) – O excesso de confiança não permitiu enxergar que havia muitas 

incertezas por trás da decisão. 

Hipótese 4 (Pedevista) – Ao procurar informações que os auxiliassem na decisão, foram 

seletivos e optaram por posições confirmatórias. 

Hipótese 4 (Não Pedevista) - Ao procurar informações que os auxiliassem na decisão de não 

adesão ao PDV, foram seletivos e optaram por posições confirmatórias. 

Hipótese 5 (Pedevista) – Os Pedevistas superestimaram sua capacidade de previsão de 

eventos após a sua adesão ao PDV. 

 

Hipótese 5 (Não Pedevista) - Os Não Pedevistas superestimaram sua capacidade de previsão 

de eventos após a sua decisão de não aderir ao PDV. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

A fundamentação teórica da pesquisa organiza-se da seguinte forma: uma revisão 

bibliográfica abordando o que já foi pesquisado sobre o tema proposto, suas contribuições 

para estea projeto de  pesquisa, e um breve apanhado sobre Finanças Comportamentais. 

Ao levantar os dados para a revisão bibliográfica, localizamos a monografia intitulada, “O 

Desenvolvimento das Finanças Comportamentais no Brasil: Um Panorama da Produção 

Acadêmica Nacional” do ano 2009, esta pesquisa foi de grande importância para uma ampla 

ambientação sobre o que já foi publicado pelo tema, Finanças Comportamentais. A autora 

desta pesquisa fez uma ressalva importante que cabe reiterá-la. Sabe-se que apurar todas as 

publicações sobre o tema demandaria tempo excessivo de pesquisa, logo, o foco foi mantido 

sob as produções aprovadas e publicadas em eventos e periódicos qualificados, tais como, 

Encontro da Sociedade Brasileira de Finanças (SBFIN) e Enanpad.  

Dando prosseguimento à análise das informações contidas neste trabalho, foi observado que 

os fenômenos estudados no Brasil concentram-se dentro da temática do mercado acionário e 

abordam a influência e a forma que as ilusões cognitivas atuam no comportamento do 

investidor, nas aplicações financeiras e nas tomadas de decisão em ambiente de risco. Não 

houve nenhum registro quanto ao enfoque destea projeto de pesquisa, ou seja, sobre os vieses 

cognitivos relacionados à adesão ao PDV.ao Plano de Demissões Voluntárias. Ainda assim, 

os conteúdos desses trabalhos contribuirão positivamente para o projeto dea presente 

pesquisa, pois só o fato de abordarem o tema, Finanças Comportamentais, já está incutido a 

relação com os vieses cognitivos, por vezes chamados de ilusões cognitivas.  

As Finanças Comportamentais começaram a ser desenvolvidas por dois psicólogos e 

professores israelenses Amos Tversky e Daniel Kahneman. No final da década de 70 eles 

publicaram no meio acadêmico um trabalho que tratava sobre o comportamento e o processo 

de tomada de decisão do ser humano em situações de risco. Nesse estudo, eles testaram alguns 

experimentos que tinham como intuito verificar como o indivíduo reagia ao tomar decisões 

tendo como base risco da decisão e o benefício (ganho ou perda). Foi assim que Tversky e 

Kahneman introduziram o mais importante conceito das Finanças Comportamentais, a 

aversão à perda. Ou seja, as pessoas sentem muito mais a dor da perda que o prazer obtido por 

um ganho equivalente. Tal fato gera um impasse com a Modelo Moderno de Finanças, pois 
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não somos perfeitamente racionais. A base que sustenta esse modelo é a Teoria da Utilidade, a 

qual trabalha com o conceito de investidor racional que avalia todos os riscos de um 

investimento de acordo com a mudança que ele proporciona em seu nível de riqueza. 

Em contra partida o homem das Finanças Comportamentais não é totalmente racional, é um 

homem simplesmente normal que, avalia o risco de um investimento partindo de um ponto de 

referência do qual mede ganhos e perdas, e tem suas decisões influenciadas por erros 

cognitivos. 

O desafio dos estudiosos é provar que esses erros são cometidos de maneira previsíveis, esta 

premissa é evidenciada nas obras dos autores, Bazerman (2004) e Ariely (2008). Eles afirmam 

que as pessoas cometem erros previsíveis e sistemáticos, e convida o leitor a conhecê-los, 

cada autor com seu enfoque, para que no futuro as decisões sejam tomadas com melhor senso 

de julgamento trazendo o benefício esperado. 

Nota-se que desde os primeiros estudos de Hebert Simon, ao final da década de 1940, sobre a 

racionalidade limitada, o homem já era visto como um ser bombardeado por escolhas e 

decisões, mas que possuía um número limitado de informações e capacidade de 

processamento.  

Para Simon, a tarefa de decidir é composta de três etapas (SIMON, 1965): 

1. O relacionamento de todas as possíveis estratégias que poderão ser adotadas  

2. A determinação de todas as consequências decorrentes da adoção de cada estratégia;  

3. A avaliação comparativa de cada grupo de consequências e escolha de uma alternativa 

entre as várias disponíveis, a partir de valores pessoais e organizacionais. 

Ao tratar a racionalidade limitada, Simon fez três tipos de considerações: quanto à 

complexidade do meio, quanto ao acesso às informações e quanto aos limites psicológicos. O 

autor alerta com isso que, é impossível um tomador de decisões conhecer e ter acesso a todas 

as possibilidade e consequências da sua ação, em função das três considerações citadas. 

Consequentemente, o indivíduo contenta-se em adquirir um número limitado de informações 

e atinge o “chamado nível satisfatório”, que possibilite a identificação dos problemas e 

algumas soluções alternativas ao tomar a decisão. 
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No modelo da racionalidade limitada, Simon afirma que as decisões são satisfatórias, mas não 

ótimas. Trata-se de uma ilusão buscar a otimização das decisões, pois elas são limitadas ou 

influenciadas pelas limitações do ser humano em ter acesso às diversas variáveis relacionadas 

ao processo de decisão. 

Segundo Robbins (2000) considerando que a capacidade humana para formular e resolver 

problemas complexos é restrita demais para atender aos requisitos da racionalidade plena, os 

indivíduos atuam dentro dos “limites” da racionalidade limitada. Com isso, constroem 

modelos simplificadores de decisão, estes captam as características essenciais dos problemas 

desprezando toda sua complexidade.  

Bazerman (2004), explica que os indivíduos são afetados por vieses cognitivos que induzem o 

julgamento do tomador de decisões, e essstes vieses são causados pelas heurísticas, ou seja, 

pelas estratégias simplificadoras ao tomar uma decisão complexa. 

Esses modelos simplificadores abordados por Robbins (2000) e Bazerman (2004) foram 

denominados como heurísticas de julgamento. Essas heurísticas foram exploradas no final dos 

anos 1960 e início dos anos 1970 por, Herbert Simon, Amos Tversky e Daniel Kahneman. As 

pesquisas desenvolvidas pelos autores tornaram-se referência na pesquisa acadêmica no 

tocante ao julgamento humano.  

Ressalva interessante abordada por Muramatsu (2006) é que Simon observou as heurísticas 

como instrumento bastante eficiente para tomar decisões, mas não procurou especificar como 

as heurísticas se relacionam ao mundo real. Já Tversky e Kahneman as descreveram 

sistematicamente e observaram em seus experimentos a ocorrência de desvios nos resultados 

desejados pelo tomador de decisão em função do uso das heurísticas, reforçando os estudos de 

Simon. 

Atualmente, nota-se que no ambiente competitivo e globalizado em que vivemos torna-se 

necessária a associação das heurísticas com o mundo real, pois pode ser vista como uma 

vantagem ao oferecer um modo simples para resolução de problemas. Mas por outro lado, a 

desvantagem na utilização das heurísticas diz respeito ao pouco crédito atribuído a ela ao 

utilizá-la de forma inconsciente ocasionando resultados indesejáveis.  
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 O autorBazerman (2004) segue a linha de pensamento de Tversky e Kahneman ao afirmar 

que, quando houver de fato uma conscientização sobre o potencial adverso da utilização das 

heurísticas, os indivíduos poderão usufruir dos melhores resultados num processo de 

julgamento na tomada de decisões.  

Tversky e Kahneman descreveram os três tipos de heurísticas de julgamento em seu estudo de 

1974, são elas: heurística da disponibilidade, representatividade e da ancoragem e ajuste.  

A primeira heurística é da disponibilidade e nos mostra que a principal probabilidade de 

ocorrência de um evento está diretamente relacionada à obtenção de memórias com 

facilidade. Trata-se de uma estratégia de decisão muito útil, pois eventos de maior impacto 

são geralmente lembrados com maior facilidade. Diversos fatores podem influenciar a 

ocorrência dessa disponibilidade de memória, para exemplificar podemos citar o processo de 

avaliação e desempenho numa empresa. Se essa estratégia for usada de forma inconsciente 

poderá prejudicar ou beneficiar o funcionário. Pois, considerando que o funcionário apresente 

nos últimos meses baixo rendimento por razões diversas, o gestor poderá ser influenciado por 

essas lembranças tão recentes e avaliará tendenciosamente o funcionário.  

Para ilustrar, um teste interessante para verificar a atuação desta heurística, é pedir para um 

grupo de pessoas um palpite sobre a doença que mais mata atualmente no nosso país. Muito 

provavelmente, as pessoas que tenham assistido alguma reportagem recentemente sobre o 

assunto, irão avaliar o câncer como a doença com o maior risco de morte. Isso, porque a mídia 

sempre está noticiando as personalidades que estão se tratando da doença, que descobriram ou 

que chegaram ao óbito. Porém, a pesquisa mais recente do Ministério da Saúde, 2012, aponta 

o AVC (Acidente Vascular Cerebral) no primeiro lugar do ranking, com 31,3%, e em segundo 

está o Câncer, com 16,2%.  

O experimento de Paul Slovic, Sarah Lichtenstein e Baruch Fischhoff que se tornou o mais 

influente estudo sobre a heurística da disponibilidade pode validar o exemplo acima. Eles 

pediram aos participantes do estudo para considerar causas de morte aos pares: diabetes e 

asma, ou derrame e acidentes. Em seguida, para cada par as pessoas indicavam a causa mais 

frequente e estimavam a proporção das duas frequências. Ao final, os pareceres dos 

respondentes da pesquisa foram comparados as estatísticas de saúde do período. Para ilustrar, 

o estudo dizia que morte por acidentes foi avaliada como mais de trezentas vezes mais 
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provável do que morte por diabetes. Porém, a relação verdadeira é de 1:4. Eles chegaram à 

conclusão que estimativas de causas de morte são distorcidas pela cobertura da mídia. 

Segundo Kahneman e Smith (2002), uma descoberta interessante da Psicologia Experimental 

Cognitiva é que, em comparação com informações desconhecidas, as informações conhecidas 

são mais facilmente acessadas pela memória de longo prazo e parecem mais realistas ou 

relevantes. Eles concluem dizendo que familiaridade e disponibilidade podem servir como 

pistas para a precisão e relevância. 

Com isso, pode-se concluir que há uma tendência das pessoas a seguirem o fluxo sobre o que 

está mais vivo em suas mentes no momento da decisão, seja por influência da mídia ou por 

qualquer outro meio que reforce a ideia de recenticidade do evento na mente do indivíduo. A 

utilização da heurística da disponibilidade leva–nos diariamente a erros no tocante à 

influência da memória de longo prazo nas decisões. 

Bazerman (2004) elencou alguns vieses cognitivos pautados na heurística da disponibilidade, 

são eles: 

1) Viés da Facilidade de Lembrança: indivíduos julgam que eventos mais facilmente 

lembrados são mais frequentes do que os menos lembrados. 

2) Viés da Recuperabilidade: a avaliação da frequência de eventos sofre viés com base no 

modo que a estrutura da memória afeta o processo de busca. 

3) Viés das Associações pressupostas: Indivíduos tendem a superestimar a probabilidade 

de eventos ocorrerem concomitantemente com base na quantidade de associações 

semelhantes que podem recordar facilmente. 

Fundamenta-se nesta heurística a primeira hipótese secundária baseada no viés da Facilidade 

de Lembrança.  Será verificado se houve influência dos grupos sociais (familiares, amigos, 

colegas de trabalho e mídias) na decisão dos Pedevistas e dos Não Pedevistas.  

Para ajudar na compreensão da decisão humana, neste caso aderir ou não ao PDV, iremos 

adotar a ideia sustentada por Kahneman (2012), mas que foi originalmente proposta pelos 

psicólogos Keith Stanovich e Richard West. Os autores sustentaram a existência dos Sistemas 

1 (Automático) e Sistema 2 (Refletivo) como sendo dois tipos de processos cognitivos 

diferentes: a intuição e a razão.  
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A intuição se refere às operações automáticas e rápidas, com pouco ou nenhum esforço e 

nenhuma percepção de controle voluntário, chamadas de Sistema 1. Por sua vez, a razão, 

representada pelo Sistema 2, é mais lento, aloca atenção às atividades mentais laboriosas que 

o requisitam, incluindo cálculos complexos. Este sistema requer esforço, é deliberadamente 

controlado, uma de suas funções é monitorar as operações mentais e o comportamento 

declarado. 

 

Este conceito de Sistema 1 e Sistema 2 podem ser associados a nossa susceptibilidade à 

vividez e à recenticidade com que os fatos tornam-se frequentes em nossas mentes. Para 

ilustrar esta associação de ideias dos processos cognitivos com o viés da facilidade de 

lembrança, encontramos apoio nos experimentos de Tversky e Kahneman (1974).  

 

Os autores argumentaram que, quando um indivíduo julga a frequência com que um evento 

ocorre pela disponibilidade de seus exemplos, um evento cujos exemplos são mais fáceis de 

recordar parece ser mais frequente do que um evento de frequência igual, porém, com 

exemplos menos fáceis de recordar. 

 

Com isso, observa-se que linhas de evidência convergem para seguinte conclusão: a 

facilidade com que as ocorrências vêm à mente é uma heurística do Sistema 1, ou seja a 

atuação do viés da facilidade de lembrança pode acontecer quando as pessoas se deixam guiar 

pela intuição, quando operam automaticamente e seguem o fluxo. Enquanto que os indivíduos 

num estado de atenção maior, focados na razão, Sistema 2, são menos suscetíveis ao vieses da 

disponibilidade. (KAHNEMAN, 2012). 

 

A segunda heurística, da Representatividade, é o mesmo que a busca por similaridades e/ou 

comparações de fatos já ocorridos com características iguais ou próximas ao que se quer 

comparar. Quando usada de maneira consciente trata-se de uma boa aproximação preliminar, 

por exemplo, elenca-se um novo produto como sucessor de um antigo produto de grande 

sucesso baseando-se nas semelhanças existentes entre eles. A desvantagem dessa heurística se 

dá pelo fato da exclusão, o que pode acarretar comportamentos discriminatórios, por exemplo, 

em processos de seleção de pessoas. 
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Um dos experimentos mais citados a respeito da heurística da Representatividade é o “teste-

problema de Linda”, formulado por Tversky e Kahneman (1983). Eis como Linda foi descrita 

por eles: 

 

Linda tem 31 anos, é solteira, sincera e muito brilhante. Ela é formada em filosofia. Quando era 
estudante, preocupava-se com temas como discriminação e justiça social, e também participou de 
manifestações anti-nucleares:  
 

a. Linda é professora do ensino fundamental.  
b. Linda trabalha numa livraria e faz yoga.  
c. Linda é ativista do movimento feminista.  
d. Linda trabalha como assistente social.  
e. Linda é um membro da Liga das mulheres eleitoras.  
f. Linda é uma caixa de banco.  
g. Linda é uma corretora de seguros.  
h. Linda é uma caixa de banco e é ativista do movimento feminista 

O problema acima estabelece um conflito entre a intuição da representatividade e a lógica da 

probabilidade. Isso se deve ao fato de que a especificação detalhada de um evento gera uma 

restrição lógica da probabilidade de sua ocorrência, o que pode ser observado na opção “h”, 

Linda é uma caixa de banco e é ativista do movimento feminista. Ou seja, há uma relação 

lógica entre duas situações, observa-se que toda caixa de banco feminista é uma caixa de 

banco, com isso, conclui-se que a probabilidade de que Linda seja uma caixa de banco 

feminista deve ser menor do que a probabilidade de ela ser uma caixa de banco. 

Mas o resultado deste estudo mostrou a violação da regra elementar da probabilidade, 85% a 

90% dos participantes escolheram a alternativa “h” como a mais provável de ocorrer. Tversky 

e Kahneman ao analisar este resultado introduziram a ideia da falácia da conjunção, o que 

significa dizer que os respondentes deste experimento deixaram de aplicar uma regra lógica 

ao avaliar que uma conjunção de dois eventos (neste caso, caixa de banco e feminista) era 

mais provável do que um dos eventos (caixa de banco). Em resumo, abandonaram a lógica em 

detrimento de uma decisão mais geral.  

Com este experimento Tversky e Kahneman sugerem a utilização da heurística da 

representatividade como primordial para compreender as decisões humanas. Os autores 

reiteram que os julgamentos intuitivos são resultantes das relações de similaridade e 

associação. O que facilita a ocorrência dessa heurística é uma característica comum entre as 

pessoas ao tomar uma decisão, a falta de análise. Geralmente estas não têm o hábito de 

analisar exaustivamente as consequências da sua decisão, não observam todas as 
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possibilidades e com isso, essa falta de análise torna-se comum e dominante nos seus 

julgamentos, fazendo com que o foco da análise seja desviado sem permitir um 

aprofundamento maior do assunto. 

Para Kahneman (2002), o elemento chave nos estudos de decisão intuitiva é que, sob pressão 

e mesmo experiente, o tomador da decisão raramente precisará escolher entre alternativas 

variadas porque na maioria das vezes apenas uma opção lhe vem à mente.  

Observa-se que o foco do trabalho dos autores é o desvio do comportamento humano na 

tomada de decisão. Manter este foco, segundo Kahneman significa poder aprender muito 

sobre as decisões humanas. 

Bazerman (2004) elencou alguns vieses cognitivos pautados na heurística da disponibilidade, 

são eles: 

1) Viés da Insensibilidade aos índices básicos: ao avaliar probabilidades, indivíduos 

tendem a ignorar índices básicos em função de descrições informativas, mesmo 

irrelevantes. 

2) Viés da Insensibilidade ao tamanho da amostra: indivíduos tendem a desconsiderar o 

papel do tamanho da amostra ao avaliar informações amostrais. 

3) Viés das Interpretações erradas da chance: indivíduos esperam que um processo 

aleatório “pareça” aleatório, independente da validade estatística da expectativa. 

4) Viés da Regressão à média: indivíduos são propensos a ignorar o fato de que eventos 

extremos tendem a regredir à média em tentativas subsequentes. 

5) Viés da Falácia da conjunção: indivíduos julgam erroneamente que conjunções são 

mais prováveis que conjuntos mais globais de eventos que englobam a conjunção. 

Fundamenta-se nesta heurística, a segunda hipótese secundária apoiada no viés da 

Insensibilidade aos Índices Básicos. Será apurado se aqueles que se tornaram empreendedores 

em função da adesão ao PDV (Pedevistas) ou aqueles que cogitaram a possibilidade de abrir 

um negócio (Não Pedevistas) desconsideraram os índices básicos de negócios fracassados. 

Bazerman (2004) explica que ignorar os índices básicos tem muitas implicações 

desfavoráveis. É comum os futuros empreendedores despenderem muito tempo imaginando 

seu sucesso e bem pouco tempo considerando os índices básicos dos fracassos.  
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Neste estudo os índices básicos serão representados pelas taxas de mortalidade das empresas, 

dados do SEBRAE, nos três primeiros anos de sua existência, período este considerado como 

crítico para qualquer empresa que está iniciando suas atividades.  

Bazerman (2004) afirma que tal desprezo aos índices básicos justifica-se pelo fato dos 

empreendedores julgarem que estes não são relevantes para sua situação e muitos acabam 

perdendo dinheiro e gerando desgaste emocional que poderia ser evitado. Esta evidência da 

literatura poderá ser comprovada na apuração dos resultados da hipótese 2 (dois), conforme 

descrito no item 5.1. 

Na terceira e última heurística, da Ancoragem e Ajustes, aborda a probabilidade de ocorrência 

de um evento a partir de um valor inicial ou âncora, ajustando-se até produzir uma decisão. 

Esta ancoragem inicial é dada por precedente histórico, pela forma como o problema é 

exposto ou folclore social. O ponto fraco desta heurística é a ausência de razoabilidade na 

determinação de uma âncora inicial e ajustes insuficientes ao longo do processo de decisão 

(Bazerman, 2004).  

Para aprofundar o sentido de ancoragem e ajuste, recorremos à obra de Kahneman (2012). O 

autor descreve a ocorrência do fenômeno da ancoragem como sendo o processo em que as 

pessoas são submetidas, em situações diversas, a fazerem estimativas começando por um 

valor inicial, ou ponto de partida, este é ajustado para produzir um resultado final. O ponto de 

partida pode ser sugerido pela formulação do problema em que o indivíduo está exposto ou 

por algum cálculo parcial.  

Por exemplo, para ilustrar este efeito de ancoragem suponha que lhe perguntassem se Gandhi 

tinha mais do que 114 anos quando morreu, você acabaria com uma estimativa muito mais 

elevada da idade da morte dele do que teria se a pergunta de ancoragem se referisse à morte 

com 35 anos. Para elucidar o exemplo, a resposta correta seria que Gandhi foi assassinado aos 

79 anos.  

Esse processo é chamado de “ancoragem e ajuste”. O indivíduo começa com um tipo de 

âncora, número que já se conhece e o ajusta na direção que considera apropriada.  O impasse 

discutido é que o ajustamento feito baseando-se na âncora inicial é sempre insuficiente, o que 

pode produzir decisões diferentes resultados para o mesmo problema (Slovic e Lichtenstein, 

1971; Tversky e Kahneman, 1974). 
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Bazerman (2004) elencou alguns vieses cognitivos pautados nesta heurística, são eles: 

1) Viés do Ajuste insuficiente da âncora: indivíduos estimam valores com base em 

informações disponíveis e usualmente fazem ajustes insuficientes para estabelecer o 

valor final. 

2) Vieses de eventos conjuntivos e disjuntivos: indivíduos superestimam a probabilidade 

de eventos conjuntivos e subestimam a probabilidade de eventos disjuntivos. 

3) Viés do excesso de confiança: indivíduos tendem a exibir excesso de confiança quanto 

aos seus julgamentos ao responder questões difíceis. 

Nesta heurística, da Ancoragem e Ajuste, apoia-se a terceira hipótese secundária baseada no 

viés do Excesso de confiança, por considerar que os indivíduos em geral tende a superestimar 

as suas próprias habilidades eles tendem a mostrar maior excesso de confiança e otimismo em 

relação a resultados incertos que pensam poder controlar (Weinstein,1980). Nesta hipótese 

será verificado se os Pedevistas e Não Pedevistas demonstraram excesso de confiança quanto 

à infalibilidade de seus julgamentos ao decidirem optar ou não pelo PDV. 

Bukszar (2003) afirma que as evidências sobre o excesso de confiança são extensas e 

robustas, apoiadas por uma literatura ampla e uma vasta gama de pesquisas científicas. Talvez 

este seja o viés de comportamento com maior número de estudos confirmando sua existência. 

Diante destes estudos, os autores De Bondt e Thaler (1995, p. 389) ressaltaram um ponto 

crucial deste viés e concluíram que: “Talvez a descoberta mais robusta da psicologia do 

julgamento seja que as pessoas são excessivamente confiantes”.  

Na literatura, o primeiro estudo sobre o excesso de confiança foi apresentado por Alpert e 

Raiffa (1969), onde utilizaram 100 participantes. Foi pedido aos respondentes que estimassem 

intervalos de confiança para 10 diferentes quantidades, totalizando mil observações. Os 

pesquisadores estabeleceram previamente que os intervalos solicitados deveriam representar 

uma confiança de 90% do participante com relação à captura dos valores verdadeiros das 

quantidades. Porém, 42,6% das estimações, aproximadamente 430 destes valores ficaram de 

fora das faixas de confiabilidade de 90%. Esperava-se que isso acontecesse em apenas 10% 

dos casos. Com isso, os autores inferiram deste estudo que as pessoas tendem a confiar 

exageradamente na precisão de suas estimativas subjetivas sobre quantidades incertas. 
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O interessante é que os indivíduos alimentam uma ilusão de que possuem domínio sobre os 

resultados de suas decisões, isso porque esquecem que existem uma série de variáveis, em 

especial as exógenas, que estão fora do seu controle, fazendo com que o excesso de confiança 

seja muito expressivo. Esta afirmação é reforçada pela definição de Nofsinger (2006) quando  

diz que, o excesso de confiança faz com que as pessoas: a) superestimem seus conhecimentos; 

b) subestimem os riscos; e c) exagerem um pouco a sua aptidão em manter o controle sobre os 

eventos. 

Um exemplo comum de excesso de confiança são as resoluções que acometem os indivíduos 

na virada do ano, estes estão convictos de que possuem total controle sobre os acontecimentos 

do próximo ano e prometem emagrecer, parar de fumar, separar ou casar, dentre outras ações 

que não são independentes do ambiente externo, tal exemplo é compartilhado pelo autor Kay 

(2006).  

Este autor comenta que com a virada do ano é comum pessoas fazerem projeções ingênuas 

com extrapolações. Este comportamento também atinge o mundo corporativo, por exemplo, 

quaisquer uns dos envolvidos numa tomada de decisão não analisam profundamente as 

consequências desta e consequentemente o seu impacto na organização. Ou seja, sujeitos com 

excesso de confiança tendem a assumir maiores riscos. 

Nofsinger (2006) alerta que investir é um processo difícil. Envolve coletar informações, 

analisá-las e, com base nisso, tomar  uma  decisão. Associando este conceito com o enfoque 

da pesquisa, pode-se concluir que aderir ao PDV é um processo difícil, requer coletar 

informações, analisá-las à exaustão, e com base nisso, tomar uma decisão. Porém, apoiando-

se neste viés, o excesso de confiança faz com que o indivíduo desvie-se do foco, interprete 

erroneamente a precisão das informações e superestime a habilidade de analisá-las. 

Possibilitando a condução de decisões ruins tanto profissionais como pessoais. Esta evidência 

da literatura poderá ser verificada na apuração dos resultados da hipótese 3 (três), conforme 

descrito nos itens 5.1 e 5.2. 

Por fim, a quarta e quinta hipótese secundária foram apoiadas em vieses mais gerais que não 

foram elencados por Tversky e Kahneman como parte integrante das heurísticas mencionadas 

nos parágrafos anteriores, são eles:  
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1) Viés da Armadilha da confirmação: indivíduos tendem a buscar por informações 

confirmatórias para o que julgam ser verdade e deixam de procurar informações 

desconfirmatórias. 

2) Viés da Previsão retrospectiva: após a ocorrência de um evento, os indivíduos tendem 

a superestimar até que grau teriam previsto o resultado correto. 

Antes mesmo antes das pesquisas no campo da psicologia sobre o viés da armadilha da 

confirmação, o fenômeno já tinha sido observado por alguns escritores e filósofos como, por 

exemplo, Francis Bacon. O filósofo e cientista inglês escreveu:  

“A compreensão humana, quando se tem uma vez adotada uma opinião ... chama 
todas as outras coisas para apoiar e concordar com ela. E, apesar de haver um maior 
número e peso de instâncias de ser encontrado do outro lado, mas estes, ou esquece 
ou despreza, ou por alguma distinção deixa de lado ou rejeita.” (Francis Bacon, 
1620) 

O termo “viés da confirmação” foi cunhado por Peter Cathcart Wason, psicólogo cognitivo, 

que contribuiu com seus experimentos para explicar por que as pessoas cometem erros de 

raciocínio lógico de maneira rotineira.  

Ele aplicou alguns testes lógicos, tais como: a tarefa de seleção de Wason, o problema Thog e 

o problema 2-4-6. Este último foi publicado em 1960 e pode-se resumir como um desafio para 

identificar a regra aplicada na sequência de três números.  

Wason escreveu a sequência de números, 2-4-6 e pediu aos seus alunos que tentassem 

adivinhar a regra que ele havia usado para criar esta sequência. Os alunos poderiam apresentar 

suas respostas, a qualquer tempo, desde que foi obedecido o mesmo formato de três números, 

com quaisquer sequências numéricas que julgassem correspondente à mesma utilizada pelo 

professor. 

A regra do 2-4-6 previamente estabelecida por Wason era muito simples, trata-se de números 

em ordem ascendente. Essa regra exigia que os alunos acumulassem evidências 

desconfirmatórias em vez de evidências confirmatórias. Supondo que o aluno considere que a 

regra adotada tenha sido de números ascendentes de dois em dois, ou a diferença entre os dois 

primeiros números é igual a diferença entre os dois últimos, para todas as suposições teriam 

que tentar sequências que não estejam em conformidade com a suposta regra para poder 

descobrir a regra real. 
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Apenas 6 dos 29 participantes do teste 2-4-6 descobriram a regra correta na primeira tentativa 

de adivinhá-la. Com o resultado dos seus experimentos, Wason descreve o viés da 

confirmação como sendo a tendência das pessoas para favorecer imediatamente a informação 

que valida os seus preconceitos, hipóteses e crenças, independentemente de serem verdadeiras 

ou não.  

A quarta hipótese secundária desta pesquisa apoia-se neste viés da armadilha da confirmação, 

por considerar que os indivíduos em geral podem numa tomada de decisão, serem seletivos e 

optarem por posições confirmatórias ao seu interesse. Será verificado nesta hipótese se os 

Pedevistas e Não Pedevistas ao tomarem a sua decisão consideraram as posições favoráveis 

ao seu interesse e desprezaram as desfavoráveis. 

A partir deste parágrafo será discutido sobre o viés da previsão retrospectiva. A quinta e 

última hipótese secundária baseia-se neste viés, onde será verificado se os Pedevistas e Não 

Pedevistas, após conhecerem as consequências da sua decisão, afirmaram que teriam sim 

previsto que estes resultados pudessem ocorrer.  

Certamente, muitos de nós já ouvimos a famosa expressão “eu já sabia que isso iria 

acontecer”. Porém vamos confessar que é muito fácil dizer essa frase quando já se conhece o 

resultado do fato ocorrido. Parece-nos que o mundo é muito mais conhecível do que é, o que 

ajuda a perpetuar uma ilusão perniciosa. Por exemplo, os perdedores dos bolões realizados 

durante a Copa do Mundo, dizem que sabiam que o time vencedor iria ganhar desde o início 

do campeonato, mas, no entanto não apostaram nele para ganhar o bolão.  

Tal fato justifica-se porque os indivíduos se iludem constantemente, construindo relatos 

inconsistentes do passado e acreditando que são verdadeiros (Taleb, 2008). Autor da “Lógica 

do cisne negro”, Taleb, descreve a falácia da narrativa como sendo a maneira como as 

histórias distorcidas do passado do indivíduo moldam suas visões de mundo e perspectiva 

para o futuro. 

O cerne desse fomento à ilusão que os indivíduos alimentam está no fato de que o passado 

parece ser tão compreensível que reflete no futuro como algo também conhecido. Mas na 

verdade compreendemos o passado muito menos do que acreditamos compreender 

(Kahneman, 2012).  



35 
 

Baruch Fischhoff foi o primeiro a demostrar o efeito “eu-sempre-soube”, ou viés retrospectivo 

(hindsight bias). Fischhoff, juntamente com Ruth Beyth, conduziu um estudo antes da visita 

do presidente Richard Nixon à China e à Rússia, em 1972. Os respondentes da pesquisa 

deveriam indicar probabilidades para 15 possíveis resultados deste evento diplomático entre 

os países.  

Depois que Nixon retornou de viagem, Fischhoff e Beyth solicitaram aos mesmos 

participantes que lembrassem a probabilidade que haviam sugerido originalmente para as 15 

conclusões possíveis. Ao apurar os resultados ficou evidente que a ocorrência de um evento 

que anteriormente não foi considerado pelo respondente, teve sua probabilidade exagerada 

comparando-se com a estimativa anterior. Quando o evento não havia ocorrido, também o 

consideraram como improvável de ocorrer.  

Conclui-se que os indivíduos ao rever o histórico de seus julgamentos à luz do que realmente 

aconteceu gera uma robusta ilusão cognitiva e quanto pior as consequências da sua decisão, 

maior o viés retrospectivo (Kahneman, 2012).  

Essa percepção tardia é cruel com o tomador de decisão, no enfoque da pesquisa, os 

tomadores de decisão são os sujeitos que aderiram ou não ao PDV. Na época das adesões as 

ações que pareciam prudentes quando vistas previamente podem parecer de uma negligência 

irresponsável quando vistas retrospectivamente. Essas comprovações da literatura poderão ser 

verificadas na apuração dos resultados da aplicação do teste da hipótese 5 (cinco), conforme 

descrito nos itens 5.1 e 5.2. 

Na obra “Previsivelmente Irracional”, o autor Dan Ariely demonstra através de diversos 

experimentos como os erros são cometidos de forma sistemática pelas pessoas. Em alguns 

experimentos o autor aborda questões simples, mas que impactam de maneira significativa na 

vida das pessoas, por exemplo: Por que o “grátis” nos atrai tanto nas propagandas de 

marketing? O autor explica que esse zero que pagamos é um botão do emocional, uma fonte 

de empolgação.  

Segundo Ariely, o medo intrínseco de perder faz com que o grátis seja percebido com grande 

empolgação. O atrativo do grátis é o medo. Este medo abre espaço para manifestação 

inconsciente dos vieses cognitivos gerando resultados não satisfatórios. Bazerman (2004) 

afirma que a todo o momento utilizamos uma variedade de tipos de vieses cognitivos e que se 
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estivermos sempre conscientes do potencial deles não precisaremos ser afetados por essa 

limitação.  

Por fim, a proposta deste estudo é tentar promover nas pessoas que terão acesso a este, um 

senso de julgamento mais apurado através do conhecimento da atuação dos vieses cognitivos 

e seus impactos nas tomadas de decisões, especificamente sobre a decisão de adesão ao Plano 

de Demissões Voluntárias.  
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4.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 

O objetivo deste capítulo é descrever detalhadamente o procedimento metodológico adotado 

pela pesquisadora e sua estratégia de proteção contra os vieses cognitivos presentes no 

universo da pesquisa. A estratégia foi dividida em cinco partes para melhor compreensão da 

sua aplicação, são elas: primeira é sobre o método escolhido para analisar os dados, a segunda 

expõe a justificativa da escolha da amostragem, a terceira descreve a blindagem inicial que 

antecedeu a coleta dos dados, e a terceira trata do instrumento de medida adotado para tratar 

as respostas dos questionários (Anexos I e II), e a última parte descreve os métodos 

estatísticos. 

 

4.1 SOBRE O MÉTODO  
 
 

Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa. O método quantitativo foi escolhido por 

caracterizar-se pelo emprego da quantificação na coleta e no tratamento das informações, 

onde os dados serão tratados através de ferramentas estatísticas.  De acordo com Richardson 

(2003) este tipo de análise assegura a precisão dos resultados e evita distorções de análise e 

interpretação. A aplicação deste método é utilizada nas pesquisas que buscam descobrir e 

classificar a relação entre variáveis, o que atende perfeitamente o objetivo do presente estudo. 

Os dados coletados foram analisados pela ferramenta “Resultados” site de gerenciamento de 

pesquisa (www.enquetefacil.com) e para análises complementares de estatística utilizou-se o 

software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 19, como forma de 

garantir a fidedignidade das informações obtidas. 

 

4.2 AMOSTRAGEM 
 
 
Existem duas grandes categorias de métodos de amostragem: os métodos probabilísticos e os 

métodos não probabilísticos. A amostragem probabilística apoia-se na teoria das 

probabilidades e possui diversas vantagens sobre a amostragem não probabilística, são elas:  
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a) Demonstra a representatividade da amostra; 

b) Mede o grau de incerteza da extrapolação da população/universo, isto é, o erro 

cometido por se usar uma amostra em vez da população;  

c) Identifica explicitamente os potenciais enviesamentos. 

 

Nos métodos de amostragem probabilística, a probabilidade de selecionar determinado 

elemento da população é conhecida a priori, conduzindo a amostras aleatórias. 

Quanto aos métodos de amostragem não probabilística (amostragem intencional ou por 

conveniência), a seleção dos elementos da amostra é baseada em juízos de valor sobre a 

população alvo. A amostra representa características da população, desconhecendo-se a 

probabilidade de um elemento do universo ser selecionado para esta amostra.  

 

Os resultados obtidos da amostra não probabilística não se podem generalizar a toda a 

população, mas pode ser adequada nas seguintes condições:  

a) O estudo constitui uma primeira experiência ou a primeira fase de um estudo mais 

amplo;  

b) Existe preocupação em melhorar um questionário em vez de recolher resultados 

fidedignos;  

c) É impossível utilizar qualquer tipo de amostragem aleatória. 

 

Para presente pesquisa, a amostragem por conveniência (não probabilística) é a mais atrativa 

em função da disponibilidade e acessibilidade dos elementos da população alvo. 

A população alvo da investigação foram funcionários e ex-funcionários que trabalham (Não 

Pedevistas) e trabalharam (Pedevistas), na empresa Petrobras. Os Pedevistas trabalhavam em 

campus diverso da empresa pelo país, lotados em refinarias ou na sede. Já os Não Pedevistas, 

todos, atualmente, estão lotados na refinaria situada no Rio de Janeiro.   

As informações foram coletadas através de dois questionários padronizados, sendo um deles 

aplicável para o grupo 1 (Pedevistas) e o outro aplicável para o grupo 2 (Não-Pedevistas). A 

amostra foi realizada por conveniência (não probabilística) através dos seguintes métodos: 

Para os Pedevistas, foi obtida uma lista com 101 (cento e um) e-mails de ex-funcionários que 

se encontravam sob este regime, e convidados a participar. Deste total, 31 ex-funcionários 

responderam o questionário, quantificando em 30% do total de Pedevistas no campus do 
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presente estudo; Já para os Não Pedevistas, foram distribuídos 48 questionários, sendo que 30 

retornaram respondidos, quantificando em 62,5% do total dos Não Pedevistas deste grupo que 

estavam dispostos e acessíveis para responder ao questionário. 

A forma de amostragem justifica-se por se tratar de um tema delicado que aborda sobre o 

comportamento do indivíduo no processo de tomada de decisão. Com isso, algumas barreiras 

foram criadas pelos respondentes. Os Pedevistas, por exemplo, não se sentiram a vontade para 

expor o assunto. Enquanto os Não Pedevistas temiam a exposição e punição por ferir o 

Código de Segurança da Informação da empresa. Além desses fatos, a conclusão desta 

pesquisa tornar-se-ia impossível se a amostra fosse denominada como probabilística em 

função das limitações físicas/ geográficas em localizar todos os respondentes com o perfil da 

pesquisa e que estivessem dispostos a participar.  

As limitações do estudo, a população amostral alcançada nos dois grupos de sujeitos da 

pesquisa e a representatividade da amostra da pesquisa serão descritas no Capítulo 5, 

Apuração dos Resultados. 

 

4.3 ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO 

 

4.3.1  Blindagem inicial 
 
 

A estratégia inicial de blindar a pesquisadora para assegurar a fidedignidade dos resultados 

com neutralidade científica iniciou-se ainda na fase dea concepção do questionário. Esta se 

viu envolvida pelo tema e percebeu que também poderia deixar-se levainduzir r pelos seus 

próprios vieses sistemáticos. Tal envolvimento, certamente influenciaria o seu julgamento na 

apuração dos resultados, o que levaria ao efeito da expectativa do observador. Este efeito atua 

quando o pesquisador espera um dado resultado e manipula inconscientemente ou interpreta 

errado de modo a confirmar suas expectativas. (Chaves, 1992) 
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O primeiro passo da estratégia de blindagem inicial foi identificar quais seriam os vieses 

cognitivos que a deixariam mais exposta aos erros de julgamento na apuração dos resultados e 

em seguida foi traçada a forma de proteger-se deles.  

Seguindo a visão de Thaler (2009) do tomador de decisões racional influenciado pelas 

limitações da racionalidade, da força de vontade e do interesse próprio, foram elencados os 

vieses cognitivos que expõem a pesquisadora aos riscos de influência de julgamento, são eles: 

recuperabilidade, associações pressupostas e insensibilidade ao tamanho da amostra.  

O viés da recuperabilidade baseia-se nas estruturas mentais dos indivíduos em suas buscas por 

memórias. A decisão é diretamente afetada pela forma como as informações foram 

estruturalmente armazenadas. Por esta razão, a pesquisadora poderá ser influenciada por este 

viés em função das suas próprias memórias, ou seja, a forma como associa a presença de um 

determinado fato que poderá ou não afirmar suas hipóteses iniciais.  

Quanto ao viés das associações pressupostas, este diz que os indivíduos possuem uma 

tendência de superestimar visivelmente a ocorrência de dois eventos ao mesmo tempo, isso 

porque recordam facilmente em função da experiência ou por influência social. Dentro desse 

contexto a pesquisadora poderia dizer, partindo do pressuposto que funcionários solteiros 

aderiram em maior frequência ao PDV comparando-se aos casados que, os solteiros não 

tinham famílias para sustentar e, por isso, aderiram em maior frequência. Esse pressuposto 

pode ser inválido, pois não necessariamente este pode ter sido o motivo da maior adesão dos 

Pedevistas solteiros. 

Já o último viés, o qual a pesquisadora poderá envolver-se, é o viés da insensibilidade ao 

tamanho da amostra que aborda sobre as falhas que ocorrem durante a avaliação do tamanho 

da amostra. É muito comum em pesquisa de mercado generalizar o resultado para todo o 

tamanho da amostra. Pretende-se com isso esclarecer que, independente do tamanho da 

amostra que será pesquisado, os resultados serão pontuais e não serão feitas análises 

generalizadas. 

Os exemplos citados acima não restringem as outras inferências que podem ser feitas sob o 

envolvimento dos vieses cognitivos. A forma encontrada para proteger-se desses vieses está 

descrita na segundaterceira parte da estratégia que irá abordar o instrumento de medidaa 
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metodologia  adotadao no tratamento dado às respostas dos questionários, como veremos no 

item a seguir. 

4.3.2  Metodologia de tratamento dos dados  

Observou-se que os vieses que expõem a pesquisadora ao risco de envolvimento 

(recuperabilidade, associações pressupostas, insensibilidade ao tamanho da amostra) podem 

ser manifestados durante a apuração dos resultados, pois é o momento em que as hipóteses 

poderão ser refutadas ou não, dependendo do tratamento dado às respostas coletadas.  

Em princípio, o objetivo principal desta terceirasegunda parte da estratégia é descrever 

detalhadamente como os dados seriam tratados na apuração dos resultados antes de serem 

coletados. Ou seja, cada pergunta teve previamente o motivo da sua criação exposto, assim 

como, o que se pretende apurar com seus dados.  

De posse dos questionários destinados aos sujeitos da pesquisa (Anexo I e Anexo II), foram 

analisadas as possíveis formas de criar um arranjo que gerasse fluidez e dinâmica ao serem 

respondidos, e ao mesmo tempo refletisse uma boa compreensão do comportamento dos 

sujeitos da pesquisa na apuração dos resultados.  

Nesse momento, a pesquisadora assumiu o papel de arquiteta de escolhas, termo cunhado por 

Thaler (2009) em seu livro “Nudge: O empurrão para a escolha certa”. O papel de um 

arquiteto de escolhas é projetar opções de escolhas para serem selecionadas por outros 

indivíduos e garantir que não haja incoerências entre o estímulo e a ação desejada. Exemplos 

de arquitetura ruim recorrente são os adesivos nas portas de alguns estabelecimentos com a 

expressão em inglês “push” que, traduzindo significa “empurrar” para abrir a porta. Porém, 

muitas pessoas induzidas pela falsa cognata acionam o sistema automático e começam a puxar 

(push) a porta, ao invés de empurrar. 

Essas incoerências prejudicam o desempenho e as pessoas podem errar em suas escolhas 

porque costumam simplificar a forma de pensar. Essa simplificação são as heurísticas de 

julgamento de Amos Tversky e Daniel Kahneman. Eles descobriram por meio de pesquisas 

que as heurísticas (ancoragem, disponibilidade e representatividade) surgem numa espécie de 

disputa entre o Sistema Automático e o Sistema Reflexivo. Ou seja, os indivíduos possuem 

dois sistemas de processamento da informação, Sistema Automático e Sistema Reflexivo, o 

primeiro é rápido, não-controlado, não está relacionado ao pensamento, é intuitivo. Já o 
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segundo é lento, controlado e consciente. Ambos os Sistemas são passíveis de ruídos em seus 

julgamentos e quando a razão entra em conflito com a intuição podem surgir os erros de 

tomada de decisão. 

Nesta condição de arquiteta de escolhas os questionários foram criados para os grupos 1 

(Pedevistas) e 2 (grupo de controle, não Pedevistas) com opções claras permitindo escolhas 

mais estruturadas, seguindo alguns dos princípios para a boa arquitetura de escolhas (opções 

predefinidas, esperar erros, e escolhas com estruturas complexas). Pretende-se com isso gerar 

resultados que atendam aos interesses da pesquisa ou não. 

Esses princípios sugeridos por Thaler (2009) funcionam como orientações para aperfeiçoar o 

processo de escolha do indivíduo. Abaixo segue um breve resumo sobre a proposta de cada 

princípio utilizado como guia na construção dos questionários, são eles:  

1) Opções predefinidas: o questionário contêm algumas perguntas com formato de 

resposta pré-definidos, do tipo “sim” ou “não”. Pois, é conhecido que os 

indivíduos muitas vezes consideram um aborrecimento responder questões mais 

complexas e cansativas. Houve a preocupação em criar uma arquitetura de 

escolhas equilibrada mesclando questões complexas e simples que pudessem 

atender objetivo da pesquisa. 

2) Esperar erros: trata-se de um evento comum entre os indivíduos, cometer erros. Os 

questionários foram estruturados com cadência lógica prevendo possíveis erros dos 

respondentes de tal forma, que existem para algumas hipóteses pelo menos 2 

(duas) ou mais combinações de validação. 

3) Escolhas com estruturas complexas: durante a construção dos questionários as 

alternativas foram estruturadas de maneira objetiva evitando grandes variedades. 

Pois, é conhecido que quanto maior a quantidade de opções a sua escolha se torna 

mais complexa e os respondentes têm a tendência de utilizar as estratégias de 

simplificação de raciocínio para finalizar rapidamente o processo de escolha. 

 

4.3.2.1 Tratamento do questionário do grupo 1: Pedevistas 
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Abaixo seguem as perguntas do questionário destinado aos sujeitos da pesquisa do grupo 1, os 

Pedevistas, ou seja, indivíduos que aderiram ao Plano de Demissões Voluntárias da Petrobras 

(PDV). 

Cada pergunta exposta teve uma justificativa de aplicação, sendo que algumas delas tiveram 

combinações adicionais com outras perguntas para reforçar o teste de validação das hipóteses.  

A ordem crescente das hipóteses (de 1 a 5) foi utilizada como guia para descrever como será o 

tratamento dado às perguntas. Antes de iniciar a explicação da validação de cada hipótese, 

inserimos quadros resumidos que descrevem o conceito de cada viés cognitivo, a hipótese a 

ser testada e as perguntas que serviram como base de análise na validação da hipótese. 

Vejamos o tratamento desenvolvido para validar cada hipótese: 

 

4.3.2.1.1  Teste de validação da hipótese 1 

Quadro 1: Síntese do teste de validação da hipótese 1. A primeira parte do quadro refere-se 

ao viés cognitivo da facilidade de lembrança que teve sua atuação averiguada no teste de 

validação da hipótese 1. A segunda parte representa o objetivo da hipótese proposta. Na 

terceira parte do quadro há a apresentação gráfica da pergunta 10 que foi utilizada como base 

para testar a hipótese 1.  

Viés da Facilidade de lembrança: muitas decisões que tomamos sofrem influência das 

informações que estão mais vivas em nossas mentes. 

Hipótese 1:  Houve influência dos grupos sociais na decisão dos indivíduos para aderir ao 

PDV   

Pergunta 10: 
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Conforme evidenciado no quadro 1, a hipótese 1 buscou averiguar se houve influência dos 

grupos sociais no processo de tomada de decisão de adesão ao PDV. Para validar ou não esta 

hipótese, a pergunta 10 foi analisada sob o viés da facilidade de lembrança, ou seja, foi 

observado se a decisão de aderir ao PDV sofreu influência das informações que estavam mais 

disponíveis na memória dos Pedevistas.  

Abaixo, segue como a pergunta 10 foi estruturada para que pudesse atender ao objetivo desta 

análise. 

Pergunta 10: “Você se recorda como os grupos sociais abaixo se posicionaram sobre a 

decisão de aderir ao PDV? Assinale “contra” ou “a favor” e atribua de 1 a 5 ao grau de 

importância da posição deles na sua decisão.” 

Para responder a primeira parte da pergunta, os Pedevistas tiveram que marcar as opções 

sugeridas, tais como: a) familiares; b) amigos; c) colegas de trabalho; d) Mídias (jornais, 

televisão, rádio). Na segunda parte da pergunta, os Pedevistas assinalaram se os grupos 

sociais se posicionaram “contra” ou “a favor” sobre sua decisão de adesão ao PDV.  Já na 

terceira parte da pergunta, o Pedevista atribuiu um grau de importância para esse 

posicionamento dos grupos sociais, variando de 1 a 5 seguindo em ordem decrescente, sendo 

5 - “Extremamente importante”, 4 – “Muito importante”, 3 – “Nem um, nem outro, neutro”, 2 

- “Pouco importante”, 1 – “Nenhuma importância”  

Baseando-se nos testes feitos por Kahneman, Slovic e Tversky onde os gerentes avaliam a 

frequência, a probabilidade ou as causas prováveis de um evento por meio do grau em que as 

circunstâncias ou ocorrências do mesmo estão prontamente disponíveis na memória, a 

hipótese 1 seria validada da seguinte maneira: 

Para validar esta hipótese, foi verificado se a maior parte dos Pedevistas afirmaram que pelo 

menos 1 (um) dos 4 (quatro) grupos sociais se posicionaram "a favor" e este posicionamento 

fosse considerado como “extremamente importante” ou “muito importante”. Desta forma, 

estaremos diante da atuação do viés da facilidade de lembrança, ou seja, os Pedevistas 

provocados por um evento vívido e específico lembraram-se de fatos marcantes que apoiaram 

a sua adesão ao PDV. 
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Embora estejamos analisando um fato ocorrido no passado, este viés permaneceu vivo na 

memória dos Pedevistas e o apoio recebido dos grupos sociais pode ter influenciado a decisão 

deles na época da adesão.  

 

4.3.2.1.2  Teste de validação da hipótese 2 

Quadro 2: Síntese do teste de validação da hipótese 2. A primeira parte do quadro refere-se 

ao viés cognitivo da insensibilidade aos índices básicos que teve sua atuação averiguada no 

teste de validação da hipótese 2. A segunda parte representa o objetivo da hipótese proposta. 

Na terceira parte do quadro há a apresentação gráfica da pergunta 17 que foi utilizada para 

testar a hipótese 2.  

Viés da Insensibilidade aos índices básicos: muitos empreendedores gastam muito tempo 

pensando no sucesso do seu futuro empreendimento e desconsideram os índices de fracasso. 

Hipótese 2: Ao surgir o interesse em tornar-se um empreendedor, não houve reflexão sobre a 

possibilidade de o negócio dar errado. 

Pergunta 17:

 

Conforme evidenciado no quadro 2, o teste para validação da hipótese 2 baseou-se na 

pergunta 17 onde os  dados respondidos foram analisados sob o viés da insensibilidade aos 

índices básicos. O objetivo desta hipótese era observar se os Pedevistas que manifestaram o 

interesse em tornar-se empreendedor refletiram sobre a possibilidade de o negócio dar errado.  

Abaixo, segue como a pergunta 17 foi estruturada para que pudesse atender ao objetivo desta 

análise. 

Pergunta 17: “Caso tenha aberto um negócio, qual o percentual você atribuía na época sobre 

a possibilidade de o negócio não sobreviver mais de 3 anos?”. 
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Para atribuir esse prazo de 3 (três) anos ao período de tempo de sobrevivência das empresas, 

pesquisou-se no Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) estudos 

que pudessem fundamentar qual seria o período crítico para que uma empresa sobrevivesse 

nos seus primeiros anos de vida. 

Como o momento histórico da  presente  pesquisa foi delimitado entre a década de 1990 e nos 

anos 2000 e 2001, buscou-se pesquisas que desse cobertura a todo esse período, mas não foi 

possível. Há uma lacuna neste tipo de estudo utilizando dados de âmbito nacional. De forma 

isolada, o estado de São Paulo, por exemplo, publicou em 1999 um estudo que calcula a taxa 

de mortalidade apenas das empresas paulistas constituídas em 1995, 1996 e 1997. O estudo 

apurou que a média da taxa de mortalidade no estado é de 35% para empresas com 1 ano de 

atividade, de 46% no segundo ano e de 56% no terceiro ano de atividade.  

O primeiro estudo com dados nacionais está sob o título “Fatores Condicionantes e Taxa de 

Mortalidade de Empresas” e teve como grupo amostral empresas constituídas no Brasil nos 

anos de 1995, 1996 e 1997, mesmo período base do estudo realizado no estado de São Paulo. 

Este estudo apurou no primeiro ano de atividade uma taxa nacional de mortalidade de 30% a 

61%, no segundo ano de atividades de 40% a 68%, e no terceiro ano de 55% a 73%. 

Este justifica-se como sendo o primeiro estudo mais amplo porque o surgimento do 

empreendedorismo no Brasil só começou a ganhar força a partir da década de 1990, e a partir 

daí várias empresas e pequenos negócios foram sendo criados. Logo, os interesses em 

pesquisar as taxas de mortalidade assim como os principais fatores condicionantes que 

conduziram as empresas ao fracasso nos primeiros anos de existência foram surgindo em 

seguida. 

Em 2004, o Sebrae de Brasília divulgou uma pesquisa sob o título “Fatores Condicionantes e 

Taxas de Mortalidade das Empresas no Brasil”, apontando as taxas de mortalidade das 

empresas constituídas no anos 2000, 2001 e 2002. Este estudo revela que 49,4% encerraram 

as atividades com até 02 (dois) anos de existência, 56,4% com até 03 (três) anos e 59,9% não 

sobrevivem além dos 04 (quatro) anos.  

Esses dados estatísticos foram condensados na Tabela 1, abaixo, e mostram as taxas de 

mortalidades apuradas no período de interesse para pesquisa: 
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Tabela 1: Taxa de mortalidade das empresas constituídas em 1995, 1996, 1997, 2000, 2001 e 
2002. 

Taxa de mortalidade das empresas constituídas em 1995, 1996 e 1997 

  São Paulo (%) Brasil (%) 

1º ano 35% 30% a 61% 

2º ano 46% 40% a 68% 

3º ano 56% 55% a 73% 

Taxa de mortalidade das empresas constituídas em 2000, 2001 e 2002 

 Brasil (%) 

2º ano 49,4% 

3º ano 56,4% 

4º ano 59,9% 

Observa-se que, as taxas de mortalidade das empresas nos primeiros três anos são altas, tal 

fato traduz a necessidade de considerar a análise de ambiente como estratégia empresarial de 

sobrevivência. Esta visão empresarial é um fator relevante para todos os empreendedores que 

buscam o seu lugar no mercado.  

Com base nesses dados históricos das taxas de mortalidade, a pergunta 17 foi selecionada para 

responder à questão que envolve o viés da insensibilidade aos índices básicos, ou seja, se os 

Pedevistas que abriram negócios tinha noção de mercado quanto às taxas de mortalidade das 

empresas. 

Para responder a pergunta 17, os Pedevistas tiveram que marcar apenas uma das opções 

sugeridas entre as seguintes: a) 1% a 30% de chances de não sobreviver; b) 31% a 60% de 

chances de não sobreviver; c) acima de 60% de chances de não sobreviver; d) não abri 

negócio. As opções “b” e “c” correspondem às faixas percentuais aos índices da realidade da 

época. Já a alternativa “a” “1% a 30% de chances de não sobreviver” não corresponde aos 

dados do Sebrae, pois trata-se de uma faixa de índices baixos. 

Sendo assim, a alternativa “a” foi escolhida para ser o ponto de análise para testar a hipótese 

2. Caso na apuração dos resultados a maior parte dos Pedevistas tenha assinalado esta opção, 
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a hipótese seria válida e comprovaria que houve a atuação do viés da insensibilidade aos 

índices básicos. Ou seja, este viés deixaria evidente se os Pedevistas desconsideraram os 

índices de fracasso e assinalaram a opção com a menor taxa de mortalidade, resposta 

totalmente contrária aos registros da época.  

4.3.2.1.3  Teste de validação da hipótese 3 

Quadro 3: Síntese do teste de validação da hipótese 3. A primeira parte do quadro refere-se 

ao viés cognitivo do excesso de confiança que teve sua atuação averiguada na validação da 

hipótese 3. A segunda parte representa o objetivo da hipótese proposta. Na terceira parte há a 

apresentação gráfica da pergunta 9 que foi utilizada para testar a hipótese 3, e na quarta parte 

do quadro, estão expostas as perguntas 12, 13 e 14 que foram utilizadas de maneira 

complementar para reforçar a validação da hipótese 3. 

Viés do Excesso de confiança: indivíduos demonstram excesso de confiança quanto à 

infalibilidade de seus julgamentos. 

Hipótese 3: O excesso de confiança não permitiu enxergar que havia muitas incertezas por 

trás da decisão. 

Pergunta 9: 

 

Perguntas complementares:  

Pergunta 12: 

 

Pergunta 13:  
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Pergunta 14: 

 

Conforme evidenciado no quadro 3, o teste para validação da hipótese 3 baseou-se na 

pergunta 9 onde os  dados foram analisados sob o viés do excesso de confiança. O objetivo 

desta hipótese foi verificar se os Pedevistas envolvidos pelo excesso de confiança não 

conseguiram enxergar que havia muitas incertezas por trás da sua decisão de adesão ao PDV. 

Abaixo, segue como a pergunta 9 foi estruturada para que pudesse atender ao objetivo desta 

análise. . 

Pergunta 9: “Qual a sua visão sobre o cenário macroeconômico do país na época da adesão 

ao PDV?.” 

Ao responder a pergunta, os Pedevistas tiveram que marcar apenas uma das opções sugeridas, 

são elas: a) Cenário econômico estável; b) Cenário econômico instável.  

A alternativa “a”, cenário econômico estável, foi escolhida como base para validar a hipótese 

3, pois os dados históricos do cenário econômico do país na época do PDV demonstram a 

instabilidade da moeda provocada por um período inflacionário que perdurou até a 

estabilização da nova moeda, o Real.  

Se na apuração dos resultados for verificado que a maioria dos Pedevistas assinalou esta 

alternativa, a hipótese 3 seria válida e comprovaria a presença do viés do excesso de 

confiança, ou seja, mesmo diante de um cenário notório de instabilidade econômica o 

Pedevista desconsiderou a importância da influência do ambiente externo o qual estava 

inserido. Tal fato evidenciaria que o excesso de confiança predominou nos julgamentos dos 

Pedevistas limitando assim a sua visão enquanto tomador de decisões. 

Além da pergunta 9, as perguntas 12, 13 e 14 também foram utilizadas para corroborar com a 

validação da hipótese 3. Ao responder a pergunta 12 “Você estava convencido que aderir ao 

PDV era a melhor decisão a ser tomada no momento?”, o Pedevista teve como opções: a) 
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SIM; b) NÃO. Na pergunta 13 “Você fez algum planejamento financeiro antes de aderir ao 

PDV?” tiveram as alternativas: a) SIM; b) NÃO. E por último, na pergunta 14 “Quanto tempo 

dedicou fazendo este planejamento financeiro?” tiveram as alternativas: a) Dediquei algumas 

horas; b) Dediquei semanas; c) Dediquei Meses; d) Dediquei pouco tempo; e) NÃO fiz 

nenhum planejamento. Porém, durante as apurações da pergunta 14 foram restringidas de 

acordo com o interesse desta hipótese, as opções 14.a (Dediquei algumas horas), 14.d 

(Dediquei pouco tempo) e 14.e.(Não dediquei nenhum tempo a este planejamento).  

Em resumo, para validar a hipótese 3 seria necessário apurar as maiores incidências nas 

seguinte perguntas e alternativas, são elas: 

a) Pergunta  9, alternativa “a”, cenário econômico estável; 

b) Pergunta 12, alternativa “a”, sim; 

c) Pergunta 13, alternativa “b”, não; 

d) Pergunta 14, alternativas “a”, “d” e “e”. 

Vale ressaltar que, se as maiores incidências forem apuradas em pelo menos 1 (uma) das 

alternativas listadas acima, já seria suficiente para validar a hipótese 3.  

Com esta análise foi evidenciado se os Pedevistas consideraram que o cenário econômico era 

estável, se estavam convencidos que aderir ao PDV era a melhor decisão a ser tomada naquele 

momento, se não fizeram planejamento financeiro, e quanto tempo dedicaram a este 

planejamento. 

Em resumo, a hipótese 3 foi testada de quatro formas: a primeira delas com a apuração da 

pergunta 9, a segunda com a pergunta 12,  terceira forma inclui a análise da pergunta 13, e 

quarta com a apuração da pergunta 14. Com os testes destas perguntas seria possível ou não  

chegar à conclusão de que o excesso de confiança fez com que os  Pedevistas superestimaram 

seus conhecimentos, subestimaram os riscos e exageraram um pouco a sua capacidade de 

controlar os eventos. 

4.3.2.1.4  Teste de validação da hipótese 4 

Quadro 4: Síntese do teste de validação da hipótese 4. A primeira parte do quadro refere-se 

ao viés da armadilha da confirmação que teve sua atuação averiguada no teste da hipótese 4. 
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A segunda parte representa o objetivo da hipótese proposta. Na terceira parte do quadro há a 

apresentação gráfica das perguntas 15 e 16 que foram utilizadas para testar a hipótese 4.  

Viés da armadilha da confirmação: as pessoas buscam informações que confirmem o que 

elas julgam ser verdadeiro e excluem ou simplesmente não procuram posições 

desconfirmatórias. 

Hipótese 4: Ao procurar informações que os auxiliassem na decisão, foram seletivos e 

optaram por posições confirmatórias. 

Pergunta 15  

 

Pergunta 16 

 

Conforme evidenciado no quadro 4, o teste para validação da hipótese 4 baseou-se nas 

perguntas 15 e 16 onde os  dados foram analisados sob o viés da armadilha da confirmação. O 

objetivo desta hipótese foi verificar se os Pedevistas ao procurar apoio que os auxiliassem na 

decisão, foram seletivos e optaram por posições confirmatórias. 

Abaixo, segue como as perguntas 15 e 16 foram estruturadas para que pudessem atender ao 

objetivo da análise da hipótese 4. 

Pergunta 15: “Na sua opinião, o que pensavam ou sentiam os grupos sociais que foram 

CONTRA sua adesão?”. 

Pergunta 16: “Na sua opinião, o que pensavam ou sentiam que foram A FAVOR da sua 

adesão?”. 
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Observa-se similaridade entre as perguntas 15 e 16, porém o que as difere é a busca por 

sentimentos positivos ou negativos nos grupos sociais que se posicionaram como “a favor” ou 

“contra” à adesão ao PDV. Esses sentimentos foram divididos em dois grupos chamados de 

sentimentos positivos e sentimentos negativos, são eles: a) Emitiram opinião de maneira 

construtiva; b) Desejavam estar no meu lugar; c) Tinham um bom conhecimento sobre o 

assunto; d) Estavam inseguros ao opinar sobre o assunto; e) Estavam bem intencionados; f) 

Tinham pouco conhecimento sobre o assunto. Essas alternativas são idênticas em ambas às 

perguntas, sendo que as opções “b”, “d” e “f” representam os sentimentos negativos de inveja 

e de insegurança. Já as alternativas “a”, “c” e “e” representam os sentimentos positivos de 

transmitir segurança e de estima pelo próximo.  

Para validar a hipótese 4, a soma das frequências dos sentimentos positivos da pergunta 16  

deveria ser superior a soma da frequência dos sentimentos negativos da pergunta 15. O 

objetivo deste teste era verificar a atuação do viés da armadilha de confirmação, ou seja, foi 

observado se a maioria dos Pedevistas ao consultar os grupos sociais deu preferência ou não, 

àqueles que se posicionaram positivamente ao seu interesse, e com isso desconsideraram 

posições desfavoráveis. 

4.3.2.1.5  Teste de validação da hipótese 5 

Quadro 5: Síntese do teste de validação da hipótese 5. A primeira parte do quadro refere-se 

ao viés cognitivo da previsão retrospectiva (hindsight) que teve sua atuação averiguada no 

teste de validação da hipótese 5. A segunda parte representa o objetivo da hipótese proposta. 

Na terceira parte do quadro há a apresentação gráfica da pergunta 18 que foi utilizada para 

testar a hipótese 5.  

Viés da previsão retrospectiva (hindsight): o retrospecto ocorre quando as pessoas 

reexaminam seus próprios julgamentos ou dos outros. 

Hipótese 5: Os Pedevistas superestimaram sua capacidade de previsão de eventos após a sua 

adesão ao PDV. 
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Pergunta 18: 

 

Conforme evidenciado no quadro 5, para testar a hipótese 5 os dados da pergunta 18 foram 

analisados sob o viés da previsão retrospectiva (hindsight).  O objetivo desta hipótese era 

verificar se os Pedevistas no período pós-adesão superestimaram sua capacidade de previsão 

de eventos após a sua adesão ao PDV. Esse retrospecto foi importante para evidenciar ou não, 

se os Pedevistas reexaminaram seus próprios julgamentos após a ocorrência do PDV, 

conforme sugerido na pergunta 18. 

Abaixo, segue como a pergunta 18 foi estruturada para que pudesse atender ao objetivo da 

análise da hipótese 5.  

Pergunta 18: “Quais foram os resultados gerados com a sua adesão ao PDV? Hoje, 

conhecendo os resultados, você conseguiria estimar que estes pudessem acontecer? Marque 

as alternativas que julgar adequada.” 

Na coluna 1, os Pedevistas tiveram disponíveis como alternativas possíveis eventos que foram 

gerados com a adesão ao PDV, tais como: a) Melhorias pessoais; b) Falência do negócio; c) 

Crescimento financeiro; d) Dificuldades financeiras. Em seguida, tiveram que associar as 

alternativas “a”, “b”, “c” e “d” a um grau previsibilidade atribuído a esses eventos, sendo grau 

nº 1 para “Sim, considerei que pudesse acontecer” e grau nº 2 para “Não imaginei que 

pudesse acontecer.”. Para validar a hipótese, foi apurado se a maioria dos Pedevistas 

atribuíram às alternativas “b” ou “d” o grau 1 de previsibilidade, “Sim, considerei que 

pudesse acontecer”. 

Caso a hipótese seja válida, significa poder afirmar que os Pedevistas foram atingidos pelo 

viés da previsão retrospectiva. Pois, após conhecerem as consequências da sua decisão, neste 

caso, seus negócios faliram ou passaram por dificuldades financeiras, tiveram a tendência de 

pensar que teriam previsto corretamente que estes eventos pudessem ocorrer. 
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4.3.2.2  Tratamento do questionário do grupo 2: Não Pedevistas 

Abaixo, seguem as perguntas do questionário destinado aos sujeitos da pesquisa do grupo 2. 

Este grupo será o grupo de controle, ou seja, são os indivíduos que na época de adesão ao 

PDV trabalhavam na mesma empresa dos indivíduos do grupo 1, porém não aderiram ao 

PDV. Eles serão identificados ao longo da pesquisa como os “Não Pedevistas”.  

Cada pergunta exposta terá uma justificativa de aplicação, sendo que algumas delas terão 

combinações adicionais com outras perguntas para reforçar o teste de validação das hipóteses.  

A ordem crescente das hipóteses (de 1 a 5) foi utilizada como guia para descrever como será o 

tratamento dado as perguntas. Antes de iniciar a explicação da validação de cada hipótese, 

inserimos quadros resumidos que descrevem o conceito de cada viés cognitivo, a hipótese a 

ser testada e as perguntas que servirão como base de análise na validação da hipótese. 

Vejamos o tratamento desenvolvido para validar cada hipótese: 

4.3.2.2.1  Teste de validação da hipótese 1: 

Quadro 6: Síntese do teste de validação da hipótese 1.  A primeira parte do quadro refere-se 

ao viés cognitivo da facilidade de lembrança que teve sua atuação averiguada no teste de 

validação da hipótese 1. A segunda parte representa o objetivo da hipótese proposta. Na 

terceira parte do quadro há a apresentação gráfica da pergunta 10 que foi utilizada para testar 

a hipótese 1.  

Viés da Facilidade de lembrança: muitas decisões que tomamos sofrem influência das 

informações que estão mais vivas em nossas mentes. 

Hipótese 1: Houve influência dos grupos sociais na decisão dos indivíduos para não aderir ao 

PDV   

Pergunta 10 
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Para validar a hipótese 1 do questionário respondido pelo grupo de controle, indivíduos que 

não aderiram ao PDV, a pergunta 10 foi analisada sob o viés da facilidade de lembrança. 

Neste grupo de controle, foi observado se a decisão de não aderir ao PDV foi influenciada 

pelas informações que estavam mais disponíveis na memória dos Não Pedevistas.  

Segue abaixo o descritivo da pergunta 10 e como foi estruturada para que pudesse atender ao 

objetivo desta análise. 

Pergunta 10: “Você se recorda como os grupos sociais abaixo se posicionaram sobre sua 

decisão de NÃO ADESÃO ao PDV? Assinale “contra” ou “a favor” e atribua de 1 a 5 ao 

grau de importância da posição deles na sua decisão. Marque as alternativas que julgar 

adequada.” 

Para responder a primeira parte da pergunta, os Não Pedevistas tiveram que marcar as opções 

sugeridas, tais como: a) familiares; b) amigos; c) colegas de trabalho; d) Mídias (jornais, 

televisão, rádio). Na segunda parte da pergunta, os Não Pedevistas assinalaram se os grupos 

sociais se posicionaram “contra” ou “a favor” sobre a sua decisão de não aderir ao PDV.  Já 

na terceira parte da pergunta, os Não Pedevistas atribuíram um grau de importância para esse 

posicionamento dos grupos sociais, variando de 1 a 5 seguindo em ordem decrescente, sendo 

5 - “Extremamente importante”, 4 – “Muito importante”, 3 – “Nem um, nem outro, neutro”, 2 

- “Pouco importante”, 1 – “Nenhuma importância”  

Para validar esta hipótese, foi verificado se a maior parte dos Não Pedevistas afirmaram que 

pelo menos 1 (um) dos 4 (quatro) grupos sociais se posicionaram "a favor" e este 

posicionamento foi considerado como “extremamente importante” ou “muito importante”.  

Com isso, estaremos diante da atuação do viés da facilidade de lembrança, ou seja, os Não 

Pedevistas provocados por um evento vívido e específico lembraram-se de fatos marcantes 

que apoiaram a sua não adesão ao PDV e deixaram-se levar pela importância atribuída aos 

posicionamentos dos grupos sociais. 

4.3.2.2.2  Teste de validação da hipótese 2: 

Quadro 7: Síntese do teste de validação da hipótese 2. A primeira parte do quadro refere-se 

ao viés cognitivo da insensibilidade aos índices básicos que teve sua atuação averiguada no 

teste de validação da hipótese 2. A segunda parte representa o objetivo da hipótese proposta. 
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Na terceira parte do quadro há a apresentação gráfica da pergunta 17 que foi utilizada para 

testar a hipótese 2.  

Viés da Insensibilidade aos índices básicos: muitos empreendedores gastam muito tempo 

pensando no sucesso do seu futuro empreendimento e desconsideram os índices de fracasso. 

Hipótese 2: Ao cogitar a possibilidade de tornar-se um empreendedor, não houve reflexão 

sobre a possibilidade de o negócio dar errado. 

Pergunta 17:  

 

Conforme evidenciado no quadro 7, o teste para validação da hipótese 2 baseou-se na 

pergunta 17 onde os dados respondidos foram analisados sob o viés da insensibilidade aos 

índices básicos. O objetivo desta hipótese era observar se os Não Pedevistas que cogitaram a 

possibilidade de abrir o seu próprio negócio, refletiram sobre a possibilidade de o negócio dar 

errado.  

Abaixo, segue como a pergunta 17 foi estruturada para que pudesse atender ao objetivo desta 

análise. 

Pergunta 17: “Caso tenha cogitado abrir um negócio com o dinheiro que seria recebido do 

PDV, qual o percentual você atribuía na época sobre a possibilidade de o negócio não 

sobreviver mais de 3 anos? ”. 

Para atribuir esse prazo de 3 (três) anos ao período de tempo de sobrevivência das empresas, 

pesquisou-se no Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) estudos 

que pudessem fundamentar qual seria o período crítico para que uma empresa sobrevivesse 

nos seus primeiros anos de vida. 

Como o momento histórico da presente pesquisa foi delimitado entre a década de 1990 e nos 

anos 2000 e 2001, buscou-se pesquisas que desse cobertura a todo esse período, mas não foi 

possível. Há uma lacuna neste tipo de estudo utilizando dados de âmbito nacional. De forma 
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isolada, o estado de São Paulo, por exemplo, publicou em 1999 um estudo que calcula a taxa 

de mortalidade apenas das empresas paulistas constituídas em 1995, 1996 e 1997. O estudo 

apurou que a média da taxa de mortalidade no estado é de 35% para empresas com 1 ano de 

atividade, de 46% no segundo ano e de 56% no terceiro ano de atividade.  

O primeiro estudo com dados nacionais está sob o título “Fatores Condicionantes e Taxa de 

Mortalidade de Empresas” e teve como grupo amostral empresas constituídas no Brasil nos 

anos de 1995, 1996 e 1997, mesmo período base do estudo realizado no estado de São Paulo. 

Este estudo apurou no primeiro ano de atividade uma taxa nacional de mortalidade de 30% a 

61%, no segundo ano de atividades de 40% a 68%, e no terceiro ano de 55% a 73%. 

Este justifica-se como sendo o primeiro estudo mais amplo porque o surgimento do 

empreendedorismo no Brasil só começou a ganhar força a partir da década de 1990, e a partir 

daí várias empresas e pequenos negócios foram sendo criados. Logo, os interesses em 

pesquisar as taxas de mortalidade, assim como, os principais fatores condicionantes que 

conduziram as empresas ao fracasso nos primeiros anos de existência foram surgindo em 

seguida. 

Em 2004, o Sebrae de Brasília divulgou uma pesquisa sob o título “Fatores Condicionantes e 

Taxas de Mortalidade das Empresas no Brasil”, apontando as taxas de mortalidade das 

empresas constituídas no anos 2000, 2001 e 2002. Este estudo revela que 49,4% encerraram 

as atividades com até 02 (dois) anos de existência, 56,4% com até 03 (três) anos e 59,9% não 

sobrevivem além dos 04 (quatro) anos.  

Esses dados estatísticos foram condensados na Tabela 2, abaixo, e mostram as taxas de 

mortalidades apuradas no período de interesse para pesquisa: 

Tabela 2: Taxa de mortalidade das empresas constituídas em 1995, 1996, 1997, 2000, 2001 e 
2002. 

Taxa de mortalidade das empresas constituídas em 1995, 1996 e 1997 

  São Paulo (%) Brasil (%) 

1º ano 35% 30% a 61% 

2º ano 46% 40% a 68% 

3º ano 56% 55% a 73% 

Taxa de mortalidade das empresas constituídas em 2000, 2001 e 2002 

 Brasil (%) 

2º ano 49,4% 
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3º ano 56,4% 

4º ano 59,9% 

Observa-se que, as taxas de mortalidade das empresas nos primeiros três anos são altas, tal 

fato traduz a necessidade de considerar a análise de ambiente como estratégia empresarial de 

sobrevivência. Esta visão empresarial é um fator relevante para todos os empreendedores que 

buscam o seu lugar no mercado.  

Com base nesses dados históricos das taxas de mortalidade, a pergunta 17 foi selecionada para 

responder à questão que envolve o viés da insensibilidade aos índices básicos, ou seja, se os 

Não Pedevistas que cogitaram abrir negócios tinham noção de mercado quanto às taxas de 

mortalidade das empresas. 

Para responder a pergunta 17, os Não Pedevistas tiveram que marcar apenas uma das opções 

sugeridas entre as seguintes: a) 1% a 30% de chances de não sobreviver; b) 31% a 60% de 

chances de não sobreviver; c) acima de 60% de chances de não sobreviver; d) não abri 

negócio. As opções “b” e “c” correspondem às faixas percentuais aos índices da realidade da 

época. Já a alternativa “a” “1% a 30% de chances de não sobreviver” não corresponde aos 

dados do Sebrae, pois trata-se de uma faixa de índices baixos. 

Sendo assim, a alternativa “a” foi escolhida para ser o ponto de análise para testar a hipótese 

2. Caso, na apuração dos resultados a maior parte dos Não Pedevistas tenha assinalado esta 

opção, a hipótese seria válida e comprovaria que houve a atuação do viés da insensibilidade 

aos índices básicos. Ou seja, este viés deixaria evidente se os Não Pedevistas desconsideraram 

os índices de fracasso e assinalaram a opção com a menor taxa de mortalidade, resposta 

totalmente contrária aos registros da época. Esta análise permitiria afirmar que, mesmo não 

aderindo ao PDV, os Não Pedevistas com interesse em tornar-se empreendedores tiveram a 

tendência de achar que os índices básicos dos fracassos não eram relevantes para quem 

desejava abrir um negócio. 

4.3.2.2.3  Teste de validação da hipótese 3: 

Quadro 8: Síntese do teste de validação da hipótese 3. A primeira parte do quadro refere-se 

ao viés cognitivo do excesso de confiança que teve sua atuação averiguada na validação da 

hipótese 3. A segunda parte representa o objetivo da hipótese proposta. Na terceira parte há a 

apresentação gráfica da pergunta 9 que foi utilizada para testar a hipótese 3, e na quarta parte 
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do quadro, estão expostas as perguntas 12, 13 e 14 que foram utilizadas de maneira 

complementar para reforçar a validação da hipótese 3. 

Viés do Excesso de confiança: indivíduos demonstram excesso de confiança quanto à 

infalibilidade de seus julgamentos. 

Hipótese 3: O excesso de confiança não permitiu enxergar que havia muitas incertezas por 

trás da decisão. 

Pergunta 9: 

  

Perguntas complementares:  

Pergunta 12: 

 

Pergunta 13: 

 

Pergunta 14: 

 

Conforme evidenciado no quadro 8, o teste para validação da hipótese 3 baseou-se na 

pergunta 9 onde os  dados foram analisados sob o viés do excesso de confiança. O objetivo 

desta hipótese era verificar se os indivíduos que não aderiram ao PDV estavam envolvidos 

pelo viés do excesso de confiança e com isso, não conseguiram enxergar que havia muitas 

incertezas por trás da sua decisão de não adesão ao PDV. 



60 
 

Abaixo, segue como a pergunta 9 foi estruturada para que pudesse atender ao objetivo desta 

análise. 

Pergunta 9: “Qual a sua visão sobre o cenário macroeconômico do país na época da adesão 

ao PDV?.” 

Ao responder a pergunta, os Não Pedevistas tiveram que marcar apenas uma das opções 

sugeridas, são elas: a) Cenário econômico estável; b) Cenário econômico instável.  

A alternativa “a”, cenário econômico estável, foi escolhida como base para validar a hipótese 

3, pois os dados históricos do cenário econômico do país na época do PDV demonstram a 

instabilidade da moeda provocada por um período inflacionário que perdurou até a 

estabilização da nova moeda, o Real.  

Se na apuração dos resultados for verificado que a maioria dos Não Pedevistas assinalou esta 

alternativa, a hipótese 3 seria válida e comprovaria a presença do viés do excesso de 

confiança, ou seja, mesmo diante de um cenário notório de instabilidade econômica o Não 

Pedevista desconsiderou a importância da influência do ambiente externo o qual estava 

inserido. Tal fato evidenciaria que o excesso de confiança predominou nos julgamentos dos 

Pedevistas limitando assim a sua visão enquanto tomador de decisões. 

Além da pergunta 9, as perguntas 12, 13 e 14 também foram utilizadas para corroborar com a 

validação da hipótese 3. Ao responder a pergunta 12 “Você estava convencido que não aderir 

ao PDV era a melhor decisão a ser tomada no momento”, o Não Pedevista teve como opções: 

a) SIM; b) NÃO. Na pergunta 13 “Você fez algum planejamento financeiro antes da sua 

decisão de não aderir ao PDV?” tiveram as alternativas: a) SIM; b) NÃO. E por último, na 

pergunta 14 “Quanto tempo dedicou fazendo este planejamento financeiro?” tiveram as 

alternativas: a) Dediquei algumas horas; b) Dediquei semanas; c) Dediquei Meses; d) 

Dediquei pouco tempo; e) NÃO fiz nenhum planejamento. Porém, durante as apurações da 

pergunta 14 foram restringidas de acordo com o interesse desta hipótese, as opções 14.a 

(Dediquei algumas horas), 14.d (Dediquei pouco tempo) e 14.e.(Não dediquei nenhum tempo 

a este planejamento).  

Em resumo, para validar a hipótese 3 seria necessário apurar as maiores incidências nas 

seguinte perguntas e alternativas, são elas: 
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a) Pergunta  9, alternativa “a”, cenário econômico estável; 

b) Pergunta 12, alternativa “a”, sim; 

c) Pergunta 13, alternativa “b”, não; 

d) Pergunta 14, alternativas “a”, “d” e “e”. 

Vale ressaltar que, se as maiores incidências forem apuradas em pelo menos 1 (uma) das 

alternativas listadas acima, já seria suficiente para validar a hipótese 3.  

Com esta análise foi evidenciado se os Não Pedevistas consideraram que o cenário econômico 

era estável, se estavam convencidos que não aderir ao PDV era a melhor decisão a ser tomada 

naquele momento, se não fizeram planejamento financeiro, e quanto tempo dedicaram a este 

planejamento. 

Em resumo, a hipótese 3 foi testada de quatro formas: a primeira delas com a apuração da 

pergunta 9, a segunda com a pergunta 12,  terceira forma inclui a análise da pergunta 13, e 

quarta com a apuração da pergunta 14. Com os testes destas perguntas seria possível ou não  

chegar à conclusão de que o excesso de confiança fez com que os Não Pedevistas 

superestimaram seus conhecimentos, subestimaram os riscos e exageraram um pouco a sua 

capacidade de controlar os eventos. 

4.3.2.2.4  Teste de validação da hipótese 4: 

Quadro 9: Síntese do teste de validação da hipótese 4. A primeira parte do quadro refere-se 

ao viés da armadilha da confirmação que teve sua atuação averiguada no teste da hipótese 4. 

A segunda parte representa o objetivo da hipótese proposta. Na terceira parte do quadro há a 

apresentação gráfica das perguntas 15 e 16 que foram utilizadas para testar a hipótese 4.  

Viés da armadilha da confirmação: as pessoas buscam informações que confirmem o que 

elas julgam ser verdadeiro e excluem ou simplesmente não procuram posições 

desconfirmatórias. 

Hipótese 4: Ao procurar informações que os auxiliassem na decisão de não adesão ao PDV, 

foram seletivos e optaram por posições confirmatórias. 
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Pergunta 15:   

 

Pergunta 16: 

 

Conforme evidenciado no quadro 9, o teste para validação da hipótese 4 baseou-se nas 

perguntas 15 e 16 onde os  dados foram analisados sob o viés da armadilha da confirmação. O 

objetivo desta hipótese era verificar se os Não Pedevistas ao procurar apoio que os 

auxiliassem na decisão de não adesão ao PDV, foram seletivos e optaram por posições que 

validassem a sua decisão. 

Abaixo, segue como as perguntas 15 e 16 foram estruturadas para que pudessem atender ao 

objetivo da análise da hipótese 4. 

Pergunta 15: “Na sua opinião, o que pensavam ou sentiam os grupos sociais que foram 

CONTRA a sua NÃO ADESÃO ao PDV ?”. Marque as alternativas que julgar adequada.”. 

Pergunta 16: “Na sua opinião, o que pensavam ou sentiam os grupos sociais que foram A 

FAVOR da sua NÃO ADESÃO ao PDV? Marque as alternativas que julgar adequada.”. 

Observa-se similaridade entre as perguntas 15 e 16, porém o que as difere é a busca por 

sentimentos positivos ou negativos nos grupos sociais que se posicionaram como “a favor” ou 

“contra” à adesão ao PDV. Esses sentimentos foram divididos em dois grupos chamados de 

sentimentos positivos e sentimentos negativos, são eles: a) Emitiram opinião de maneira 

construtiva; b) Desejavam estar no meu lugar; c) Tinham um bom conhecimento sobre o 

assunto; d) Estavam inseguros ao opinar sobre o assunto; e) Estavam bem intencionados; f) 

Tinham pouco conhecimento sobre o assunto. Essas alternativas são idênticas em ambas às 

perguntas, sendo que as opções “b”, “d” e “f” representam os sentimentos negativos de inveja 
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e de insegurança. Já as alternativas “a”, “c” e “e” representam os sentimentos positivos de 

transmitir segurança e de estima pelo próximo.  

Para validar a hipótese 4, a soma das frequências dos sentimentos positivos da pergunta 16  

deveria ser superior a soma da frequência dos sentimentos negativos da pergunta 15. O 

objetivo deste teste era verificar a atuação do viés da armadilha de confirmação, ou seja, foi 

observado se a maioria dos Não Pedevistas ao consultar os grupos sociais deu preferência ou 

não, àqueles que se posicionaram positivamente ao seu interesse, e com isso desconsideraram 

posições desfavoráveis. 

4.3.2.2.5  Teste de validação da hipótese 5: 

Quadro 10: Síntese do teste de validação da hipótese 5. A primeira parte do quadro refere-se 

ao viés cognitivo da previsão retrospectiva (hindsight) que teve sua atuação averiguada no 

teste de validação da hipótese 5. A segunda parte representa o objetivo da hipótese proposta. 

Na terceira parte do quadro há a apresentação gráfica da pergunta 18 que foi utilizada para 

testar a hipótese 5.  

Viés da previsão retrospectiva (hindsight): o retrospecto ocorre quando as pessoas 

reexaminam seus próprios julgamentos ou dos outros. 

Hipótese 5: Os Não Pedevistas superestimaram sua capacidade de previsão de eventos após a 

sua decisão de não aderir ao PDV 

Pergunta 18: 

 

Conforme evidenciado no quadro 10, para testar a hipótese 5 os dados da pergunta 18 foram 

analisados sob o viés da previsão retrospectiva (hindsight).  O objetivo desta hipótese era 

verificar se os Não Pedevistas superestimaram sua capacidade de previsão de eventos após a 

sua decisão de não aderir ao PDV. Esse retrospecto foi importante para evidenciar ou não, se 
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os Não Pedevistas reexaminaram seus próprios julgamentos após a ocorrência do PDV, 

conforme sugerido na pergunta 18. 

Abaixo, segue como a pergunta 18 foi estruturada para que pudesse atender ao objetivo da 

análise da hipótese 5.  

Pergunta 18: “Quais foram os resultados gerados com a sua NÃO ADESÃO ao PDV? Hoje, 

conhecendo os resultados, você conseguiria estimar que estes pudessem acontecer? Marque 

as alternativas que julgar adequada.” 

Na coluna 1, os Não Pedevistas tiveram disponíveis como alternativas possíveis eventos que 

foram gerados com a decisão de não adesão ao PDV, tais como: a) Ascensão profissional; 

b) Dificuldades financeiras; c) Crescimento financeiro; d) Baixo crescimento profissional. Em 

seguida, teriam que associar as opções a um grau previsibilidade atribuído a esses eventos. As 

alternativas para esta etapa da pergunta são: 1) Sim, considerei que pudesse acontecer; 2) Não 

imaginei que pudesse acontecer. Para validar a hipótese, foi apurado se a maioria dos Não 

Pedevistas atribuíram às alternativas “a” ou “a” o grau 1 de previsibilidade, “Sim, considerei 

que pudesse acontecer”. 

Caso a hipótese seja válida, significa poder afirmar que os Não Pedevistas foram atingidos 

pelo viés da previsão retrospectiva. Pois, após conhecerem as consequências da sua decisão 

tiveram a tendência de pensar que teriam previsto corretamente que estes eventos pudessem 

ocorrer. 

Os testes de todas as 55 (cincocinco) hipóteses descritos  acima, tanto para os pPedevistas 

como ose Não Pedevistas, tiveram como objetivo responder a hipótese geral desta pesquisa. 

Ou seja, se os vieses cognitivos podem explicar os motivos que levaram tantos funcionários 

da Petrobras a adesão do PDV. Para isto, estas hipóteses foram submetidas aos testes 

estatísticos descritos no item 4.4, intitulado de “MÉTODOS ESTATÍSTICOS 

UTILIZADOS”.  

Desta forma, as respostas do questionário direcionado ao grupo 1 (Pedevistas) foram 

confrontadas com as respostas dos respondentes do grupo 2, grupo de controle (Não 

Pedevistas), a constatação da significância estatística entre essas comparações e as regras da 
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metodologia foram as ferramentas utilizadas para validar ou não as hipóteses descritas e 

consequente a atuação dos viés cognitivos correspondentes. 

Vale ressaltar que os dois questionários aplicados foram padronizados, sendo um deles 

aplicável para o grupo 1 (Pedevistas) e o outro com pequenas adaptações aplicável para o 

grupo 2 (Não Pedevistas), conforme exposto nos Anexos I e II. 

Os questionários possuíam 20 perguntas, cada um deles, relacionadas ao período de adesão 

ado PDV e foram organizados em três seções, são elas: 

a) Seção inicial (Informações Pessoais e Funcionais): as perguntas de 1 a 7 compõem 

a parte inicial do questionário e abordam questões gerais para introduzir o assunto 

e classificar os sujeitos por: 1) sexo, 2) nível escolar, 3) estado civil, 4) idade, 5) 

ano de adesão ao PDV, 6) se possuíam filhos, e 7) tempo de serviço. Os itens de 2 

a 7 remetem ao período de adesão ao PDV.  

b) Seção intermediária (Objeto das hipóteses): as perguntas de 8 a 18 estavam 

diretamente relacionadas aos vieses cognitivos e representavam as bases para 

aplicação dos testes de validação das hipóteses 

c) Seção final (Encerramento): as perguntas finais, 19 e 20, encerraram o 

questionário verificando se os sujeitos da pesquisa voltassem atrás na sua decisão 

optariam pelo PDV ou não. E por fim, a pergunta 20 é aberta para que eles 

descrevessem como estão suas vidas hoje após a decisão tomada. 

As perguntas da seção inicial não foram utilizadas nos testes de validação das hipóteses, 

porém isso não exclui a relevância da apuração dos seus resultados como base de análise e 

classificação dos sujeitos da pesquisa. Além dessas, as perguntas 8, 11, 19 e 20 também não 

foram utilizadas para testar as hipóteses, mas seus resultados serão apurados para reforçar as 

conclusões complementares das hipóteses citadas. 

O diferencial desta estratégia é que todo passo-a-passo do procedimento metodológico 

adotado para apuração dos resultados foi desenvolvido antes da coleta dos dados. Desta 

forma, impõe-se um impedimento real que prevalecerá para a não manipulação dos dados na 

apuração dos resultados. Assim, a pesquisadora se protege dos seus próprios vieses e mantém 

a neutralidade científica necessária à pesquisa.  
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4.4 MÉTODOS ESTATÍSTICOS UTILIZADOS 
 

4.4.1  Teste t de Student e teste de Mann-Whitney  

 
Os testes estatísticos servem para averiguar se as diferenças observadas na amostra são 

estatisticamente significantes, ou seja, se as conclusões da amostra se podem inferir para a 

população. O valor de 5% é um valor de referência utilizado nas Ciências Sociais para testar 

hipóteses, significa que estabelecemos a inferência com uma probabilidade de erro inferior a 

5%.  

 

Pode utilizar-se o teste paramétrico t de Student para realizar o cruzamento entre as variáveis 

quantitativas e a variável qualitativa nominal dicotómica, e com isso, verifica-se a 

significância das diferenças entre os valores médios observados para ambos os grupos da 

variável nominal dicotómica. 

 

Explicação do teste: O teste t é antecedido por um teste de hipóteses que verifica a igualdade 

das variâncias em cada um dos grupos, que é o teste de Levene: 

H0: A variância (desvio padrão) é igual para ambos os grupos da variável dicotómica. 

H1: A variância (desvio padrão) é diferente para os dois grupos da variável dicotómica. 

 

Quando o valor de prova deste teste é superior ao valor de referência de 5%, não se rejeita a 

hipótese nula, e consideram-se as variâncias iguais para os dois grupos. Caso contrário rejeita-

se e aceita-se a hipótese alternativa. 

 

Quando o valor de prova é inferior a 5% rejeita-se H0, aceita-se H1: consideram-se as 

variâncias diferentes para os dois grupos.  

 

Estes resultados são considerados para a análise do teste t: considera-se a linha superior ou a 

linha inferior, consoante as variâncias se consideram iguais ou diferentes, respectivamente. 

Considera-se a linha superior para variâncias iguais e a linha inferior para variâncias 

diferentes. 

O teste t coloca as seguintes hipóteses: 
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H0: Não existe diferença entre a média das variáveis quantitativas, para cada um dos grupos 

da variável dicotómica. 

H1: Existe diferença entre a média das variáveis quantitativas, para cada um dos grupos da 

variável dicotómica. 

 

Quando o valor de prova do teste t é superior a 5%, aceita-se a hipótese nula, ou seja, não há 

diferenças entre os dois grupos. Quando o valor de prova é inferior a 5%, rejeita-se a hipótese 

nula, de a média ser igual para os dois grupos, ou seja, há diferenças entre os dois grupos. 

 

Para aplicar um teste estatístico paramétrico, é necessário verificar o pressuposto da 

normalidade das distribuições das variáveis, o que pode ser realizado com o teste K-S 

(Kolmogorov-Smirnov com a correcção de Lilliefors), que só pode ser aplicado quando a 

distribuição indicada na hipótese nula está completamente especificada. Para aplicar alguns 

dos testes estatísticos, nomeadamente os paramétricos, é necessário verificar este pressuposto. 

 

O teste K-S coloca as seguintes hipóteses: 

H0: A variável quantitativa segue uma distribuição normal para todas as classes da variável 

qualitativa. 

H1: A variável quantitativa não segue uma distribuição normal para todas as classes da 

variável qualitativa. 

Para que se possa aplicar um teste paramétrico, tem que verificar-se H0 para todas as classes 

da variável qualitativa o que não se verifica, quando pelo menos um valor de prova for 

inferior a 5%, pelo que se rejeita a hipótese nula. Nesses casos, o teste paramétrico precisa de 

ser confirmado pelo teste não paramétrico equivalente. 

 

O teste t, sendo um teste paramétrico, exige que se cumpra o pressuposto da normalidade, o 

que não sucede. Por esse motivo, deve ser aplicado o teste de Mann-Whitney, que é o teste 

não paramétrico equivalente, que testa a igualdade das medianas em ambos os grupos. 

 

Para realizar o cruzamento entre estas variáveis, recorre-se então ao teste de Mann-Whitney, 

que permite comparar os valores medianos da escala em cada um dos grupos. 

 

O teste de Mann-Whitney coloca as seguintes hipóteses: 



68 
 

H0: Não existe diferença entre a distribuição de valores das variáveis quantitativas, para cada 

um dos grupos da variável dicotómica. 

H1: Existe diferença entre a distribuição de valores das variáveis quantitativas, para cada um 

dos grupos da variável dicotómica. 

O valor que importa analisar é a significância do teste, também designada por valor de prova. 

Quando este valor é inferior ao valor de referência de 5%, rejeita-se a hipótese nula, ou seja, 

existem diferenças entre os dois grupos. Quando é superior ao valor de referência de 5%, 

aceita-se a hipótese nula. 

 

 

4.4.2  Teste do Qui-quadrado 

 
Diante de uma variável nominal e variáveis nominais ou ordinais, o teste adequado para 

verificar a relação entre a variável nominal e cada variável ordinal o Qui-quadrado de 

Pearson, que se passa a explicar. 

 

Quando estamos diante de duas variáveis deste tipo e queremos testar se existe alguma 

relação entre elas, utiliza-se o teste do Qui-Quadrado, em que temos as hipóteses: 

H0: As duas variáveis são independentes, ou seja, não existe relação entre as categorias de 

uma variável e as categorias da outra; 

H1: As duas variáveis apresentam uma relação entre si, ou seja, existe relação entre as 

categorias de uma variável e as categorias da outra. 

 

O resultado relevante do teste é a significância (valor de prova). Sempre que o valor de prova 

for inferior a 5% (0,05), rejeita-se a Hipótese Nula, concluindo-se que as duas variáveis estão 

relacionadas. 

 

Quando o valor de prova do teste for superior ao valor de referência de 5%, não podemos 

rejeitar a hipótese nula, de que as duas variáveis são independentes, ou seja, conclui-se que 

elas não estão relacionadas. 

 

Quando existem mais de 20% das células com frequência esperada inferior a 5, cujo valor 

máximo só pode ser de 20%, é preciso aplicar o teste do qui-quadrado por simulação de 
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Monte Carlo, que tem por base a geração aleatória de amostras, quando existem classes com 

reduzida dimensão, que vem obviar ao problema das classes com poucas ou nenhumas 

observações nalguma classe. Nestes casos, os valores de prova analisados são sempre os da 

simulação de Monte Carlo. 

5. APURAÇÃO DOS RESULTADOS 
 
 

A população alvo da investigação do grupo 1, denominada como amostra não probabilística 

por conveniência, foi constituída por 101 Petroleiros Pedevistas de vários estados do país. 

Utilizou-se o site www.enquetefacil.com para desenvolver o questionário ( Anexos I ), enviar 

eletronicamente para os e-mails dos Pedevistas cadastrados e gerenciar os status de 

questionário “não enviado”, “sem resposta”, “respondendo” e “questionário finalizado”.  

Após 4 (quatro) semanas de acompanhamento contínuo pelo site e por e-mail, obteve-se 31 

questionários preenchidos, o que representa um retorno de 30,69%. Vale ressaltar que se trata 

de um percentual representativo para pesquisa. Apesar dos sujeitos da pesquisa não se 

sentirem a vontade para responder o questionário, por não quererem expor sua vida ao abordar 

um assunto tão delicado, acaba por restringir esse percentual. Tal fato foi expresso num dos e-

mail enviado por um dos Pedevistas ao receber a solicitação de autorização para o envio do 

questionário. 

 “Parabenizo pela iniciativa, e desejo que obtenha o sucesso que espera a 
partir da sua percepção. No entanto, não me anima participar do processo de 
coleta de dados, tendo em vista que não iria contribuir no trabalho de 
correlação entre as variáveis que surgirão no processo” (Pedevista). 

A amostra da população do grupo 2, denominada também como amostra não probabilística 

por conveniência,  foi constituída por Petroleiros, Não Pedevistas, funcionários que 

trabalharam e ainda trabalham na mesma empresa em que os sujeitos do grupo 1 trabalhavam.  

Para contar com a participação dos Não Pedevistas alguns cuidados foram tomados para 

preservar a identidade deles, visto que temiam estar violando a Segurança da Informação da 

empresa e poderiam ser punidos por isso. Uma das medidas foi eliminar de todas as perguntas 

o nome da empresa que trabalham. Além disso, vale ressaltar que nenhum dos dois 

questionários desenvolvidos tinha características que atingisse a empresa pesquisada, tratava-
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se de um questionário de cunho totalmente pessoal para pesquisar sobre a experiência de 

indivíduos que vivenciaram a época do PDV. E, para acabar com o medo e com a 

desconfiança do uso das informações obtidas, a coleta dos dados não foi eletrônica, como 

ocorreu no grupo 1, dessa forma, não houve se quer conhecimento da conta de e-mail deles. 

Os questionários  ( Anexo II) foram encaminhados a três contatos centrais de três Unidades de 

Operação diferentes da empresa pesquisada, para que estes distribuíssem aos funcionários 

com o perfil da pesquisa, em seguida devolvidos a estes mesmos contatos sem qualquer 

identificação que pudessem comprometê-los. 

Dos 48 Não Pedevistas que receberam o questionário, 30 responderam. Esse número 

corresponde a 62,5% de retorno, o que representa um percentual bastante representativo para 

pesquisa.  

A população alvo foi menor do que a do grupo 1 (Pedevistas), tal fato deve-se à dificuldade 

de conseguir localizar esses contatos dentro de uma empresa tão grande e com políticas de 

sigilo das informações tão arraigadas, o que contribui com o receio dos funcionários em não 

desejarem participar de pesquisas. Porém, vale ressaltar que o percentual do retorno dos Não 

Pedevistas representou o dobrou, comparando-se com o retorno dos Pedevistas. 

Por fim, os dados foram coletados por meio eletrônico e de uma pesquisa de campo, com a 

aplicação de dois questionários elaborados exclusivamente para cada grupo de sujeitos esta 

pesquisa. Os dados foram analisados pela ferramenta “Resultados” do próprio site de 

gerenciamento (www.enquetefacil.com) e para análises complementares de estatística 

utilizou-se o programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 19. Nos 

item 5.1 poderá ser observado as apurações detalhadas dos resultados dos dois grupos de 

sujeitos da pesquisa. 

 
 

5.1 RESULTADOS DOS TESTES ESTATÍSTICOS: PEDEVISTAS E NÃO 
PEDEVISTAS 
 
 

Importante ressaltar que a presente pesquisa possui uma limitação de análise por abordar fatos 

ex-post. No entanto, tal evidência não invalida os testes aplicados. O experimento foi 
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realizado depois dos fatos ocorridos, ou seja, aproximadamente 20 anos após o evento do 

PDV na Petrobras. Por esta razão, não se tem controle sobre todas as variáveis envolvidas, 

inclusive os possíveis vieses atuais dos respondentes. 

 

5.1.1 Resultados da Seção Inicial dos Questionários 
 
 

O tamanho da amostra resultou em 31 Pedevistas, sendo 27 homens e 4 mulheres. Na época 

da adesão, 91% dos pesquisados possuíam entre 31 e 50 anos, apenas 3% estavam na faixa 

dos 19 a 30 anos e 6% estavam entre 51 e 65 anos. Os Pedevistas casados representavam 

77,42% dos respondentes e a maioria possuía filhos dependentes financeiramente, 80,65%.  

O nível escolar deles na época da adesão era equilibrado entre os diferentes níveis de 

graduação, porém, pode-se inferir que a maioria já tinha ingressado no nível Superior de 

Ensino. Dentre os Pedevistas respondentes, 10 possuíam o Ensino Médio completo, 9 

concluíram o Ensino Superior, e 7 não concluíram. Nas extremidades do nível escolar, apenas 

1 Pedevistas possuía Ensino Médio incompleto e 3 concluíram a Pós-graduação. Dos 31 

Pedevistas pesquisados, apenas 1 (um) deles não respondeu a pergunta sobre nível escolar. 

Pode-se observar, que nos primeiros cinco anos da década de 1990 o percentual de adesão ao 

PDV era baixo, dos Pedevistas pesquisados apenas 13% aderiram nesse período. Já a partir de 

1996 a 2001 registrou-se um crescimento considerável nas adesões, o que resultou em 87% 

das ocorrências do espaço amostral. 

Quanto ao grupo de controle, o tamanho da amostra dos Não Pedevistas resultou em 30 

(trinta) respondentes, todos do sexo masculino. Na época da adesão, 90% dos pesquisados 

possuíam entre 19 a 40 anos, apenas 10% estavam na faixa dos 41 a 50 anos e nenhum dos 

respondentes estava na faixa dos extremos, 18 anos e 51 a 65 anos. Os Não Pedevistas 

casados representavam 90% dos respondentes, 7% eram solteiros e 3% separados. A maioria 

possuía filhos dependentes financeiramente, 73,33%.  

Pode-se inferir que a maioria dos Não Pedevistas já tinha ingressado no nível Superior de 

Ensino. Pois, 14 respondentes já haviam concluído o Ensino Superior e 7 não concluíram. Os 

8 respondentes restantes estavam com Ensino Médio completo, e 1 possuía Pós-graduação. 
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Observou-se que nos primeiros cinco anos da década de 1990 o percentual de proposta de 

adesão ao PDV era baixo, dos Não Pedevistas pesquisados apenas 10% foram abordados 

nesse período. Já a partir de 1996 a 2001 registrou-se um crescimento considerável das 

propostas de adesões, o que resultou em 90% das ocorrências do espaço amostral. 

Tabela 3: Resultados sintetizados da seção inicial dos questionários. Na primeira coluna da 
tabela apresentam-se os dados pessoais e funcionais que foram apurados dos respondestes. A 
segunda coluna corresponde às apurações dos Pedevistas e na terceira coluna, dos Não 
Pedevistas. 
 Pedevistas Não Pedevistas 

Tamanho da amostra 31 30 

Sexo 27 homens / 4 mulheres 30 homens 

Nível escolar 16 Ensino Superior, sendo 9 
concluído e 7 a concluir) 

21 Ensino Superior, sendo 14 
concluído e 7 a concluir) 

Estado Civil 77,42% Casados 90% Casados 

Idade 91% entre 31 e 50 anos 90% entre 19 e 40 anos 

Período de adesão ao PDV 1990 a 1995 – 13% 
1996 a 2001 – 87% 

1990 a 1995 – 10% 
1996 a 2001 – 90% 

Filhos (dependentes financeiramente) 80,65% 73,33% 

Tempo de serviço na empresa 5 a 15 anos – 83,33% 5 a 15 anos – 86,66% 

Observa-se na tabela 3 que durante os períodos de adesão ou proposta ao PDV, o tempo de 

empresa dos Pedevistas e Não Pedevistas concentrava-se em sua maioria entre 5 a 15 anos de 

tempo de serviço, ocorrência representativa em 83,33% e 86,66% dos sujeitos da pesquisa, 

respectivamente. Segundo eles, as adesões e não adesões foram motivadas por algumas razões 

relevantes, como pode ser observado nas Tabelas 4, 4.1 e 5. 

 
Tabela 4: Razões que motivaram a adesão ao PDV. A primeira coluna apresenta as sete 
possíveis razões que motivaram a decisão dos Pedevistas. A segunda coluna refere-se aos 
percentuais obtidos em cada razão assinalada pelos respondentes. E na terceira coluna, 
apresenta-se o total, quantificando os respondentes que assinalaram cada alternativa exposta. 
 % Total 

a. Atrativo Financeiro oferecido 10% 3 

b. Medo de perder o emprego 32% 10 

c. Vontade de tornar-se dono do próprio negócio 26% 8 

d Clima organizacional ruim 55% 17 

e. Preocupação com o futuro da empresa 39% 12 

f. Oportunidade de mudar de vida 29% 9 

Outra (Por favor, especifique) Detalhe 16% 5 

Nota-se que as alternativas “d”, Clima organizacional ruim, e “e” Preocupação com o futuro 

da empresa, foram os fatores de maior relevância para os Pedevistas, totalizando 70,97% das 

ocorrências. Na Tabela 4.1 que segue abaixo, constam os depoimentos dos 16% que optaram 
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pela alternativa “Outra” do questionário. Essa opção permitia ao respondente uma liberdade 

maior para expressar a sua opinião sobre as razões que os conduziram a adesão, saindo um 

pouco do formato fechado do questionário. 

Tabela 4.1: Depoimentos sobre as razões que motivaram a adesão ao PDV. A tabela 
apresenta uma seleção de depoimentos que possibilitaram os Pedevistas exporem motivos 
diferentes das alternativas formatadas exibidas na tabela 4.  
Depoimento 1 Extinção do Órgão de lotação e motivos particulares e familiares. 

Depoimento 2 Havia uma ameaça real de que o setor em que trabalhava iria ser terceirizado. Com a 
possível reclassificação o salário e as condições de trabalho seriam muito piores. 

Depoimento 3 Endividamento financeiro 

Depoimento 4 Tempo de aposentar-se e exercer a profissão de químico 

Depoimento 5 Falta de oportunidade ascensional, mudando de Técnico de Nível Médio para Engenheiro. 

 

 
Tabela 5: Razões que motivaram a não adesão ao PDV. A primeira coluna apresenta as sete 
possíveis razões que motivaram a decisão dos Não Pedevistas. A segunda coluna refere-se aos 
percentuais obtidos em cada razão assinalada pelos respondentes. E na terceira coluna, 
apresenta-se o total, quantificando os respondentes que assinalaram cada alternativa exposta.  
 % Total 

a. Baixo atrativo financeiro 33% 10 

b. Medo de ficar desempregado 43% 13 

c. Não tinha vontade de torna-se dono do próprio negócio 10% 3 

d. Clima organizacional agradável 0% 0 

e. Tranquilidade quanto ao futuro da empresa 13% 4 

f. Preocupação com o futuro da família 73% 22 

Outra (Por favor, especifique) 0% 0 

Observa-se que o fator de maior relevância para os Não Pedevistas foi a “Preocupação com o 

futuro da família”, representando 73% das ocorrências. O que permite concluir que tal 

evidência tem relação direta com o alto percentual de respondentes casados (90%). O “Baixo 

atrativo financeiro”, e o “Medo de ficar desempregado” também foram considerados como 

fatores motivacionais para não aderir ao PDV, 33% e 43%, respectivamente.  

 

5.1.2 Resultados da Seção Intermediária dos Questionários 

 

5.1.2.2     Resultados dos Testes da Hipótese 1 
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O teste de validação da Hipótese 1 (Houve influência dos grupos sociais na decisão dos 

indivíduos para aderir/ não aderir ao PDV) utilizou a pergunta 10 como base de análise, para 

isso compilou-se as respostas dos grupo 1 e grupo 2,  e assim iniciou-se as confrontações das 

respostas para aplicação dos testes estatísticos.  

Sabe que pressuposto básico para validar a hipótese 1 (um) era verificar na amostra dos 

Pedevista e Não Pedevistas se pelo menos 1 (um) dos 4 (quatro) grupos sociais se 

posicionaram "a favor" e este posicionamento for considerado como “extremamente 

importante” ou “muito importante”. Vale ressaltar que “a favor” tem sentido diferente para 

cada grupo de respondentes, para os Pedevistas significa a favor da sua adesão ao PDV e para 

os Não Pedevistas significa a favor da sua não adesão.  Vejamos a aplicação dos testes abaixo: 

 

5.1.2.2.1     a. Familiares 

 
 
Pergunta 10. Você se recorda como os grupos sociais abaixo se posicionaram sobre a 

decisão de aderir/ não aderir ao PDV? Assinale “contra” ou “a favor” 

 

Primeira etapa do teste é verificar o percentual dos familiares “contra” ou “a favor”. 

Observa-se que estamos diante de duas variáveis nominais. Para estudar a relação entre elas 

utiliza-se o teste do Qui-quadrado.  

 

Tabela 6: Aplicação do teste da hipótese 1 no grupo social “a. Familiares”. A tabela apresenta 
o percentual apurado dos Familiares que se posicionaram contra / a favor da decisão de aderir/ 
não aderir ao PDV na visão dos Pedevistas e Não Pedevistas. 
  a. Familiares 

  CONTRA A FAVOR 

Pedevista N 20 11 
  % no grupo 64,5% 35,5% 

Não Pedevista N 8 21 
  % no grupo 27,6% 72,4% 

O percentual de familiares a favor da adesão é inferior nos Pedevistas comparado com o 

percentual de familiares a favor da não adesão no grupo dos Não Pedevistas, sendo as 

diferenças observadas estatisticamente significativas, de acordo com o teste do Qui-quadrado 

(χ2 (1) = 8,210; p = 0,004). 
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Apesar de terem a maioria dos familiares contra a adesão, os elementos do grupo de 

Pedevistas aderiram ao PDV, portanto os familiares não conseguiram influenciar a decisão de 

adesão ao PDV. Os que não aderiram ao PDV seguiram a opinião da maioria dos familiares 

que estavam a favor da não adesão, portanto os familiares conseguiram influenciar a decisão 

de não adesão ao PDV. 

A segunda etapa do teste é verificar atribuição do grau de importância (de 1 a 5) da posição 

desse grupo social, no caso “a. Familiares” na decisão dos respondentes. 

 

Para realizar o cruzamento entre a escala de importância e estas variáveis (“a favor” ou 

“contra”, variáveis nominais dicotómicas) pode utilizar-se o teste paramétrico t de Student, 

que produz os resultados sintetizados na Tabela 7, conforme abaixo: 

 

Tabela 7: Aplicação do Teste t de Student no grupo social “a. Familiares”. Verificou-se a 
atribuição do grau de importância (de 1 a 5) da posição desse grupo social, “a.Familiares”, na 
decisão de aderir/ não aderir ao PDV. A tabela apresenta os resultados estatísticos apurados 
no Teste t, antecedido pelo Teste de Levene.  Com a aplicação do Teste de Levene verifica-se 
a igualdade das variâncias em cada grupo (Pedevistas e Não Pedevistas). No Teste t verifica-
se a significância das diferenças entre os valores médios observados para ambos os grupos.  
Grau de importância da 
posição deles na sua 
decisão   Teste de Levene Teste t 
   F p t gl Valor de prova 

Pedevista Variâncias iguais 2,241 ,145 -,938 29 ,356 
  Variâncias diferentes     -1,047 27,467 ,304 

Não Pedevista Variâncias iguais 2,641 ,116 ,754 26 ,458 
  Variâncias diferentes     ,891 19,241 ,384 

 

O Teste de Levene é usado quando há várias amostras, e verifica se é plausível que as tais 

amostras tenham, ou não, todas, as mesmas variâncias. O valor de prova é superior a 5% 

(sublinhado), não se rejeita H0 e consideram-se as variâncias iguais para os dois grupos 

(variâncias iguais), considera-se a linha superior. 

 

No Teste t, o valor de prova é superior a 5% para ambos os grupos, aceita-se H0 e rejeita-se 

H1.: considera-se que não existem diferenças estatisticamente significativas entre a 

importância dada aos que tinham os familiares a favor e aos que tinham os familiares contra. 

Para aplicar um teste estatístico paramétrico, é necessário verificar o pressuposto da 

normalidade das distribuições das variáveis, o que pode ser realizado com o teste K-S: 
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Tabela 8: Aplicação do Teste K-S no grupo social “a. Familiares”. Trata-se de um teste 
estatístico complementar ao Teste T. O teste aplicado, Teste K-S, demonstra os resultados do 
pressuposto da normalidade das distribuições das variáveis do grupo social Familiares, 
relacionado ao grau de importância da posição deste grupo atribuído pelos Pedevistas e Não 
Pedevistas na decisão de aderir/ não aderir ao PDV. 
Grau de importância da posição   K-S (a) 
 deles na sua decisão  Estatística gl Valor de prova 

Pedevista CONTRA ,300 20 ** 0,000 
  A FAVOR ,280 11 * 0,016 

Não Pedevista CONTRA ,455 8 ** 0,000 
  A FAVOR ,394 20 ** 0,000 
a  Correção de significância de Lilliefors *       significativa para p < 0,05  ** diferença significativa para p < 0,01 

 

O pressuposto da normalidade não se verifica na aplicação do Teste K-S para ambos os 

grupos, pois pelo menos um valor de prova é inferior a 5%, pelo que se rejeita a hipótese nula. 

O teste paramétrico será confirmado pelo teste não paramétrico equivalente, o teste de Mann-

Whitney: 

 

Tabela 9: Aplicação do Teste de Mann-Whitney no grupo social “a. Familiares”. Trata-se de 
um teste estatístico complementar ao Teste K-S. O teste aplicado, Teste de Mann-Whitney, 
permite comparar os valores medianos da escala em cada um dos grupos dos Pedevistas e Não 
Pedevistas. 
 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Valor de prova 

Pedevista 93,5 303,5 -0,721 0,471 
Não Pedevista 70 280 -0,620 0,535 

 

O valor de prova é superior a 5% para ambos os grupos. Confirmam-se os resultados do teste 

t. Abaixo, na tabela 10, ilustram-se as diferenças, não significativas, através dos seus valores 

médios. 

 

Tabela 10: Síntese dos testes estatísticos aplicados no grupo social “a. Familiares”  
Grau de importância da posição 
 deles na sua decisão 

 N Média 
Desvio 
padrão 

Teste  
Mann-

Whitney p 

Pedevista CONTRA 20 3,65 1,387 U = 93,5 0,471 
  A FAVOR 11 4,09 ,944   

Não Pedevista CONTRA 8 4,75 ,463 U = 70,0 0,535 
  A FAVOR 20 4,55 ,686   
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Gráfico 01: Representação gráfica da Tabela 10. O gráfico apresenta a média do grau de 
importância atribuído pelo Pedevistas e Não Pedevistas ao grupo social “a. Familiares”. 

 

Na amostra, para o grupo dos Pedevistas, o valor médio da importância atribuída à opinião 

dos familiares foi superior para os que tiveram os familiares a favor da adesão ao PDV, no 

entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 

Na amostra, para o grupo dos Não Pedevistas, o valor médio da importância atribuída à 

opinião dos familiares é superior para os que tiveram os familiares contra a não adesão ao 

PDV, no entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 

Para o grupo dos Pedevistas, não se verificam diferenças significativas na importância 

atribuída à opinião dos familiares que estiveram a favor ou contra a adesão ao PDV. Também 

para o grupo dos Não Pedevistas, não se verificam diferenças significativas na importância 

atribuída à opinião dos familiares que estiveram a favor ou contra a não adesão ao PDV.  

 

5.1.2.2.2     b. Amigos 
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Pergunta 10. Você se recorda como os grupos sociais abaixo se posicionaram sobre a 

decisão de aderir/ não aderir ao PDV? Assinale “contra” ou “a favor” 

 

Primeira etapa do teste é verificar o percentual dos amigos “contra” ou “a favor”. Observa-

se que estamos diante de duas variáveis nominais. Para estudar a relação entre elas utiliza-se o 

teste do Qui-quadrado.  

 

Tabela 11: Aplicação do teste da hipótese 1 no grupo social “b. Amigos”. A tabela apresenta 
o percentual apurado dos Amigos que se posicionaram contra / a favor sobre a decisão de 
aderir/ não aderir ao PDV na visão dos Pedevistas e Não Pedevistas  
  b. Amigos 

  CONTRA A FAVOR 

Pedevista N 23 8 
  % no grupo 74,2% 25,8% 

Não Pedevista N 8 22 
  % no grupo 26,7% 73,3% 

 

O percentual de amigos a favor da adesão é inferior nos Pedevistas comparado com o 

percentual de amigos a favor da não adesão no grupo dos Não Pedevistas, sendo as diferenças 

observadas estatisticamente significativas, de acordo com o teste do Qui-quadrado (χ2
(1) = 

13,779; p = 0,000). 

 

Apesar de terem a maioria dos amigos contra a adesão, os elementos do grupo de Pedevistas 

aderiram ao PDV, portanto os amigos não conseguiram influenciar a decisão de adesão ao 

PDV. Os que não aderiram ao PDV seguiram a opinião da maioria dos amigos que estavam a 

favor da não adesão, portanto os amigos conseguiram influenciar a decisão de não adesão ao 

PDV. 

 

A segunda etapa do teste é verificar atribuição do grau de importância (de 1 a 5) da posição 

desse grupo social, no caso “b. Amigos” na decisão dos respondentes. 

 

Para realizar o cruzamento entre a escala de importância e estas variáveis (“a favor” ou 

“contra”, variáveis nominais dicotómicas) pode utilizar-se o teste paramétrico t de Student, 

que produz os seguintes resultados sintetizados na Tabela 12, conforme a seguir: 
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Tabela 12: Aplicação do Teste t de Student no grupo social “b. Amigos”. Verificou-se a 
atribuição do grau de importância (de 1 a 5) da posição desse grupo social, “b. Amigos”, na 
decisão de aderir/ não aderir ao PDV. A tabela apresenta os resultados estatísticos apurados 
no Teste t, antecedido pelo Teste de Levene.  Com a aplicação do Teste de Levene verifica-se 
a igualdade das variâncias em cada grupo (Pedevistas e Não Pedevistas). No Teste t verifica-
se a significância das diferenças entre os valores médios observados para ambos os grupos.  
Grau de importância da 
posição deles na sua decisão   Teste de Levene Teste t 

   F p t gl 
Valor de 

prova 

Pedevista Variâncias iguais 2,405 ,132 ,601 29 ,553 
  Variâncias diferentes     ,730 18,670 ,474 

Não Pedevista Variâncias iguais 1,820 ,191 ,372 22 ,713 
  Variâncias diferentes     ,414 18,735 ,683 

 

Teste de Levene: usado quando há várias amostras, e verifica se é plausível que as tais 

amostras tenham, ou não, todas, as mesmas variâncias. O valor de prova é superior a 5% 

(sublinhado), não se rejeita H0 e consideram-se as variâncias iguais para os dois grupos 

(variâncias iguais), considera-se a linha superior. 

 

No Teste t, o valor de prova é superior a 5% para ambos os grupos, aceita-se H0 e rejeita-se 

H1: considera-se que não existem diferenças estatisticamente significativas entre a 

importância dada aos que tinham os amigos a favor o os que tinham os amigos contra. 

 

Para aplicar um teste estatístico paramétrico, é necessário verificar o pressuposto da 

normalidade das distribuições das variáveis, o que pode ser realizado com o teste K-S: 

 

 

Tabela 13: Aplicação do Teste K-S no grupo social “b. Amigos”. Trata-se de um teste 
estatístico complementar ao Teste T. O teste aplicado, Teste K-S, demonstra os resultados do 
pressuposto da normalidade das distribuições das variáveis do grupo social Amigos, 
relacionado ao grau de importância da posição deste grupo atribuído pelos Pedevistas e Não 
Pedevistas na decisão de aderir/ não aderir ao PDV. 
Grau de importância da posição   K-S (a) 
 deles na sua decisão  Estatística gl Valor de prova 

Pedevista CONTRA ,192 23 * ,028 
  A FAVOR ,250 8 ,150 

Não Pedevista CONTRA ,284 8 ,057 
  A FAVOR ,172 16 > ,200 
a  Correção de significância de Lilliefors *         significativa para p < 0,05  ** diferença significativa para p < 0,01 
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O pressuposto da normalidade não se verifica para ambos os grupos, pois pelo menos um 

valor de prova é inferior a 5%, pelo que se rejeita a hipótese nula. O teste paramétrico será 

confirmado pelo teste não paramétrico equivalente, o teste de Mann-Whitney: 

 
Tabela 14: Aplicação do Teste de Mann-Whitney no grupo social “b. Amigos”. Trata-se de 
um teste estatístico complementar ao Teste K-S. O teste aplicado, Teste de Mann-Whitney, 
permite comparar os valores medianos da escala em cada um dos grupos dos Pedevistas e Não 
Pedevistas. 
 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Valor de prova 

Pedevista 76 112 -0,756 0,450 
Não Pedevista 59,5 195,5 -0,285 0,776 

 

O valor de prova é superior a 5% para ambos os grupos. Confirmam-se os resultados do teste 

t. Abaixo, na tabela 15, ilustram-se as diferenças, não significativas, através dos seus valores 

médios. 

   

Tabela 15: Síntese dos testes estatísticos aplicados no grupo social “b. Amigos”  
Grau de importância da posição 
 deles na sua decisão 

 N Média 
Desvio 
padrão 

Teste  
Mann-

Whitney p 

Pedevista CONTRA 23 3,26 1,137 U = 76,0 0,450 
  A FAVOR 8 3,00 ,756   

Não Pedevista CONTRA 8 3,63 ,916 U = 59,5 0,776 
  A FAVOR 16 3,44 1,263   

 

Gráfico 02: Representação gráfica da Tabela 15. O gráfico apresenta a média do grau de 
importância atribuído pelo Pedevistas e Não Pedevistas ao grupo social “b. Amigos”. 
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Na amostra, para o grupo dos Pedevistas, o valor médio da importância atribuída à opinião 

dos amigos é superior para os que tiveram os amigos contra da adesão ao PDV, no entanto, as 

diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 

 

Na amostra, para o grupo dos Não Pedevistas, o valor médio da importância atribuída à 

opinião dos amigos é superior para os que tiveram os amigos contra a não adesão ao PDV, no 

entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 

 

Para o grupo dos Pedevistas, não se verificam diferenças significativas na importância 

atribuída à opinião dos amigos que estiveram a favor ou contra a adesão ao PDV. Também 

para o grupo dos Não Pedevistas, não se verificam diferenças significativas na importância 

atribuída à opinião dos amigos que estiveram a favor ou contra a não adesão ao PDV. 

 

 

5.1.2.2.3     c. Colegas de trabalho 
 
 
Pergunta 10. Você se recorda como os grupos sociais abaixo se posicionaram sobre a 

decisão de aderir/ não aderir ao PDV? Assinale “contra” ou “a favor” 

 

Primeira etapa do teste é verificar o percentual dos amigos “contra” ou “a favor”. Observa-

se que estamos diante de duas variáveis nominais. Para estudar a relação entre elas utiliza-se o 

teste do Qui-quadrado.  

 

Tabela 16: Aplicação do teste da hipótese 1 no grupo social “c. Colegas de trabalho”. A 
tabela apresenta o percentual apurado dos Colegas de trabalho que se posicionaram contra / a 
favor sobre a decisão de aderir/ não aderir ao PDV na visão dos Pedevistas e Não Pedevistas. 
  c. Colegas de trabalho 

  CONTRA A FAVOR 

Pedevista N 21 10 
  % no grupo 67,7% 32,3% 

Não Pedevista N 6 20 
  % no grupo 23,1% 76,9% 

 

O percentual de colegas de trabalho a favor da adesão é inferior nos Pedevistas comparado 

com o percentual de colegas de trabalho a favor da não adesão no grupo dos Não Pedevistas, 
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sendo as diferenças observadas estatisticamente significativas, de acordo com o teste do Qui-

quadrado (χ2
(1) = 11,315; p = 0,001). 

 

Apesar de terem a maioria dos colegas de trabalho contra a adesão, os elementos do grupo de 

Pedevistas aderiram ao PDV, portanto os colegas de trabalho não conseguiram influenciar a 

decisão de adesão ao PDV. Os que não aderiram ao PDV seguiram a opinião da maioria dos 

colegas de trabalho que estavam a favor da não adesão, portanto os colegas de trabalho 

conseguiram influenciar a decisão de não adesão ao PDV. 

 

A segunda etapa do teste é verificar atribuição do grau de importância (de 1 a 5) da posição 

desse grupo social, no caso “c. Colegas de Trabalho” na decisão dos respondentes. 

 

Para realizar o cruzamento entre a escala de importância e estas variáveis (“a favor” ou 

“contra”, variáveis nominais dicotómicas) pode utilizar-se o teste paramétrico t de Student, 

que produz os seguintes resultados sintetizados na Tabela 17, conforme abaixo: 

 

Tabela 17: Aplicação do Teste t de Student no grupo social “c. Colegas de trabalho”. 
Verificou-se a atribuição do grau de importância (de 1 a 5) da posição desse grupo social, “c. 
Colegas de trabalho”, na decisão de aderir/ não aderir ao PDV. A tabela apresenta os 
resultados estatísticos apurados no Teste t, antecedido pelo Teste de Levene.  Com a aplicação 
do Teste de Levene verifica-se a igualdade das variâncias em cada grupo (Pedevistas e Não 
Pedevistas). No Teste t verifica-se a significância das diferenças entre os valores médios 
observados para ambos os grupos. 
Grau de importância da 
posição deles na sua 
decisão   Teste de Levene Teste t 
   F p t gl Valor de prova 

Pedevista Variâncias iguais ,544 ,467 -,742 29 ,464 
  Variâncias diferentes     -,676 14,362 ,509 

Não Pedevista Variâncias iguais ,017 ,897 -,055 23 ,957 
  Variâncias diferentes     -,054 8,231 ,958 

 

Teste de Levene: usado quando há várias amostras, e verifica se é plausível que as tais 

amostras tenham, ou não, todas, as mesmas variâncias. O valor de prova é superior a 5% 

(sublinhado), não se rejeita H0 e consideram-se as variâncias iguais para os dois grupos 

(variâncias iguais), considera-se a linha superior. 

 

No Teste t, o valor de prova é superior a 5% para ambos os grupos, aceita-se H0 e rejeita-se 

H1: considera-se que não existem diferenças estatisticamente significativas entre a 
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importância dada aos que tinham os colegas de trabalho a favor o os que tinham os colegas de 

trabalho contra. 

 

Para aplicar um teste estatístico paramétrico, é necessário verificar o pressuposto da 

normalidade das distribuições das variáveis, o que pode ser realizado com o teste K-S: 

 

Tabela 18: Aplicação do Teste K-S no grupo social “c. Colegas de trabalho”. Trata-se de um 
teste estatístico complementar ao Teste T. O teste aplicado, Teste K-S, demonstra os 
resultados do pressuposto da normalidade das distribuições das variáveis do grupo social 
Colegas de trabalho, relacionado ao grau de importância da posição deste grupo atribuído 
pelos Pedevistas e Não Pedevistas na decisão de aderir/ não aderir ao PDV. 
Grau de importância da posição   K-S (a) 
 deles na sua decisão  Estatística gl Valor de prova 

Pedevista CONTRA ,237 21 ** 0,003 
  A FAVOR ,233 10 0,131 

Não Pedevista CONTRA ,183 6 > 0,200 
  A FAVOR ,258 19 ** 0,002 
a  Correcção de significância de Lilliefors * significativa para p < 0,05  ** diferença significativa para p < 0,01 

 

O pressuposto da normalidade não se verifica para ambos os grupos, pois pelo menos um 

valor de prova é inferior a 5%, pelo que se rejeita a hipótese nula. O teste paramétrico será 

confirmado pelo teste não paramétrico equivalente, o teste de Mann-Whitney: 

 

Tabela 19: Aplicação do Teste de Mann-Whitney no grupo social “c. Colegas de trabalho”. 
Trata-se de um teste estatístico complementar ao Teste K-S. O teste aplicado, Teste de Mann-
Whitney, permite comparar os valores medianos da escala em cada um dos grupos dos 
Pedevistas e Não Pedevistas. 
 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Valor de prova 

Pedevista 94 325 -0,488 0,625 
Não Pedevista 55,5 76,5 -0,100 0,920 

 

O valor de prova é superior a 5% para ambos os grupos. Confirmam-se os resultados do teste 

t. Abaixo, na tabela 20, ilustram-se as diferenças, não significativas, através dos seus valores 

médios. 

 

Tabela 20: Síntese dos testes estatísticos aplicados no grupo social “c. Colegas de trabalho”  
Grau de importância da posição 
 deles na sua decisão 

 N Média 
Desvio 
padrão 

Teste  
Mann-

Whitney p 

Pedevista CONTRA 21 2,81 ,928 U = 94,0 0,625 
  A FAVOR 10 3,10 1,197   

Não Pedevista CONTRA 6 3,50 1,049 U = 55,5 0,920 
  A FAVOR 19 3,53 1,020   



84 
 

Gráfico 03: Representação gráfica da Tabela 20. O gráfico apresenta a média do grau de 
importância atribuído pelo Pedevistas e Não Pedevistas ao grupo social “c. Colegas de 
trabalho”. 

 

 

Na amostra, para o grupo dos Pedevistas, o valor médio da importância atribuída à opinião 

dos colegas de trabalho é superior para os que tiveram os colegas de trabalho a favor da 

adesão ao PDV, no entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 

 

Na amostra, para o grupo dos Não Pedevistas, o valor médio da importância atribuída à 

opinião dos colegas de trabalho é apenas ligeiramente superior para os que tiveram os colegas 

de trabalho a favor da não adesão ao PDV, no entanto, as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas. 

 

Para o grupo dos Pedevistas, não se verificam diferenças significativas na importância 

atribuída à opinião dos colegas de trabalho que estiveram a favor ou contra a adesão ao PDV. 

Também para o grupo dos Não Pedevistas, não se verificam diferenças significativas na 

importância atribuída à opinião dos colegas de trabalho que estiveram a favor ou contra a não 

adesão ao PDV. 

 

5.1.2.2.4     d. Mídias (jornais, televisão, rádio) 
 

Pergunta 10. Você se recorda como os grupos sociais abaixo se posicionaram sobre a 

decisão de aderir/ não aderir ao PDV? Assinale “contra” ou “a favor” 
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Primeira etapa do teste é verificar o percentual dos amigos “contra” ou “a favor”. Observa-

se que estamos diante de duas variáveis nominais. Para estudar a relação entre elas utiliza-se o 

teste do Qui-quadrado.  

 

Tabela 21: Aplicação do teste da hipótese 1 no grupo social “d. Mídias (jornais, televisão, 
rádio)”. A tabela apresenta o percentual apurado em Mídias que se posicionaram contra / a 
favor da decisão de aderir/ não aderir ao PDV na visão dos Pedevistas e Não Pedevistas. 
  d. Mídias (jornais, televisão, rádio) 

  CONTRA A FAVOR 

Pedevista N 6 24 
  % no grupo 20,0% 80,0% 

Não Pedevista N 11 12 
  % no grupo 47,8% 52,2% 

 

O percentual de mídias a favor da adesão é superior nos Pedevistas comparado com o 

percentual de mídias a favor da não adesão no grupo dos Não Pedevistas, sendo as diferenças 

observadas estatisticamente significativas, de acordo com o teste do Qui-quadrado (χ2
(1) = 

4,627; p = 0,031). 

 

Os que aderiram ao PDV seguiram a opinião da maioria das mídias que estavam a favor da 

adesão, portanto as mídias conseguiram influenciar a decisão de adesão ao PDV. Para os que 

não aderiram ao PDV a opinião sobre a influência das mídias divide-se quase igualmente 

entre estarem a favor ou contra a não adesão, portanto os mídias não conseguiram influenciar 

a decisão de não adesão ao PDV. 

 

A segunda etapa do teste é verificar atribuição do grau de importância (de 1 a 5) da posição 

desse grupo social, no caso “d. Mídias (jornais, televisão, rádio)” na decisão dos 

respondentes. 

 

Para realizar o cruzamento entre a escala de importância e estas variáveis (“a favor” ou 

“contra”, variáveis nominais dicotómicas) pode utilizar-se o teste paramétrico t de Student, 

que produz os seguintes resultados sintetizados na Tabela 22, conforme abaixo: 
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Tabela 22: Aplicação do Teste t de Student no grupo social “d. Mídias (jornais, televisão, 
rádio)”. Verificou-se a atribuição do grau de importância (de 1 a 5) da posição desse grupo 
social, “d. Mídias”, na decisão de aderir/ não aderir ao PDV. A tabela apresenta os resultados 
estatísticos apurados no Teste t, antecedido pelo Teste de Levene.  Com a aplicação do Teste 
de Levene verifica-se a igualdade das variâncias em cada grupo (Pedevistas e Não 
Pedevistas). No Teste t verifica-se a significância das diferenças entre os valores médios 
observados para ambos os grupos. 
Grau de importância da 
posição deles na sua decisão   Teste de Levene Teste t 
   F p t gl Valor de prova 
Pedevista Variâncias iguais 1,744 ,197 -,365 28 ,718 
  Variâncias diferentes     -,433 9,926 ,674 
Não Pedevista Variâncias iguais ,505 ,485 -,631 21 ,535 
  Variâncias diferentes     -,624 19,010 ,540 

 

Teste de Levene: usado quando há várias amostras, e verifica se é plausível que as tais 

amostras tenham, ou não, todas, as mesmas variâncias. O valor de prova é superior a 5% 

(subinhado), não se rejeita H0 e consideram-se as variâncias iguais para os dois grupos 

(variâncias iguais), considera-se a linha superior. 

 

Teste t: O valor de prova é superior a 5% para ambos os grupos, aceita-se H0 e rejeita-se H1: 

considera-se que não existem diferenças estatisticamente significativas entre a importância 

dada aos que tinham os mídias a favor o os que tinham os mídias contra. 

 

Para aplicar um teste estatístico paramétrico, é necessário verificar o pressuposto da 

normalidade das distribuições das variáveis, o que pode ser realizado com o teste K-S: 

 

Tabela 23: Aplicação do Teste K-S no grupo social “d. Mídias (jornais, televisão, rádio)”. 
Trata-se de um teste estatístico complementar ao Teste T. O teste aplicado, Teste K-S, 
demonstra os resultados do pressuposto da normalidade das distribuições das variáveis do 
grupo social Mídias, relacionado ao grau de importância da posição deste grupo atribuído 
pelos Pedevistas e Não Pedevistas na decisão de aderir/ não aderir ao PDV. 
Grau de importância da posição   K-S (a) 
 deles na sua decisão  Estatística gl Valor de prova 

Pedevista CONTRA ,401 6 ** 0,003 
  A FAVOR ,163 24 0,098 

Não Pedevista CONTRA ,372 11 ** 0,000 
 A FAVOR ,197 12 > 0,200 

a  Correção de significância de Lilliefors  * significativa para p < 0,05  ** diferença significativa para p < 0,01 

 

O pressuposto da normalidade não se verifica para ambos os grupos, pois pelo menos um 

valor de prova é inferior a 5%, pelo que se rejeita a hipótese nula. O teste paramétrico será 

confirmado pelo teste não paramétrico equivalente, o teste de Mann-Whitney: 
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Tabela 24: Aplicação do Teste de Mann-Whitney no grupo social “d. Mídias (jornais, 
televisão, rádio)”. Trata-se de um teste estatístico complementar ao Teste K-S. O teste 
aplicado, Teste de Mann-Whitney, permite comparar os valores medianos da escala em cada 
um dos grupos dos Pedevistas e Não Pedevistas. 
 Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Valor de prova 

Pedevista 67 88 -0,267 0,790 
Não Pedevista 51 117 -0,984 0,325 

 

O valor de prova é superior a 5% para ambos os grupos. Confirmam-se os resultados do teste 

t. Abaixo, na tabela 25, ilustram-se as diferenças, não significativas, através dos seus valores 

médios. 

  

Tabela 25: Síntese dos testes estatísticos aplicados no grupo social “d. Mídias (jornais, 
televisão, rádio”  
Grau de importância da posição 
 deles na sua decisão 

 N Média 
Desvio 
padrão 

Teste  
Mann-

Whitney p 

Pedevista CONTRA 6 2,83 ,983 U = 67,0 0,790 
  A FAVOR 24 3,04 1,301   

Não Pedevista CONTRA 11 1,91 1,446 U = 51,0 0,325 
  A FAVOR 12 2,25 1,138   

 

Gráfico 04: Representação gráfica da Tabela 25. O gráfico apresenta a média do grau de 
importância atribuído pelo Pedevistas e Não Pedevistas ao grupo social “c. Colegas de 
trabalho”. 

 

 

Na amostra, para o grupo dos Pedevistas, o valor médio da importância atribuída à opinião 

das mídias é superior para os que consideraram as mídias a favor da adesão ao PDV, no 

entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 
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Na amostra, para o grupo dos não Pedevistas, o valor médio da importância atribuída à 

opinião das mídias é superior para os que consideraram as mídias a favor da não adesão ao 

PDV, no entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 

 

Para o grupo dos Pedevistas, não se verificam diferenças significativas na importância 

atribuída à opinião das mídias que estiveram a favor ou contra a adesão ao PDV. Também 

para o grupo dos Não Pedevistas, não se verificam diferenças significativas na importância 

atribuída à opinião das mídias que estiveram a favor ou contra a não adesão ao PDV. 

 

 

5.1.2.2.5     Conclusões da Hipótese 1 
 
 
Com relação à Hipótese 1: “Houve influência dos grupos sociais na decisão dos indivíduos 

para aderir / não aderir ao PDV”, pode-se concluir que: 

 

Apesar de terem a maioria dos familiares, amigos e colegas de trabalho contra a adesão, os 

elementos do grupo de Pedevistas aderiram ao PDV, portanto estes grupos sociais não 

conseguiram influenciar a decisão de adesão ao PDV. Os que aderiram ao PDV seguiram a 

opinião da maioria das mídias que estavam a favor da adesão, portanto apenas as mídias 

conseguiram influenciar a decisão de adesão ao PDV.  

 

Os que não aderiram ao PDV não foram influenciados pelas mídias. Eles seguiram a opinião 

da maioria dos familiares, dos amigos e dos colegas de trabalho que eram contra a adesão, 

portanto pode-se afirmar que estes grupos sociais conseguiram influenciar a decisão dos Não 

Pedevistas. 

 

Na amostra, tanto para o grupo dos Pedevistas como para os Não Pedevistas, os testes 

estatísticos validam parcialmente a hipótese 1. Ou seja, os testes estatísticos comprovaram 

que os Pedevistas foram induzidos pelas mídias e os Não Pedevistas foram induzidos pelos 

familiares, amigos e colegas de trabalho. No entanto, ao dar prosseguimento a análise descrita 

na metodologia, relacionando o posicionamento desses grupos sociais com a importância 

atribuída à opinião deles, provou-se que a hipótese é totalmente inválida. 
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Pois, para o grupo dos Pedevistas, não se verificam diferenças significativas na importância 

atribuída à opinião dos familiares, amigos, colegas de trabalho e mídias que estiveram a favor 

ou contra a adesão ao PDV. Também para o grupo dos Não Pedevistas, não se verificam 

diferenças significativas na importância atribuída à opinião dos familiares, amigos, colegas de 

trabalho e mídias que estiveram a favor ou contra a não adesão ao PDV.  

 

Isso significa que, mesmo a mídia posicionando-se a favor da adesão dos Pedevistas e os 

familiares, amigos e colegas de trabalhos posicionando-se contrários a adesão dos Não 

Pedevistas, a posição desses grupos sociais não foram consideradas pelos respondentes como  

“extremamente importante” ou “muito importante”. O que permiti concluir que os Pedevistas 

e Não Pedevistas tomaram as suas decisões sem considerar com grande relevância a opinião 

dos grupos sociais. Sendo assim, não se pode afirmar a hipótese 1 e consequentemente a 

atuação do viés da facilidade de lembrança. 

Observou-se que, mesmos provocados por um evento tão marcante na vida deles, como foi e é 

o PDV, os Pedevistas e Não Pedevistas não foram induzidos pelo viés da facilidade de 

lembrança. Pois, a facilidade com que as ocorrências vieram à mente deles apontou para os 

grupos sociais contra a adesão, ou seja, mesmo diante da maioria dos grupos sociais ser 

contrários ao PDV, os Pedevistas optaram por aderir.  

Com isso, não se pode afirmar que os Pedevistas ao optarem pela adesão seguiram o fluxo 

daqueles eram a favor do PDV, neste caso a Mídia, visto que estes não tiveram grande 

importância na sua decisão. Assim como os Não Pedevistas, mesmo tendo a maioria dos 

grupos sociais a favor da sua não adesão, o peso atribuído ao posicionamento deles não foi 

considerável. 

Logo, conclui-se que, a hipótese 1 está refutada para os Pedevistas e Não Pedevistas. Porém, 

vale ressaltar que hipótese refutada é aqui compreendida como a impossibilidade de afirmar 

que houve a atuação do viés da facilidade de lembrança na aplicação destes testes.  

Segundo a literatura, a atuação do viés da facilidade de lembrança pode acontecer quando as 

pessoas se deixam guiar pelo Sistema 1 (aquele que opera automaticamente com pouco ou 

nenhum esforço), seguem o fluxo, são mais fortemente suscetíveis a vieses de disponibilidade 

(viés da facilidade de lembrança) do que outras em um estado de atenção maior. Neste 

sentido, os Pedevistas e Não Pedevistas, ao tomarem a sua decisão estavam operando o 



90 
 

Sistema 2 (aquele que raciocina e faz escolhas) estavam conscientes e raciocinaram antes de 

tomarem a  decisão.(KAHNEMAN, 2012). 

O que ficou claro com a apuração da hipótese 1 é que os Pedevistas e Não Pedevistas 

perceberam o grupo Mídias de maneira diversificada. Para os Pedevistas as mídias eram a 

favor da sua decisão. Já para o Não Pedevistas, as mídias não eram favoráveis nem contrários 

à adesão ao PDV, eram neutros.  

 

Não se esperava encontrar essa divergência de percepção entres os grupos dos respondentes 

para o grupo social “mídias”. Pois, os Familiares, Amigos e Colegas de trabalho segundo a 

percepção dos Pedevista e Não Pedevistas seguiram a mesma tendência, todos contra a adesão 

ao PDV.  

 

Esse fato sugere atuação de outro viés cognitivo que não foi verificado com a aplicação da 

hipótese 1. Trata-se do viés da armadilha da confirmação. Notou-se que os Pedevistas e Não 

Pedevistas buscaram apoio para sua decisão naqueles grupos sociais que confirmavam a sua 

percepção. O que permite sugerir que diante de tantos contra a adesão, familiares, amigos e 

colegas de trabalho para os Não Pedevistas e Mídias a favor da adesão dos Pedevistas, a 

indução ao viés da armadilha da confirmação foi tão impactante que justifica a pouca 

importância que foi atribuída à opinião desses grupos sociais na decisão que os respondentes 

tomaram. 

 
 

5.1.2.3     Resultados dos Testes da Hipótese 2 
 
 
 
O teste de validação da Hipótese 2 “Ao surgir / ou cogitar o interesse em tornar-se um 

empreendedor, não houve reflexão sobre a possibilidade de o negócio dar errado ”, utilizou a 

pergunta 17 como base de análise. Para isso, compilou-se as respostas do grupo 1 e grupo 2  e 

assim iniciou-se as confrontações das respostas para aplicação dos testes estatísticos. Como 

pressuposto básico, sabe-se que quanto mais for indicada na pergunta 17 a alternativa “a”: 1% 

a 30% de chances de não sobreviver, mais será verificada a hipótese. 
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Pergunta 17. “Caso tenha aberto/ cogitado abrir um negócio, qual o percentual você atribuía 

na época sobre a possibilidade de o negócio não sobreviver mais de 3 anos?” 

 

Observa-se que estamos diante de duas variáveis nominais. Para estudar a relação entre elas 

utiliza-se o teste do Qui-quadrado.  

 

 
Tabela 26: Primeira parte do teste da hipótese 2. A tabela apresenta os percentuais obtidos 
com a compilação da pergunta 17. Esta verificou o percentual de Pedevistas e Não Pedevistas 
que assinalaram as alternativas correspondente a sua visão sobre a possibilidade de o negócio 
não sobreviver mais de 3 anos. 
  17. Caso tenha aberto/ cogitado abrir um negócio, qual o percentual você 

atribuía na época sobre a possibilidade de o negócio não sobreviver mais de 3 
anos? 

  a. 1% a 30% de 
chances de não 

sobreviver 

b. 30% a 60% de 
chances de não 

sobreviver 

c. acima de 60% 
de chances de não 

sobreviver 
d. NÃO abri 

negócio 

Pedevista N 14 1 4 12 
  % no grupo 45,2% 3,2% 12,9% 38,7% 

Não Pedevista N 4 11 14 0 
  % no grupo 13,8% 37,9% 48,3% ,0% 

O percentual de respostas “a. 1% a 30% de chances de não sobreviver” é superior para os 

Pedevistas, sendo o percentual de respostas “b. 30% a 60% de chances de não sobreviver” e 

“c. acima de 60% de chances de não sobreviver” superior no grupo dos Não Pedevistas, sendo 

as diferenças observadas estatisticamente significativas, de acordo com o teste do Qui-

quadrado (χ2
(3) = 31,413; p = 0,000). 

 

Como não é correto incluir nesta comparação os que não abriram um negócio, iremos repetir a 

análise, excluindo os elementos que deram esta resposta no grupo dos Pedevistas. 

 

Tabela 27: Segunda parte do teste da hipótese 2. Esta tabela apresenta os percentuais dos 
resultados seletivos da pergunta 17. Foram excluídas do grupo dos Pedevistas as ocorrências 
daqueles não abriram negócio.  
  17. Caso tenha aberto/ cogitado abrir um negócio, qual o percentual você 

atribuía na época sobre a possibilidade de o negócio não sobreviver mais de 3 
anos? 

  
a. 1% a 30% de chances 

de não sobreviver 
b. 30% a 60% de chances 

de não sobreviver 

c. acima de 60% de 
chances de não 

sobreviver 

Pedevista N 14 1 4 
  % no grupo 73,7% 5,3% 21,1% 

Não Pedevista N 4 11 14 
  % no grupo 13,8% 37,9% 48,3% 
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Gráfico 05: Representação gráfica da Tabela 27. O gráfico apresenta a frequência relativa 
referentes às três faixas de percentuais de sobrevivência do negócio nos primeiros 3 anos de 
existência atribuídos pelos Pedevistas e Não Pedevistas. 
 

 

 

Desta forma, as diferenças ainda se acentuam mais, o percentual de respostas “a. 1% a 30% de 

chances de não sobreviver” ainda é mais superior para os Pedevistas, sendo o percentual de 

respostas “b. 30% a 60% de chances de não sobreviver” e “c. acima de 60% de chances de 

não sobreviver” superior no grupo dos Não Pedevistas, sendo as diferenças observadas 

estatisticamente significativas, de acordo com o teste do Qui-quadrado (χ2
(2) = 18,149; p = 

0,000). 

 

 

5.1.2.3.1     Conclusões da Hipótese 2 
 
 

Confirma-se a Hipótese 2: “Ao surgir  o interesse em tornar-se um empreendedor, não houve 

reflexão sobre a possibilidade de o negócio dar errado”, pois o grupo dos Pedevistas que 

abriram um negócio respondem majoritariamente que “a. 1% a 30% de chances de não 

sobreviver”, ao contrário dos Não Pedevistas.  

Pode-se inferir que houve a atuação do viés da insensibilidade aos índices básicos no grupo 

dos Pedevistas. Eles desconsideraram os índices de fracasso e negligenciaram os fatos 

estatísticos relevantes para aqueles que se tornaram empreendedores após a adesão do PDV, o 

que não se confirma para os Não Pedevistas. 
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As evidências deste teste com os Pedevistas corroboram com os estudos de Tversky e 

Kahneman.  Os autores já diziam que o que facilitava a ocorrência desse viés é uma 

característica comum entre as pessoas ao tomar uma decisão, a falta de análise. A ausência do 

hábito de analisar exaustivamente as consequências da sua decisão torna-se comum e 

dominante nos seus julgamentos, fazendo com que o foco da análise seja desviado sem 

permitir um aprofundamento maior do assunto. 

Bazerman complementa ao explicar que ignorar os índices básicos tem muitas implicações 

desfavoráveis. Ele afirma que este comportamento é comum nos futuros empreendedores. 

Estes despendem muito tempo imaginando o sucesso e bem pouco tempo considerando os 

índices básicos dos fracassos.  

 
 

5.1.2.4     Resultados dos Testes da Hipótese 3 

  

 
Será realizada a análise comparativa dos dois grupos das questões sobre o cenário econômico 

do país, e se estavam convencidos que aderir/ não aderir ao PDV era a melhor decisão e se 

fizeram algum planejamento financeiro antes da decisão e quanto tempo dedicaram a este 

planejamento.  

 

Para isso, foi verificada a ocorrência da Hipótese 3. Esta trata sobre a possibilidade do 

excesso de confiança não ter permitido que os sujeitos da pesquisa enxergassem que havia 

muitas incertezas por trás da sua decisão. Estas análises usaram como base os testes 

estatísticos aplicados nas perguntas 9, 12, 13 e 14, e para validar a hipótese foram apuradas as 

maiores incidências nas seguintes alternativas, são elas: 

a) Pergunta  9, alternativa “a”, cenário econômico estável; 

b) Pergunta 12, alternativa “a”, sim; 

c) Pergunta 13, alternativa “b”, não; 

d) Pergunta 14, alternativas “a”, “d” e “e”. 

Pergunta 9. Qual a sua visão sobre o cenário macroeconômico do país na época da adesão 

ao PDV? 
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Observa-se que estamos diante de duas variáveis nominais. Para estudar a relação entre elas 

utiliza-se o teste do Qui-quadrado.  

 

Tabela 28: Resultados do teste da hipótese 3, apuração da pergunta 9. A tabela apresenta os 
percentuais obtidos ao verificar a percepção dos Pedevistas e Não Pedevistas quanto ao 
cenário econômico do país na época da proposta de adesão ao PDV. 
  9. Qual a sua visão sobre o cenário macroeconômico do país na época da 

adesão ao PDV? 

  a. Cenário econômico estável b. Cenário econômico instável 

Pedevista N 5 26 
  % no grupo 16,1% 83,9% 

Não Pedevista N 2 28 
  % no grupo 6,7% 93,3% 

 

Gráfico 06: Representação gráfica da Tabela 28. O gráfico apresenta a frequência relativa 
referente à visão dos Pedevistas e Não Pedevistas quanto ao cenário econômico na época de 
adesão ao PDV. 
 

 

 

Nota-se que em cada grupo da amostra, a grande maioria considera que o cenário econômico 

era instável. Na amostra, o percentual que considera o cenário econômico estável é superior 

nos Pedevistas, no entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente significativas, 

de acordo com o teste do Qui-quadrado (χ2
(1) = 1,344; p = 0,425). 

 

Em cada grupo, a maioria considera que o cenário econômico era instável. Não há diferenças 

significativas na opinião relativa à visão sobre o cenário macroeconômico do país na época da 

adesão ao PDV entre os que aderiram ao PDV e os que não aderiram ao PDV. 
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Pergunta 12. Você estava convencido que aderir/ não aderir ao PDV era a melhor decisão a 

ser tomada no momento? 

 

Observa-se que estamos diante de duas variáveis nominais. Para estudar a relação entre elas 

utiliza-se o teste do Qui-quadrado.  

 

Tabela 29: Resultados do teste da hipótese 3, apuração da pergunta 12. A tabela apresenta os 
percentuais obtidos ao verificar se os Pedevistas e Não Pedevistas estavam convencidos que 
aderir / não aderir ao PDV era a melhor decisão a ser tomada naquele momento da proposta 
de adesão ao PDV. 
  12. Você estava convencido que aderir/ não aderir ao PDV era a melhor 

decisão a ser tomada no momento? 

  a. SIM b. NÃO 

Pedevista N 20 11 
  % no grupo 64,5% 35,5% 

Não Pedevista N 24 6 
  % no grupo 80,0% 20,0% 

 
 
Gráfico 07: Representação gráfica da Tabela 29. O gráfico apresenta a frequência relativa 
referente à visão dos Pedevistas e Não Pedevistas quanto a decisão de aderir/ não aderir ao 
PDV ser a melhor decisão a ser tomada no momento.  
 

 

Observa-se que em cada grupo da amostra, a maioria considera que a decisão tomada foi a 

melhor decisão.  

 

Na amostra, o percentual que considera que aderir ao PDV era a melhor decisão a ser tomada 

no momento é inferior nos Pedevistas comparado com o percentual que considera que não 

aderir ao PDV era a melhor decisão a ser tomada no momento no grupo dos Não Pedevistas. 
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No entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente significativas, de acordo com o 

teste do Qui-quadrado (χ2
(1) = 1,818; p = 0,178). 

 

Em cada grupo, a maioria considera que tomou a melhor decisão no momento. Verifica-se 

que não há diferenças significativas na opinião relativa a aderir/ não aderir ao PDV ser a 

melhor decisão a ser tomada no momento entre os Pedevistas (aderir) e os Não Pedevistas 

(não aderir). 

 

Pergunta 13. Você fez algum planejamento financeiro antes de aderir/ não aderir ao PDV? 

 

Observa-se que estamos diante de duas variáveis nominais. Para estudar a relação entre elas 

utiliza-se o teste do Qui-quadrado.  

 

Tabela 30: Resultados do teste da hipótese 3, apuração da pergunta 13. A tabela apresenta os 
percentuais obtidos ao verificar se os Pedevistas e Não Pedevistas fizeram algum 
planejamento financeiro antes de aderir / não aderir ao PDV. 
  13. Você fez algum planejamento financeiro antes de aderir/ não aderir ao 

PDV? 

  a. SIM b. NÃO 

Pedevista N 7 24 
  % no grupo 22,6% 77,4% 

Não Pedevista N 8 22 
  % no grupo 26,7% 73,3% 

 

Gráfico 08: Representação gráfica da Tabela 30. O gráfico apresenta a frequência relativa 
referente à visão dos Pedevistas e Não Pedevistas quanto à decisão de aderir/ não aderir ao 
PDV ser a melhor decisão a ser tomada no momento.  
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Nota-se que em cada grupo da amostra, a grande maioria não fez nenhum planejamento 

financeiro antes de aderir/ não aderir ao PDV. 

 

Na amostra, o percentual que fez planejamento financeiro antes de aderir é ligeiramente 

inferior no grupo dos Pedevistas comparado com o percentual que fez planejamento 

financeiro antes de não aderir no grupo dos Não Pedevistas, no entanto, as diferenças 

observadas não são estatisticamente significativas, de acordo com o teste do Qui-quadrado 

(χ2
(1) = 0,137; p = 0,711). 

 

Em cada grupo, a grande maioria não fez nenhum planejamento financeiro antes de aderir/ 

não aderir ao PDV. Verifica-se que não há diferenças significativas entre os que não fizeram 

planejamento financeiro e os que fizeram, entre os Pedevistas (aderir) e os Não Pedevistas 

(não aderir). 

 

Pergunta 14. Quanto tempo dedicou fazendo este planejamento financeiro? 

 

Observa-se que estamos diante de duas variáveis nominais. Para estudar a relação entre elas 

utiliza-se o teste do Qui-quadrado.  

 

Tabela 31: Resultados do teste da hipótese 3, apuração da pergunta 14. A tabela apresenta em 
percentuais se os Pedevistas e Não Pedevistas dedicaram algum tempo fazendo planejamento 
financeiro antes de aderir / não aderir ao PDV. 
  14. Quanto tempo dedicou fazendo este planejamento financeiro? 

  
a. Dediquei 

algumas horas 
b. Dediquei 

semanas 
c. Dediquei 

Meses 
d. Dediquei 

pouco tempo 

e. NÃO fiz 
nenhum 

planejamento 

Pedevista N 0 2 4 1 24 
  % no grupo ,0% 6,5% 12,9% 3,2% 77,4% 

Não Pedevista N 1 6 0 1 22 
  % no grupo 3,3% 20,0% ,0% 3,3% 73,3% 
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Gráfico 09: Representação gráfica da Tabela 31. O gráfico apresenta a frequência relativa 
referente à visão dos Pedevistas e Não Pedevistas quanto à quantidade de tempo que 
dedicaram fazendo planejamento financeiro antes de aderir / não aderir ao PDV. 
 

 

 

Em cada grupo da amostra, a grande maioria não fez nenhum planejamento financeiro antes 

de aderir/ não aderir ao PDV.  

 

Para os restantes elementos da amostra, o percentual que dedicou meses fazendo o 

planejamento financeiro é superior no grupo dos Pedevistas e o percentual que dedicou 

semanas fazendo o planejamento financeiro é superior no grupo dos Não Pedevistas. No 

entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente significativas, de acordo com o 

teste do Qui-quadrado (χ2
(4) = 7,072; p = 0,105). 

 

Verifica-se que não há diferenças significativas entre o tempo dedicado ao planejamento 

financeiro entre os Pedevistas e os Não Pedevistas. 

 

Em cada grupo, a maioria considera que o cenário econômico era instável, a maioria 

considera que tomou a melhor decisão no momento, a grande maioria não fez nenhum 

planejamento financeiro antes de aderir/ não aderir ao PDV. 

 

Conclui-se que a Hipótese 3: “o excesso de confiança não permitiu enxergar que havia muitas 

incertezas por trás da decisão”, é confirmada para Pedevistas e Não Pedevistas. Pois, das 

quatro perguntas analisadas, três indicaram altas frequências para as alternativas descritas na 

metodologia (perguntas 12, 13 e 14) como forma de validar a hipótese. Apenas a pergunta 9, 



99 
 

sobre o cenário econômico apresentou resultados contrários ao determinado na metodologia, 

ou seja, os respondentes em sua maioria afirmaram que tinham conhecimento que o cenário 

econômico era instável na época da adesão. 

 

5.1.2.4.1     Conclusões da Hipótese 3 
 

A afirmativa dos autores De Bondt e Thaler, “Talvez a descoberta mais robusta da psicologia 

do julgamento seja que as pessoas são excessivamente confiantes.”, corrobora perfeitamente 

com os resultados verificados nos testes aplicados.  

 

Comprovou-se que Pedevistas e Não Pedevistas estavam potencialmente influenciados pelo 

excesso de confiança, tanto que não houve o registro de diferenças estatísticas significativas 

entre as respostas analisadas das perguntas base desta hipótese.  

 

Com isso, pode-se afirmar que não existem diferenças entre a opinião dos Pedevistas e a 

opinião dos Não Pedevistas, sobre o cenário macroeconômico do país na época da adesão ao 

PDV, sobre se tomaram a melhor decisão no momento, e se fizeram planejamento financeiro 

e o tempo dedicado a este planejamento.  

 

Essa ausência de divergência de opinião entre os respondentes reafirma que eles, cada um 

com a sua inclinação para uma decisão específica (aderir ou não aderir ao PDV), estavam 

excessivamente confiantes. Pedevistas e Não Pedevistas superestimaram as suas próprias 

habilidades em relação aos resultados incertos que pensaram poder controlar, afirmaram em 

sua maioria que mesmo diante de um cenário econômico instável, tomaram as suas decisões 

sem elaborar um planejamento financeiro, e ainda assim estavam certos de a sua decisão era a 

melhor a ser tomada naquele momento. 

 

Essas observações podem ser reforçadas com a afirmação de Nofsinger. O autor disse que, o 

excesso de confiança faz com que as pessoas: a) superestimem seus conhecimentos, b) 

subestimem os riscos; e c) exagerem um pouco a sua aptidão em manter o controle sobre os 

eventos. Pontos realçados nos resultados apurados. Pedevistas e não Pedevistas arriscaram 

suas decisões apostando no seu julgamento infalível.  
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O excesso de confiança faz com que as pessoas confiem em extrapolações ingênuas como 

tomar decisões diante de um ambiente externo totalmente instável como era o cenário 

econômico do país na época do PDV, não se preocupar em fazer um planejamento financeiro 

antes da decisão, e ainda ter convicção de que estavam certos da decisão que tomaram.  

 

5.1.2.5     Resultados dos Testes da Hipótese 4 
 

O objetivo deste teste era verificar a validade da hipótese 4 que, tem como pressuposto básico 

verificar se os sujeitos da pesquisa, ao procurar informações que os auxiliassem na decisão, 

foram seletivos e optaram por posições confirmatórias.  

Para isso, foi verificada a atuação do viés da armadilha de confirmação, ou seja, se a maior 

parte dos Pedevistas e Não Pedevistas ao consultar os grupos sociais deu preferência àqueles 

que se posicionaram positivamente, a favor do seu interesse, e com isso desconsideraram 

posições desfavoráveis.  

O teste de validação da hipótese 4 propôs considerar que a soma das frequências dos 

sentimentos positivos da pergunta 16  deveria ser superior a soma da frequência dos 

sentimentos negativos da pergunta 15. 

 

Os sentimentos positivos de transmitir segurança e de estima pelo próximo estavam 

representados nas alternativas: “a” Emitiram opinião de maneira construtiva, “c” Tinham um 

bom conhecimento sobre o assunto, e “e” Estavam bem intencionados. E os sentimentos 

negativos de inveja e insegurança foram expressos nas alternativas: “b” Desejavam estar no 

meu lugar, “d” Estavam inseguros ao opinar sobre o assunto e “f” Tinham pouco 

conhecimento sobre o assunto. 

 

Tabela 32: Análise geral sobre as frequências das respostas das perguntas 15 e 16. A tabela 
apresenta as frequências das alternativas assinalada pelos Pedevistas e Não Pedevistas sobre 
os sentimentos positivos e negativos representados pelas alternativas das perguntas 15 e 16. 

 
Não 

assinalado Assinalado 

 N % N % 

15. Na sua opinião, o que pensavam ou sentiam os grupos sociais que foram 
CONTRA sua adesão/ decisão?     

a. Emitiram opinião de maneira construtiva 52 85,2% 9 14,8% 
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Não 

assinalado Assinalado 

 N % N % 

15. Na sua opinião, o que pensavam ou sentiam os grupos sociais que foram 
CONTRA sua adesão/ decisão?     

b. Desejavam estar no meu lugar 57 93,4% 4 6,6% 
c. Tinham um bom conhecimento sobre o assunto 59 96,7% 2 3,3% 
d. Estavam inseguros ao opinar sobre o assunto 38 62,3% 23 37,7% 
e. Estavam bem intencionados 49 80,3% 12 19,7% 
f. Tinham pouco conhecimento sobre o assunto 36 59,0% 25 41,0% 

16. Na sua opinião, o que pensavam ou sentiam os grupos sociais que foram A 
FAVOR da sua adesão/ decisão? 

    

a. Emitiram opinião de maneira construtiva 43 70,5% 18 29,5% 
b. Desejavam estar no meu lugar 55 90,2% 6 9,8% 
c. Tinham um bom conhecimento sobre o assunto 54 88,5% 7 11,5% 
d. Estavam inseguros ao opinar sobre o assunto 49 80,3% 12 19,7% 
e. Estavam bem intencionados 46 75,4% 15 24,6% 
f. Tinham pouco conhecimento sobre o assunto 44 72,1% 17 27,9% 

 

 

Gráfico 10: Representação gráfica da Tabela 32. O gráfico apresenta a frequência geral das 
perguntas 15 e 16 quando foram assinaladas pelos Pedevistas e Não Pedevistas. 
 

 

 

 

Os grupos sociais que estavam contra a adesão/ decisão de não aderir apresentavam mais 

sentimentos negativos “f” Tinham pouco conhecimento sobre o assunto e “d” Estavam 

inseguros ao opinar sobre o assunto, seguindo-se os sentimentos positivos “e” Estavam bem 

intencionados e “a” Emitiram opinião de maneira construtiva, depois o sentimento negativo 
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“b” Desejavam estar no meu lugar e finalmente o sentimento positivo “c” Tinham um bom 

conhecimento sobre o assunto. Nos grupos sociais contra a adesão/ decisão de não aderir 

prevalecem os sentimentos negativos. 

 

Os grupos sociais que estavam a favor da adesão/ decisão apresentavam mais o sentimento 

positivo “a” Emitiram opinião de maneira construtiva, seguido do sentimento negativo “f” 

Tinham pouco conhecimento sobre o assunto, depois do sentimento positivo “e” Estavam 

bem intencionados, seguido do sentimento negativo “d” Estavam inseguros ao opinar sobre o 

assunto, sendo menos assinalados o sentimento positivo “c” Tinham um bom conhecimento 

sobre o assunto e o sentimento negativo “b” Desejavam estar no meu lugar. Nos grupos 

sociais a favor da adesão/ decisão de não aderir prevalecem os sentimentos positivos. 

 

Relativamente à “Hipótese 4: Ao procurar informações que os auxiliassem na decisão, foram 

seletivos e optaram por posições confirmatórias” os sentimentos negativos prevalecem nos 

grupos sociais que estavam contra a adesão/ decisão de não aderir, mas os sentimentos 

positivos prevalecem nos grupos sociais que estavam a favor da adesão/ decisão de não aderir. 

 

Prosseguindo com as análises, abaixo comparou-se as opiniões dos Pedevistas com os Não 

Pedevistas. 

 

Para realizar o cruzamento entre as respostas assinaladas (variáveis nominais dicotómicas) 

nos dois grupos pode utilizar-se o teste paramétrico t de Student, conforme exposto na tabela 

38.  

 

Importante ressaltar que esta análise está divida, primeiramente veremos os resultados de 

todos os testes da pergunta 15 e em seguida da pergunta 16. 

 

Pergunta 15. Na sua opinião, o que pensavam ou sentiam os grupos sociais que foram 

CONTRA sua adesão/ decisão? 
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Tabela 33: Resultados da hipótese 4. Aplicação do Teste t de Student na pergunta 15. A 
tabela apresenta os resultados estatísticos apurados no Teste t, antecedido pelo Teste de 
Levene.  Com a aplicação do Teste de Levene verifica-se a igualdade das variâncias em cada 
grupo (Pedevistas e Não Pedevistas). No Teste t verifica-se a significância das diferenças 
entre os valores médios observados para ambos os grupos nas alternativas apresentadas. 

 

  
Teste de 
Levene Teste t 

  F p t gl 
Valor de 

prova 

a. Emitiram opinião de  Variâncias iguais 5,432 ,023 -1,130 59 ,263 
 maneira construtiva Variâncias 

diferentes 
    -1,124 53,338 ,266 

b. Desejavam estar no meu lugar Variâncias iguais ,004 ,947 -,033 59 ,973 
  Variâncias 

diferentes 
    -,033 58,858 ,974 

c. Tinham um bom conhecimento  Variâncias iguais 9,935 ,003 -1,463 59 ,149 
 sobre o assunto Variâncias 

diferentes 
    -1,439 29,000 ,161 

d. Estavam inseguros ao opinar  Variâncias iguais 15,361 ,000 2,958 59 ,004 
 sobre o assunto Variâncias 

diferentes 
    2,969 57,111 ** ,004 

e. Estavam bem intencionados Variâncias iguais 7,789 ,007 -1,350 59 ,182 
  Variâncias 

diferentes 
    -1,344 54,047 ,185 

f. Tinham pouco conhecimento  Variâncias iguais 2,271 ,137 -,879 59 ,383 
 sobre o assunto Variâncias 

diferentes 
    -,878 58,664 ,383 

** diferença significativa para p < 0,01 

 

 

Teste de Levene: 

Quando o valor de prova é superior a 5% (em negrito e sublinhado), não se rejeita H0 e 

consideram-se as variâncias iguais para os dois grupos (variâncias iguais), considera-se a 

linha superior. 

 

Quando o valor de prova é inferior a 5% (em itálico e sublinhado), não se rejeita H0 e 

consideram-se as variâncias diferentes para os dois grupos (variâncias diferentes), considera-

se a linha inferior. 

 

Teste t: 

O valor de prova é inferior a 5% para “d. Estavam inseguros ao opinar sobre o assunto”, 

rejeita-se H0 e aceita-se H1: considera-se que existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os dois grupos. 
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O valor de prova é superior a 5% para as questões restantes, aceita-se H0 e rejeita-se H1: 

considera-se que não existem diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos. 

 

Para aplicar um teste estatístico paramétrico, é necessário verificar o pressuposto da 

normalidade das distribuições das variáveis, o que pode ser realizado com o teste K-S: 

 

Tabela 34: Resultados da hipótese 4. Aplicação do Teste K-S na pergunta 15 tanto para 
Pedevistas como Não Pedevistas. Este teste trata-se de um teste estatístico complementar ao 
Teste T. O teste aplicado, Teste K-S, demonstra os resultados do pressuposto da normalidade 
das distribuições das variáveis de sentimentos positivos e negativos daqueles que se 
posicionaram contra a adesão/ não adesão ao PDV. 
  K-S (a) 
  Estatística gl Valor de prova 

a. Emitiram opinião de  Pedevista ,530 31 ** 0,000 
 maneira construtiva Não Pedevista ,488 30 ** 0,000 

b. Desejavam estar no meu lugar Pedevista ,537 31 ** 0,000 
  Não Pedevista ,537 30 ** 0,000 

c. Tinham um bom conhecimento  Pedevista constante   
 sobre o assunto Não Pedevista ,537 30 ** 0,000 

d. Estavam inseguros ao opinar  Pedevista ,362 31 ** 0,000 
 sobre o assunto Não Pedevista ,488 30 ** 0,000 

e. Estavam bem intencionados Pedevista ,518 31 ** 0,000 
  Não Pedevista ,457 30 ** 0,000 

f. Tinham pouco conhecimento  Pedevista ,412 31 ** 0,000 
 sobre o assunto Não Pedevista ,354 30 ** 0,000 
a  Correcção de significância de Lilliefors * significativa para p < 0,01 

 

O pressuposto da normalidade não se verifica para todas as questões, pois pelo menos um 

valor de prova é inferior a 5%, pelo que se rejeita a hipótese nula. O teste paramétrico será 

confirmado pelo teste não paramétrico equivalente, o teste de Mann-Whitney: 

 

Tabela 35: Resultados da hipótese 4..Aplicação do Teste de Mann-Whitney na pergunta 15. 
Trata-se de um teste estatístico complementar ao Teste K-S. O Teste  de Mann-Whitney 
permite comparar os valores medianos da escala em cada um dos grupos. 

 
Mann-Whitney 

U Wilcoxon W Z Valor de prova 

a. Emitiram opinião de maneira construtiva 417 913 -1,127 0,260 
b. Desejavam estar no meu lugar 464 960 -0,034 0,973 
c. Tinham um bom conhecimento sobre o assunto 434 930 -1,450 0,147 
d. Estavam inseguros ao opinar sobre o assunto 303 768 -2,784 ** 0,005 
e. Estavam bem intencionados 401 897 -1,341 0,180 
f. Tinham pouco conhecimento sobre o assunto 413 909 -0,881 0,379 
** diferença significativa para p < 0,01 
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O valor de prova é inferior a 5% para “d. Estavam inseguros ao opinar sobre o assunto”. 

Confirmam-se os resultados do teste t. Abaixo, ilustram-se as diferenças, não significativas e 

significativas, através do percentual de respostas assinaladas. 

 

Tabela 36: Resultados sintetizados da pergunta 15. A tabela apresenta os resultados finais dos 
testes estatísticos aplicados na hipótese 4. Observa-se que na alternativa “d”, há ocorrência de 
uma diferença significativa comparando-se com as alternativas propostas.  

  N % assinalada 
Desvio 
padrão 

Teste Mann-
Whitney U p 

a. Emitiram opinião de  Pedevista 31 9,7% 30,1% 417 0,260 
 maneira construtiva Não Pedevista 30 20,0% 40,7%   

b. Desejavam estar no meu lugar Pedevista 31 6,5% 25,0% 464 0,973 
  Não Pedevista 30 6,7% 25,4%   

c. Tinham um bom conhecimento  Pedevista 31 0,0% 0,0% 434 0,147 
 sobre o assunto Não Pedevista 30 6,7% 25,4%   

d. Estavam inseguros ao opinar  Pedevista 31 54,8% 50,6% 303 ** 0,005 
 sobre o assunto Não Pedevista 30 20,0% 40,7%   

e. Estavam bem intencionados Pedevista 31 12,9% 34,1% 401 0,180 
  Não Pedevista 30 26,7% 45,0%   

f. Tinham pouco conhecimento  Pedevista 31 35,5% 48,6% 413 0,379 
 sobre o assunto Não Pedevista 30 46,7% 50,7%   
* diferença significativa para p < 0,05 
 
 
 

Gráfico 11: Representação gráfica da Tabela 36. O gráfico apresenta a frequência dos 
resultados finais da pergunta 15. A tabela apresenta os resultados finais dos testes estatísticos 
aplicados na hipótese 4. Observa-se que na alternativa “d”, há ocorrência de uma diferença 
significativa comparando-se com as alternativas propostas.  

 

 

O valor do percentual de respostas assinaladas em “d. Estavam inseguros ao opinar sobre o 

assunto” é superior para os Pedevistas, sendo as diferenças observadas estatisticamente 

significativas. 
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Na amostra, o valor do percentual de respostas assinaladas em “a. Emitiram opinião de 

maneira construtiva”, “c. Tinham um bom conhecimento sobre o assunto”, “e. Estavam bem 

intencionados” e “f. Tinham pouco conhecimento sobre o assunto” é superior para os Não 

Pedevistas, o valor do percentual de respostas assinaladas em “b. Desejavam estar no meu 

lugar” é idêntico para ambos os grupos, no entanto, as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas. 

 

Relativamente à “Hipótese 4: Ao procurar informações que os auxiliassem na decisão, foram 

seletivos e optaram por posições confirmatórias”, o sentimento negativo “d. Estavam 

inseguros ao opinar sobre o assunto” prevalece nos grupos sociais que estavam contra a 

adesão nos Pedevistas comparativamente com os grupos sociais que estavam contra decisão 

de não aderir nos Não Pedevistas, os restantes sentimentos positivos e negativos não 

apresentam diferenças significativas entre os dois grupos, embora na amostra sejam 

superiores para os Não Pedevistas. 

 

16. Na sua opinião, o que pensavam ou sentiam os grupos sociais que foram A FAVOR da 

sua adesão/ decisão? 

 
Tabela 37: Resultados da hipótese 4. Aplicação do Teste t de Student na pergunta 16. A 
tabela apresenta os resultados estatísticos apurados no Teste t, antecedido pelo Teste de 
Levene.  Com a aplicação do Teste de Levene verifica-se a igualdade das variâncias em cada 
grupo (Pedevistas e Não Pedevistas). No Teste t verifica-se a significância das diferenças 
entre os valores médios observados para ambos os grupos nas alternativas apresentadas. 

   
Teste de 
Levene Teste t 

    F p t gl 
Valor de 

prova 

a. Emitiram opinião de  Variâncias iguais 21,290 ,000 -2,400 59 ,020 
 maneira construtiva Variâncias 

diferentes 
    -2,388 53,457 * ,020 

b. Desejavam estar no meu lugar Variâncias iguais 2,727 ,104 ,809 59 ,422 
  Variâncias 

diferentes 
    ,813 55,405 ,420 

c. Tinham um bom conhecimento  Variâncias iguais 6,784 ,012 -1,247 59 ,217 
 sobre o assunto Variâncias 

diferentes 
    -1,239 49,959 ,221 

d. Estavam inseguros ao opinar  Variâncias iguais 38,979 ,000 2,611 59 ,011 
 sobre o assunto Variâncias 

diferentes 
    2,635 46,136 ** ,011 

e. Estavam bem intencionados Variâncias iguais 40,861 ,000 -2,889 59 ,005 
  Variâncias 

diferentes 
    -2,867 47,342 ** ,006 
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f. Tinham pouco conhecimento  Variâncias iguais 7,349 ,009 1,346 59 ,183 
 sobre o assunto Variâncias 

diferentes 
    1,350 57,804 ,182 

** diferença significativa para p < 0,01  * diferença significativa para p < 0,05 

 

 

Teste de Levene: 

Quando o valor de prova é superior a 5% (em negrito e sublinhado), não se rejeita H0 e 

consideram-se as variâncias iguais para os dois grupos (variâncias iguais), considera-se a 

linha superior. 

Quando o valor de prova é inferior a 5% (em itálico e sublinhado), não se rejeita H0 e 

consideram-se as variâncias diferentes para os dois grupos (variâncias diferentes), considera-

se a linha inferior. 

 

Teste t: 

O valor de prova é inferior a 5% para “a. Emitiram opinião de maneira construtiva”, “d. 

Estavam inseguros ao opinar sobre o assunto” e “e. Estavam bem intencionados”, rejeita-se 

H0 e aceita-se H1: considera-se que existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

dois grupos. 

 

O valor de prova é superior a 5% para as restantes questões, aceita-se H0 e rejeita-se H1: 

considera-se que não existem diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos. 

 

Para aplicar um teste estatístico paramétrico, é necessário verificar o pressuposto da 

normalidade das distribuições das variáveis, o que pode ser realizado com o teste K-S: 

 

Tabela 38: Resultados da hipótese 4. Aplicação do Teste K-S na pergunta 16 tanto para 
Pedevistas como Não Pedevistas. Este teste trata-se de um teste estatístico complementar ao 
Teste T. O teste aplicado, Teste K-S, demonstra os resultados do pressuposto da normalidade 
das distribuições das variáveis de sentimentos positivos e negativos daqueles que 
posicionaram-se a favor da adesão/ não adesão ao PDV. 
  K-S (a) 
  Estatística gl Valor de prova 

a. Emitiram opinião de  Pedevista ,506 31 ** 0,000 
 maneira construtiva Não Pedevista ,372 30 ** 0,000 

b. Desejavam estar no meu lugar Pedevista ,518 31 ** 0,000 
  Não Pedevista ,537 30 ** 0,000 

c. Tinham um bom conhecimento  Pedevista ,537 31 ** 0,000 
 sobre o assunto Não Pedevista ,503 30 ** 0,000 

d. Estavam inseguros ao opinar  Pedevista ,429 31 ** 0,000 
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 sobre o assunto Não Pedevista ,537 30 ** 0,000 

e. Estavam bem intencionados Pedevista ,530 31 ** 0,000 
  Não Pedevista ,389 30 ** 0,000 

f. Tinham pouco conhecimento  Pedevista ,412 31 ** 0,000 
 sobre o assunto Não Pedevista ,488 30 ** 0,000 
a  Correcção de significância de Lilliefors * significativa para p < 0,01 

 

O pressuposto da normalidade não se verifica para todas as questões, pois pelo menos um 

valor de prova é inferior a 5%, pelo que se rejeita a hipótese nula. O teste paramétrico será 

confirmado pelo teste não paramétrico equivalente, o teste de Mann-Whitney: 

 

Tabela 39: Resultados da hipótese 4. Aplicação do Teste de Mann-Whitney na pergunta 16. 
Trata-se de um teste estatístico complementar ao Teste K-S. O Teste  de Mann-Whitney 
permite comparar os valores medianos da escala em cada um dos grupos. 

 
Mann-Whitney 

U Wilcoxon W Z Valor de prova 

a. Emitiram opinião de maneira construtiva 338,5 834,5 -2,310 * 0,021 
b. Desejavam estar no meu lugar 436 901 -0,811 0,417 
c. Tinham um bom conhecimento sobre o assunto 417,5 913,5 -1,241 0,215 
d. Estavam inseguros ao opinar sobre o assunto 346 811 -2,493 * 0,013 
e. Estavam bem intencionados 324 820 -2,727 ** 0,006 
f. Tinham pouco conhecimento sobre o assunto 393 858 -1,337 0,181 
** diferença significativa para p < 0,01  * diferença significativa para p < 0,05 

 

O valor de prova é inferior a 5% para “a. Emitiram opinião de maneira construtiva”, “d. 

Estavam inseguros ao opinar sobre o assunto” e “e. Estavam bem intencionados”. 

Confirmam-se os resultados do teste t. Em seguida, ilustram-se as diferenças, não 

significativas e significativas, através da percentagem de respostas assinaladas. 

 

Tabela 40: Resultados sintetizados da pergunta 16. A tabela apresenta os resultados finais dos 
testes estatísticos aplicados na hipótese 4. Observa-se que na alternativa “d”, há ocorrência de 
uma diferença significativa comparando-se com as alternativas propostas. 

  N % assinalada 
Desvio 
padrão 

Teste Mann-
Whitney U p 

a. Emitiram opinião de  Pedevista 31 16,1% 37,4% 417 0,260 
 maneira construtiva Não Pedevista 30 43,3% 50,4%   

b. Desejavam estar no meu lugar Pedevista 31 12,9% 34,1% 464 0,973 
  Não Pedevista 30 6,7% 25,4%   

c. Tinham um bom conhecimento  Pedevista 31 6,5% 25,0% 434 0,147 
 sobre o assunto Não Pedevista 30 16,7% 37,9%   

d. Estavam inseguros ao opinar  Pedevista 31 32,3% 47,5% 303 ** 0,005 
 sobre o assunto Não Pedevista 30 6,7% 25,4%   

e. Estavam bem intencionados Pedevista 31 9,7% 30,1% 401 0,180 
  Não Pedevista 30 40,0% 49,8%   

f. Tinham pouco conhecimento  Pedevista 31 35,5% 48,6% 413 0,379 
 sobre o assunto Não Pedevista 30 20,0% 40,7%   
* diferença significativa para p < 0,05 
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Gráfico 12: Representação gráfica da Tabela 40. O gráfico apresenta a frequência dos 
resultados finais da pergunta 16. A tabela apresenta os resultados finais dos testes estatísticos 
aplicados na hipótese 4. Observa-se que na alternativa “d”, há ocorrência de uma diferença 
significativa comparando-se com as alternativas propostas.  

 

 

O valor do percentual de respostas assinaladas em “a. Emitiram opinião de maneira 

construtiva” e “e. Estavam bem intencionados” é superior para os Não Pedevistas, o valor do 

percentual de respostas assinaladas em “d. Estavam inseguros ao opinar sobre o assunto” é 

superior para os Pedevistas, sendo as diferenças observadas estatisticamente significativas. 

 

Na amostra, o valor do percentual das respostas assinaladas em “b. Desejavam estar no meu 

lugar” e “f. Tinham pouco conhecimento sobre o assunto” é superior para os Pedevistas, valor 

do percentual das respostas assinaladas em “c. Tinham um bom conhecimento sobre o 

assunto” é superior para os Não Pedevistas, no entanto, as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas. 

 

Considerando que o pressuposto inicial, descrito na metodologia da pesquisa, diz que para 

validar a hipótese 4 seria necessário verificar se a soma das frequências dos sentimentos 

positivos da pergunta 16 fosse superior a frequência dos sentimentos negativos da pergunta 

15, tanto para os Pedevistas como Não Pedevistas.  

 

Sendo assim, foram sintetizados na tabela abaixo os resultados apurados nos testes estatísticos 

demonstrados ao longo da apuração da hipótese 4 que, permitem verificar se os sentimentos 

positivos prevaleceram sobre os sentimentos negativos nas respostas dos respondentes. 
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Tabela 41: Resultados das somas dos sentimentos. A tabela apresenta as somas dos 
sentimentos positivos e negativos das perguntas 15 e 16 

  PEDEVISTAS (%) NÃO PEDEVISTAS (%) 

Pergunta 15 
POSITIVOS 22,6 53,4 

NEGATIVOS 96,8 73,4 

Pergunta 16 
POSITIVOS 32,3 100 

NEGATIVOS 80,7 33,4 

 

O realce em negrito na tabela 41 destaca que o total das ocorrências dos sentimentos positivos 

dos Pedevistas na pergunta 16, ou seja, daqueles que eram a favor da adesão ao PDV, 

registrou-se 32,30% dos casos, e o total dos sentimentos negativos daqueles que eram contra a 

adesão representaram 96,8% das ocorrências. A luz deste referencial, pode-se afirmar que a 

hipótese 4 está refutada para os Pedevistas.  

 

Com relação aos Não Pedevistas, notou-se que a soma dos sentimentos positivos daqueles que 

eram a favor da não adesão registrou 100% das ocorrências, e os sentimentos negativos 

somam 73,40% na opinião daqueles que eram contra a adesão ao PDV. Sendo assim, 

confirma-se a hipótese para os Não Pedevistas. 

 

5.1.2.5.1     Conclusões da Hipótese 4 
 
 
Relativamente à “Hipótese 4: Ao procurar informações que os auxiliassem na decisão, foram 

seletivos e optaram por posições confirmatórias”, pode-se afirmar que a hipótese 4 é válida 

apenas para os Não Pedevistas. Pois, conforme ficaram comprovados nos testes, os 

sentimentos positivos daqueles que eram a favor da não adesão (100%) foi maior do que os 

sentimentos negativos daqueles que eram contra a não adesão dos Pedevistas (73,40%).  

Este resultado encontra apoio na literatura e corrobora com a afirmativa de Peter Cathcart 

Wason, psicólogo cognitivo, que contribuiu com seus experimentos para explicar por que as 

pessoas cometem erros de raciocínio lógico de maneira rotineira. Wason descreve o viés da 

confirmação como sendo a tendência das pessoas para favorecer imediatamente a informação 

que valida os seus preconceitos, hipóteses e crenças, independentemente de serem verdadeiras 

ou não.  
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Ou seja, conforme apurado na hipótese 1, podemos afirmar que os Não Pedevistas tomaram 

sua decisão influenciados pelos grupos sociais que eram a favor da sua não adesão ao PDV e 

consequentemente buscaram evidenciar os sentimentos positivos de estima que esses grupos 

sociais tiveram por eles quando apoiaram a sua decisão. 

 

Notou-se também que para os Pedevistas, os sentimentos negativos daqueles que eram contra 

a adesão ao PDV (96,80%) foram superiores aos sentimentos positivos (32,30%) daqueles que 

eram contra adesão ao PDV.  

 

Ao questionar por que os Pedevistas atribuíram tantos sentimentos negativos contra a adesão 

ao PDV, chega-se a conclusão que tal evidência faz todo sentido com a conclusão da hipótese 

1. Como os Pedevistas tomaram a sua decisão contrariando o que dizia os grupos sociais (os 

grupos sociais foram em sua maioria contra a adesão do PDV, resultado da hipótese 1) de fato 

na percepção dos Pedevistas essas posições contrárias a sua decisão deveriam possuir altos 

índices de sentimentos negativos, o que justifica a invalidação desta hipótese e 

consequentemente do viés da armadilha da confirmação na aplicação destes testes. 

Logo, chega-se a conclusão de que a hipótese 4 está refutada para os Pedevistas. Porém, vale 

ressaltar que hipótese refutada é aqui compreendida como a impossibilidade de afirmar que 

houve a atuação do viés da armadilha da confirmação na aplicação destes testes.  

Faz sentido observar que para os que estavam a favor da adesão/ decisão de não aderir, os 

sentimentos positivos sejam superiores para os Não Pedevistas e os sentimentos negativos 

sejam superiores para os Pedevistas. Vale ressaltar mais uma vez que, “a favor” tem sentido 

diferente para cada grupo de respondentes nesta análise, para os Pedevistas significa a favor 

da sua adesão ao PDV e para os Não Pedevistas significa a favor da sua não adesão. Pois 

considerou-se a decisão tomada por cada grupo: Pedevistas (aderiram), e não Pedevistas (não 

aderiram). 
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5.1.2.6     Resultados dos Testes da Hipótese 5 
 
 
A hipótese 5 propôs verificar se os Pedevistas e Não Pedevistas superestimaram sua 

capacidade de previsão de eventos após a sua adesão ao PDV. Para isso, utilizou-se como 

base de análise a pergunta 18.   

 

Se na pergunta 18, se as maiores incidências apontarem para as alternativas “b” ou “d” e estas 

tiverem o grau de previsibilidade 1, “Sim, considerei que pudesse acontecer”, a hipótese 5  

seria válida para o Pedevistas. Já para os Não Pedevistas, se a maiores incidências apontarem 

para as alternativas “a” e “c” e estas tiverem o grau de previsibilidade 1, “Sim, considerei que 

pudesse acontecer”, a hipótese 5  seria válida para os Não Pedevistas. O que comprovaria a 

presença do viés da previsão retrospectiva em ambos os grupos de respondentes. 

 

Pergunta 18. Quais foram os resultados gerados com a sua adesão ao PDV? Hoje, 

conhecendo os resultados, você conseguiria estimar que estes pudessem acontecer? 

 

Tabela 42: Aplicação do teste da hipótese 5, resultados da amostra de Pedevistas. A tabela 
apresenta os resultados verificados nas alternativas a, b, c, d. Estas alternativas estão 
associadas a um grau de previsibilidade atribuído pelo respondente e com resultados 
apresentados na coluna “Sim, considerei que pudesse acontecer” e na coluna “Não imaginei 
que pudesse acontecer”. 
  PEDEVISTAS 

  Sim, considerei que pudesse 
acontecer Não imaginei que pudesse acontecer 

a. Melhorias 
pessoais 

N 23 8 
% no grupo 74,2% 25,8% 

b. Falência do 
negócio 

N 7 23 
% no grupo 23,3% 76,7% 

c. Crescimento 
financeiro 

N 22 7 
% no grupo 75,9% 24,1% 

d. Dificuldades 
financeiras 

N 9 22 
% no grupo 29,0% 71,0% 

 

A grande maioria dos Pedevistas respondeu “Não imaginei que pudesse acontecer” 

relativamente às “a. Falência do negócio” e “d. Dificuldades financeiras”.  Observando assim 

que não houve a atuação do viés da previsão retrospectiva no grupo dos Pedevistas. Na 

amostra, o percentual de respostas “Sim, considerei que pudesse acontecer” é superior nos 

Pedevistas sobre as “a. Melhorias pessoais” e “c. Crescimento financeiro”.  
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As declarações da pergunta 20 corroboram com a ocorrência das altas frequências das 

alternativas “b” e “d”, em que os Pedevistas afirmaram “Não imaginei que pudesse 

acontecer”, mas que de fato ocorreram.  

A pergunta 20 dizia: “Descreva aqui, como está a sua vida profissional e pessoal após a 

adesão ao PDV?”. Ficou explícito que alguns Pedevistas passaram por momentos difíceis, o 

que sugere a invalidação da hipótese 5.  

 
Tabela 43: Depoimentos referentes à pergunta 20 do questionário do Pedevistas. A tabela 
expõe o registro dos depoimentos do Pedevistas que afirmaram ter passado por dificuldades 
nesse período. 
Depoimento 1 Depois de passar inúmeras dificuldades após a decisão, hoje graças a Deus estou muito 

bem, trabalhando, estudando ensinando em faculdade, enfim estou bem. 
 

Depoimento 2 No primeiro momento A EMPRESA FALIU por completo desconhecimento do que estava 
fazendo. Hoje vivo desse trabalho e estou pagando minhas contas, inclusive as do passado. 
 

Depoimento 3 Dois anos depois do PDV, separei da família, quebrei financeiramente, e fui viver em um 
sítio afastado da capital 80 km. Passei um ano trabalhando com granja, para depois voltar a 
capital e recomeçar em uma empresa de construção civil. Atualmente estou bem, mais 
cheguei a pedir a DEUS para morrer. Não aconselho ninguém a pedir o PDV. 
 

Depoimento 4 Desenvolvo o trabalho que planejei ao sair e sinto- me bem na minha profissão. Mas, tive 
grandes perdas material e pessoal. Porém, não me arrependi da decisão em nenhum 
momento, apesar das dificuldades que tenho vivenciado. Foi de fato, uma atitude de 
coragem e/ou desespero para muitos. Enfim, o PDV foi cruel, desumano e injusto para 
quem acreditou nele. 
 

Depoimento 5 Profissionalmente não consegui outra colocação. A parte pessoal um caos , tanto 
economicamente como afetivamente. 

Depoimento 6 Com toda pureza d'alma, fiquei dez anos fora do processo,  onde montei um negócio  
próprio e tive insucesso apos cinco anos. Recebi um convite da Petrobras para entrar numa 
contratada e fazer um trabalho de fiscalização de serviço. Aceitei e estou trabalhando até 
hoje. A minha vida está melhor do que na época da Petrobras, porque, o que nos move é a 
incerteza. 
 

 

Observa-se o que os Pedevistas não imaginavam que iriam passar por dificuldades ao tomar a 

decisão de aderir ao PDV, porém os depoimentos da tabela 43 afirmam o contrário.  
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Tabela 44: Aplicação do teste da hipótese 5, resultados da amostra do Não Pedevistas. A 
tabela apresenta os resultados verificados nas alternativas a, b, c, d. Estas alternativas estão 
associadas a um grau de previsibilidade atribuído pelo respondente e com resultados 
apresentados na coluna “Sim, considerei que pudesse acontecer” e na coluna “Não imaginei 
que pudesse acontecer”. 
  NÃO PEDEVISTAS 

  Sim, considerei que pudesse 
acontecer Não imaginei que pudesse acontecer 

a. Ascensão 
profissional 

N 21 9 
% no grupo 70,0% 30,0% 

b. Dificuldades 
financeiras 

N 17 4 
% no grupo 81,0% 19,0% 

c. Crescimento 
financeiro 

N 15 11 
% no grupo 57,7% 42,3% 

d. Baixo 
crescimento 
profissional 

N 10 9 
% no grupo 

52,6% 47,4% 

 

As expectativas dos Não Pedevistas sobre “a. Ascensão profissional” e “c. Crescimento 

financeiro” cumpriram-se na maioria dos casos. (70,0% responderam “Sim, considerei que 

pudesse acontecer” na alternativa “a. Ascensão profissional” e 57,7% também responderam 

“Sim, considerei que pudesse acontecer” na alternativa “c. Crescimento financeiro”. Logo, as 

apurações acima apontam para atuação do viés da previsão retrospectiva na amostra dos Não 

Pedevistas.  

As declarações da pergunta 20 corroboram com a ocorrência das altas frequências das 

alternativas “a” e “c”, em que os Não Pedevistas afirmaram “Sim, considerei que pudesse 

acontecer”, e conforme exposto na tabela 45, sugere que estas alternativas ocorreram. 

A pergunta 20 dizia: “Descreva aqui, como está a sua vida profissional e pessoal após a não 

adesão ao PDV?”. E ficou explícito que a maioria dos Não Pedevistas estão bem 

financeiramente e foram promovidos dentro da empresa, o que reforça a validação da hipótese 

5.  

Tabela 45: Depoimentos referentes à pergunta 20 do questionário dos Não Pedevistas. A 
tabela expõe o registro dos depoimentos dos Não Pedevistas que afirmaram ter vivido 
ascensão profissional e/ou crescimento financeiro. 
Depoimento 1 Boa com salário um pouco acima de média, porém, acredito que estaria a vida financeira 

instável, a exemplo de todos os amigos que aderiram ao plano. 

Depoimento 2 Sou supervisor de turno, sou sênior, com salário acima da média. 

Depoimento 3 Trabalho na Petrobras e o quadro melhorou bastante com a mudança de governo e também 
com a implementação da PLR. Novo acordo de cargos e salários também propiciou melhoras. 
Sem dúvida foi bom não ter aderido ao PDV. 
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Depoimento 4 Houve crescimento profissional. Na época tinha apenas um apartamento. Hoje tenho uma 
casa, um sítio, dois carros, uma moto. Minhas filhas estudam em boas escolas. Passeamos em 
todas as férias, etc. 

Depoimento 5 Houve uma evolução tanto na vida profissional como na pessoal. Obs.: grande parte das 
pessoas (aproximadamente 90%) que aderiram ao PDV na minha empresa passaram ou ainda 
passam por dificuldades financeiras. Alguns conseguiram retornar a empresa através de 
concurso público, começando sua vida profissional do estágio inicial. 

Depoimento 6 A vida profissional e a pessoal estão estáveis. Profissionalmente considero que houve uma 
certa melhora e na vida pessoal muito crescimento. Acredito que se optasse pela adesão ao 
PDV, minha vida estaria bem diferente, pois o investimento financeiro, seja ele qual for, não 
teria êxito 

Depoimento 7 Vida pessoal e profissional de plenas realizações e feliz com a decisão acertada 

Depoimento 8 Melhor. Me dediquei mais e consegui crescimento e melhor visão, agregado com um toque de 
sorte e muita dedicação. 

Depoimento 9 Foi boa. Pois, conseguir continuar na empresa e fui promovido. Melhoras na vida pessoal 

Fato interessante a destacar é que os Não Pedevistas não descartaram as possibilidades das 

ocorrências dos fatores negativos acontecerem com a sua decisão. Nota-se que as alternativas 

“b”, e “d”, consideradas como previsões negativas, somaram 90% das frequências com o grau 

1 de previsibilidade, “Sim, considerei que pudesse acontecer”. 

Mesmo diante da não confirmação da hipótese 5 para o grupo dos Pedevistas, foram feitas 

análises paralelas que sugere um comportamento interessante dos respondentes, pois, foram 

verificadas diferenças estatisticamente significativas. Vejamos abaixo.  

 

Observa-se que estamos diante de duas variáveis nominais com teor similar e para estudar a 

relação entre elas utiliza-se o teste do Qui-quadrado.  

 

Tabela 46: Teste complementar da hipótese 5, resultados da alternativa “d” e “b”. A tabela 
apresenta os resultados verificados na alternativa “d” e “b” dos dois questionários. Sendo, “d. 
Dificuldades financeiras”, alternativa referente aos Pedevistas e “b. Dificuldades financeiras”, 
referente aos Não Pedevistas. Esta alternativa está associada a um grau de previsibilidade 
atribuído pelo respondente e com resultados apresentados na coluna “Sim, considerei que 
pudesse acontecer” e na coluna “Não imaginei que pudesse acontecer”. 
  d. Dificuldades financeiras/ b. Dificuldades financeiras 

  Sim, considerei que pudesse acontecer Não imaginei que pudesse acontecer 

Pedevista N 9 22 
  % no grupo 29,0% 71,0% 

Não Pedevista N 17 4 
  % no grupo 81,0% 19,0% 

 



116 
 

A minoria dos Pedevistas respondeu “Sim, considerei que pudesse acontecer” relativamente a 

“d. Dificuldades financeiras” e a maioria dos Não Pedevistas respondeu “Sim, considerei que 

pudesse acontecer” relativamente a “b. Dificuldades financeiras”. 

 

O percentual de respostas “Sim, considerei que pudesse acontecer” é inferior nos Pedevistas 

sobre “d./ b. Dificuldades financeiras” comparada com o grupo dos Não Pedevistas, sendo as 

diferenças observadas estatisticamente significativas, de acordo com o teste do Qui-quadrado 

(χ2
(1) = 13,499; p = 0,000). 

 

As expectativas dos Pedevistas sobre “d. Dificuldades financeiras” não se cumpriram na 

maioria dos casos (apenas 29,0% respondem “Sim, considerei que pudesse acontecer”), e 

cumpriram-se para os Não Pedevistas sobre “b. Dificuldades financeiras” (71,0% respondem 

“Sim, considerei que pudesse acontecer”), sendo as diferenças significativas entre os que 

aderiram ao PDV e os que não aderiram ao PDV: as expectativas não se cumpriram no caso 

dos Pedevistas e cumpriram-se no caso dos Não Pedevistas. 

 

 

5.1.2.6.1     Conclusões da Hipótese 5 

 

Relativamente à Hipótese 5: “Os Pedevistas e Não Pedevistas superestimaram sua 

capacidade de previsão de eventos após a sua adesão / ou não adesão  ao PDV”. 

 

As expectativas dos Pedevistas sobre “b. Falência do negócio” não se cumpriram na maioria 

dos casos (apenas 23,3% respondem “Sim, considerei que pudesse acontecer”), tal como 

sobre “d. Dificuldades financeiras” (apenas 29,0% respondem “Sim, considerei que pudesse 

acontecer”), pelo que não se verifica a hipótese para os Pedevistas. 

 

As expectativas dos Não Pedevistas sobre “a. Ascensão profissional” cumpriram-se (70,0% 

respondem “Sim, considerei que pudesse acontecer”), sobre “c. Crescimento financeiro” 

cumpriu-se na maioria dos casos (57,7% respondem “Sim, considerei que pudesse 

acontecer”), pelo que podemos afirmar que se verifica a hipótese para os Não Pedevistas. 
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Conclui-se que a hipótese 5 está refutada para o Pedevistas. Porém, vale ressaltar que hipótese 

refutada é aqui compreendida como a impossibilidade de afirmar que houve a atuação do viés 

da previsão retrospectiva na aplicação destes testes.  

Apesar da hipótese 5 está refutada para os Pedevistas, tal fato não impede destacar 

observações paralelas que estão fundamentadas nos testes estatísticos realizados. Por 

exemplo, os resultados das alternativas “d. Dificuldades financeiras/ b. Dificuldades 

financeiras”, apresentaram diferenças estatísticas significativas entre Pedevistas e Não 

Pedevistas. 

 

Os resultados verificados, resumidamente, foram os seguintes: 71% dos Pedevistas disseram 

que não imaginavam que fossem passar por dificuldades financeiras e 81% dos Não 

Pedevistas afirmaram que, sim, imaginaram que pudessem passar por dificuldades financeiras. 

A visão dos Pedevistas parece-nos ingênua demais, característica já comprovada na hipótese 

2, por exemplo, quando 73,7% responderam que “a. 1% a 30% de chances de não 

sobreviver”, ao contrário dos Não Pedevistas. Sabe-se que este índice é totalmente descartado. 

 

Logo, tal fato possibilita concluir que estamos diante de dois perfis de respondentes distintos, 

um ingênuo e pouco analítico, os Pedevistas, e outro mais conservador e analítico, os Não 

Pedevistas. Talvez esta distinção entre eles responda a tendência que seguiram ao analisar a 

decisão de tomaram.  

Ao fazer uma análise para melhor compreender o porquê dos Pedevistas apresentarem nas 

alternativas “a. Melhorias pessoais” e “c. Crescimento financeiro” as maiores incidências 

(74,2% e 75,9% , respectivamente) ao optarem por “Sim, considerei que pudesse acontecer”, 

buscou-se apoio na literatura de Kahneman. O autor afirma que quando os indivíduos reveem 

o histórico de seus julgamentos à luz do que realmente aconteceu gera uma robusta ilusão 

cognitiva e quanto pior as consequências da sua decisão, maior o viés retrospectivo.  

Sendo assim, observa-se que “a. Melhorias pessoais” e “c. Crescimento financeiro” refere-se à 

ilusão cognitiva dos Pedevistas, era isso que eles esperavam que fossem acontecer, mas não 

aconteceu. Consequentemente, essas alternativas geraram as maiores incidências do viés da 

previsão retrospectiva. Criou-se uma expectativa no passado que não foi realizada no futuro. 
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Segundo Kahneman, quanto mais danosa for a consequência da sua decisão, maior a atuação 

deste viés. O que permite concluir que, pelas regras descritas na metodologia desta pesquisa, 

os Pedevistas não foram induzidos pelo viés da retrospectiva. Eles responderam ao 

questionário sem afirmar que “já sabiam” que todos esses eventos ocorreriam em suas vidas. 

O que nos levar a concluir que eles não optaram pelo PDV para arruinar a própria vida, não 

estavam conscientes que passariam por dificuldades financeiras e que o negócio que abririam 

pudesse falir. Porém, à luz da análise das alternativas “a. Melhorias pessoais” e “c. 

Crescimento financeiro” pode-se sugerir que os Pedevistas foram conduzidos pelo viés da 

previsão retrospectiva, pois estas alternativas indicam as ilusões cognitivas criadas por eles 

antes da decisão que tomaram.  
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6. CONCLUSÕES  
 
 
 
A busca em conhecer como os vieses cognitivos associados à tomada de decisão do PDV se 

revelou um processo estimulante e surpreendente. Estimulante porque cada nova descoberta 

tornava a pesquisa instigante, desejava-se conhecer a fundo como os respondentes pensaram 

no processo da sua decisão. Surpreendente porque os resultados gerados provocaram a certeza 

de que a expectativa da observadora foi preservada e nem todas as hipóteses supostas 

puderam ser confirmadas.  

 

Verificou-se que em muitos momentos Pedevistas e Não Pedevistas comportaram-se de 

maneira muito similar, minimizando qualquer possibilidade de diferenças estatísticas 

observadas. Em outros momentos, os Pedevistas revelaram-se como indivíduos menos 

analíticos, excessivamente confiantes e ingênuos. Enquanto os Não Pedevistas também 

demostraram-se potencialmente confiantes, porém analíticos e conservadores.  

Como coloca  O autorBazerman (2004), quando houver de fato uma conscientização sobre o 

potencial adverso da utilização das heurísticas de julgamento, os indivíduos poderão usufruir 

dos melhores resultados num processo de tomada de decisões.  

Foi o que se verificou no grupo dos Não Pedevistas. Estes desenvolveram essa 

conscientização nos seus julgamentos. Das 5 (cinco) hipóteses analisadas de acordo com a 

metodologia foram influenciados por 3 (três). Estas correspondem ao viés do excesso de 

confiança, da armadilha da confirmação e da previsão retrospectiva. Assim, obtiveram os 

melhores resultados com a sua decisão. Hoje, os Não Pedevistas relatam que possuem uma 

vida financeira tranquila, estável e muitos ascenderam profissionalmente.  

No entanto, os Pedevistas apesar de terem sido influenciados por apenas 2 (dois) vieses, 

insensibilidade aos índices básicos e excesso de confiança, foi o suficiente para 

desencadearem um processo de frustação, depressão, doenças físicas e psicológicas, presentes  

em suas vidas até hoje.  

Observou-se que os vieses cognitivos não agem isoladamente, no entanto interagem com os 

outros vieses. Por vezes mostrou-se mais evidente em algumas análises, inclusive em análises 

em que não foram prescritos, outras vezes sua atuação foi melhor aplicada ou mais discreta. 
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Por exemplo, na apuração da hipótese 1 testou-se a atuação do viés da facilidade de 

lembrança, mas para surpresa o viés da armadilha da confirmação foi mais atuante.   

Pelo que foi apurado na pesquisa, pode-se afirmar que a maioria dos Pedevistas e Não Pedevistas 

tomaram as suas decisões entre 1996 a 2001, período crítico com as maiores adesões ao PDV. 

Nesta época, já haviam ingressado no Ensino Superior e em sua maioria possuíam filhos 

dependentes financeiramente, além disso, tinham entre 5 a 15 anos de trabalho na empresa.  

Até aqui se observaram semelhanças entre os perfis dos Pedevistas e Não Pedevistas. A partir 

deste momento, destacamos as diferenças entre os respondentes que talvez possam explicar por 

que optaram por decisões diferentes. 

A primeira diferença observada foi o estado civil. Os Não Pedevistas eram casados em 90% dos 

casos, enquanto os Pedevistas apresentaram uma menor incidência, 77,42%. Este compromisso 

com a família pode ter influenciado na decisão de não aderir ao PDV.  

A segunda diferença notou-se na faixa etária. Os Pedevistas eram mais velhos que os Não 

Pedevistas. Esta evidência gerou um questionamento relacionando tempo de serviço na empresa 

com a idade do Pedevista. Sabendo que o PDV resultava em um incentivo proporcional ao tempo 

de serviço, pergunta-se: será que eles optaram pelo PDV por serem mais velhos e antigos na 

empresa, com isso o atrativo do PDV seria maior?     

Ao verificar esse cruzamento de dados comparando com o perfil dos Não Pedevistas, notou-se 

que apesar dos Não Pedevistas serem mais novos, eles possuíam em média o mesmo tempo de 

empresa que os Pedevistas. Logo, só pode-se afirmar que os mais velhos com o mesmo tempo de 

empresa que os mais novos arriscaram mais ao optar pela adesão. Não tivemos acesso aos salários 

dos respondentes nesta época, por esta razão não se pode afirmar quem ganharia mais com PDV. 

A análise deste cruzamento foi apenas para desmistificar se Pedevistas mais velhos foram atraídos 

pelo PDV por estarem a mais tempo na empresa, o que não se comprovou. 

Com a análise das hipóteses da pesquisa, destacaram-se alguns aspectos interessantes que 

refletiram a atuação dos vieses cognitivos nos Pedevistas e Não Pedevistas, tais como: Na 

hipótese 1, mesmo tendo a maioria dos grupos sociais contrários à adesão, os Pedevistas 

aderiram ao PDV, parece-nos contraditório. O único grupo social a favor da adesão foram as 

Mídias, sugere-se que este grupo influenciou as decisões dos Pedevistas, apesar do peso 

atribuído ao posicionamento deles não ter sido considerável.  
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No entanto, para os Não Pedevistas as Mídias foram totalmente neutras na sua decisão, nem a 

favor, nem contra. Na percepção deles, familiares, amigos e colegas de trabalho foram contra 

a adesão ao PDV, mas assim como os Pedevistas, os Não Pedevistas também não atribuíram 

muita importância ou extrema importância à opinião desses grupos sociais na sua decisão.  

Tal fato revelou um indicativo de que os respondentes foram potencialmente atingidos por 

outro viés, o da armadilha da confirmação. Ou seja, eles tomaram suas decisões de adesão ou 

não adesão, apoiando-se nos grupos sociais que demonstraram inclinação para sua decisão. Se 

essa posição era válida ou não, pouco importou, o que interessou pra eles é que não estavam 

sozinhos, alguns os apoiavam. 

Na hipótese 2 ficou evidente a diferença de opinião entre Pedevistas e Não Pedevistas. 

Quando foram perguntados se refletiram sobre a possibilidade de o negócio dar errado nos 

primeiros 3 anos caso tornassem empreendedores, os Pedevistas responderam em larga escala 

que a menor faixa “a. 1% a 30% de chances de não sobreviver” era a mais provável. Opção 

totalmente nula, visto que na época da adesão os índices de mortalidade eram altíssimos. 

Observa-se uma característica, segundo a literatura, predominante nos indivíduos atingidos 

pelo viés da insensibilidade aos índices básicos, a falta de análise. 

No entanto, os Não Pedevistas mostraram-se mais realistas e conscientes das dificuldades de 

gerir um negócio naquele cenário econômico em que o país se encontrava. Talvez este fato 

justifique por que os Pedevistas que abriram negócio faliram.    

Verificou-se na hipótese 3 que Pedevistas e Não Pedevistas foram potencialmente atingidos 

pelo viés do excesso de confiança. O mais interessante é que eles se comportaram de maneira 

tão similar na análise desta hipótese que não se pode afirmar que existem diferenças 

estatísticas entre a opinião dos Pedevistas e a opinião dos Não Pedevistas.  

 

Pedevistas e Não Pedevistas demonstraram-se ser excessivamente confiantes, eles 

superestimaram as suas próprias habilidades em relação aos resultados incertos que pensaram 

poder controlar. Afirmaram, em sua maioria, que mesmo diante de um cenário econômico 

instável tomaram as suas decisões sem elaborar um planejamento financeiro, e ainda assim 

estavam certos de que a sua decisão era a melhor a ser tomada naquele momento. Ou seja, os 

resultados da hipótese 3 nos permite concluir que os dois grupos de respondentes arriscaram 

suas decisões baseando-se nas certezas dos seus julgamentos. 
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Há evidências de que os Pedevistas e Não Pedevistas na apuração da hipótese 4 atribuíram 

sentimentos positivos e negativos tendenciosos aos posicionamentos dos grupos sociais  que 

apoiaram ou não apoiaram a sua decisão. Seguindo a metodologia, a soma dos sentimentos 

positivos daqueles que eram a favor da decisão dos respondentes, decisão esta de aderir ou 

não aderir ao PDV, deveria ser maior do que a soma dos sentimentos negativos daqueles que 

eram contrários à decisão.  

Para os Não Pedevistas esta prescrição se confirmou, os sentimentos positivos de transmitir 

segurança e de estima pelo próximo foram incidentes naqueles que apoiavam a sua decisão de 

não aderir ao PDV. 

Já para os Pedevistas, foi notório na sua percepção que os sentimentos negativos 

representavam três vezes o número de sentimentos positivos. Logo, não se confirmou a 

atuação do viés da armadilha da confirmação com aplicação deste teste nos Pedevistas.  

 

Este resultado corrobora com as observações destacadas na hipótese 1. Os Pedevistas 

atribuíram os sentimentos negativos de insegurança aos que eram contra a sua adesão. Eles 

assinalaram, em sua maioria, as alternativas “Estavam inseguros ao opinar sobre o assunto” e 

“Tinham pouco conhecimento sobre o assunto”.  

 

O que faz todo sentido, visto que tomaram a sua decisão contrariando a posição da maioria 

dos grupos sociais, ou seja, a baixa relevância dada ao grau de importância à opinião desses 

grupos sociais agora se justifica. Para os Pedevistas, estes grupos estavam inseguros e não 

conheciam o assunto para poder opinar. 

Com a aplicação da metodologia na hipótese 5 para os Pedevistas, não se pode afirmar que 

estes foram influenciados pelo viés da previsão retrospectiva. Eles afirmaram que não 

imaginaram que pudessem passar por dificuldades financeiras ou que seus negócios pudessem 

falir. O que nos leva a concluir que eles não optaram pelo PDV para arruinar a própria vida. 

Muito pelo contrário, a ilusão cognitiva deles concentrou-se justamente nos eventos que não 

ocorreram em suas vidas, “Melhorias pessoais” e “Crescimento financeiro”.  

Por esta razão, e analisando de acordo com a literatura, quando os indivíduos reveem o 

histórico dos seus julgamentos à luz do que realmente aconteceu gera uma robusta ilusão 

cognitiva e quanto pior as consequências da sua decisão, maior o viés retrospectivo. Por esta 
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razão, pode-se justificar as maiores incidências nas alternativas, “Melhorias pessoais” e  

“Crescimento financeiro”, com sendo os eventos que os Pedevistas de fato desejaram e 

imaginaram que acontecessem. Sugere-se com isso, a atuação do viés da previsão 

retrospectiva para os Pedevistas mesmo sem a evidência comprovada pela metodologia 

descrita. 

Já para os Não Pedevistas verificou-se que foram influenciados pelo viés da previsão 

retrospectiva, pois afirmaram imaginar que alguns eventos pudessem ocorrer em suas vidas 

por não terem aderido ao PDV, por exemplo, ascensão profissional e crescimento financeiro, 

o que de fato ocorreu e foi observado nos depoimentos que deram. 

Importante observar que a opção “Dificuldades financeiras” não fez parte da análise para 

validar esta hipótese, porém o interessante é que os Não Pedevistas preocuparam-se, em sua 

maioria, com possíveis dificuldades financeiras decorrentes de um PDV, o que não se 

comprova na opinião dos Pedevistas. Tal evidência sugere quão confiante os Pedevistas 

estavam. Tomaram sua decisão considerando minimamente que pudessem passar por 

dificuldades financeiras. 

De tudo que foi apurado e das descobertas que surgiram ao longo da pesquisa, o que 

diferenciou os Pedevistas dos Não Pedevistas foi uma decisão, foi um sim ou um não que 

mudaram as suas vidas. Uns conseguiram ter uma percepção mais apurada dos vieses 

cognitivos e obtiveram melhores resultados. Outros foram potencialmente atingidos pelos 

vieses e sobrevivem tentando reparar os danos causados pela escolha que fizeram até os dias 

de hoje. 

Considerando que aderir ou não aderir ao PDV é um assunto complexo com diferentes 

vertentes políticas, sociais, psicológicas, cognitivas, sugere-se que outras variáveis podem 

estar por trás das decisões que tomaram, porém, verificou-se que à luz das finanças 

comportamentais, a hipótese geral da pesquisa foi confirmada, “os vieses cognitivos podem 

explicar os motivos que levaram tantos funcionários da Petrobras a adesão do PDV”, e vai 

além, podem explicar também porque alguns não aderiram. 

Revelou-se o quanto é necessário que as pessoas conheçam os vieses cognitivos e saibam 

usufruir o melhor que estes têm a oferecer. Decisões são tomadas rotineiramente, relevantes 

ou não, no entanto, em algum momento uma dessas poderá mudar a trajetória de uma vida. 
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Logo, análise crítica e exaustiva das variáveis dos cenários deve ser o ponto de partida de 

qualquer decisão. 
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA APLICADO NOS PEDEVISTAS 

 
---------------------------------------------------------------------------- 

Por favor, dedique um momento para responder esta pequena pesquisa.Suas respostas serão tratadas 
de forma confidencial e não serão utilizadas para nenhum propósito distinto da pesquisa acadêmica 
realizada por ADM. Vivian França CRA-RJ Nº 20-75967-3.  
Esta pesquisa dura aproximadamente 5 minutos. 
Orientações gerais:  
1) As perguntas de 2 a 7 referem-se à época da proposta de adesão ao Plano de Demissões Voluntárias 
(PDV). 
2) Após o preenchimento das perguntas clique em "FIM" no final da pesquisa, só assim o questionário 
será finalizado. 
 

Perg.1.- Sexo 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 Feminino  
 Masculino  

 
Perg.2.- Nível escolar (na época da adesão ao PDV) 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 a. Fundamental  
 b. Médio completo  
 c. Médio incompleto  
 d. Superior completo  
 e. Superior incompleto  
 f. Pós-graduação  

 
Perg.3.- Estado civil  (na época da adesão ao PDV) 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 a. Solteiro  
 b. Casado  
 c. Separado  
 d. Viúvo  

 
Perg.4.- Qual a sua idade na época da adesão ao PDV? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 18 anos  
 19 a 30 anos  
 31 a 40 anos  
 41 a 50 anos  
 51 a 65 anos  

 
Perg.5.- Ano de adesão ao PDV 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 a. Entre 1990 a 1995  
 b. Entre 1996 a 2001  
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Perg.6.- Possuía filhos?  (na época da adesão ao PDV) 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 a. Não  
 b. Sim, dependentes  
 c. Sim, não dependentes  

 
Perg.7.- Tempo de serviço na empresa  (na época da adesão ao PDV) 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 a. Entre 5 e 10 anos  
 b. Entre 11 e 15 anos  
 c. Entre 16 e 20 anos  
 d. Mais de 20 anos  

 
Perg.8.- Quais foram as razões que motivaram a sua decisão para aderir ao 
PDV? Marque as alternativas que julgar adequada. 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
 

 a. Atrativo Financeiro oferecido  
 b. Medo de perder o emprego  
 c. Vontade de torna-se dono do próprio negócio  
 d. Clima organizacional ruim  
 e. Preocupação com o futuro da empresa  
 f. Oportunidade de mudar de vida  
 Outra (Por favor, especifique)_______________________________________________________  

 

 
Perg.9.- Qual a sua visão sobre o cenário macroeconômico do país na época 
da adesão ao PDV? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 a. Cenário econômico estável  
 b. Cenário econômico instável  
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Perg.10.- Você se recorda como os grupos sociais abaixo se posicionaram 
sobre a decisão de aderir ao PDV? Assinale “contra” ou “a favor” e atribua 
de 1 a 5 ao grau de importância da posição deles na sua decisão. 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas una opçao por coluna) 
 

   

a. Familiares 
 

 
 CONTRA  
 A FAVOR  

 

 
 5 - Extremamente importante  
 4 - Muito importante  
 3 - Nem um, nem outro, neutro  
 2 - Pouco importante  
 1 - Nenhuma importância  

 

b. Amigos 
 

 
 CONTRA  
 A FAVOR  

 

 
 5 - Extremamente importante  
 4 - Muito importante  
 3 - Nem um, nem outro, neutro  
 2 - Pouco importante  
 1 - Nenhuma importância  

 

c. Colegas de 
trabalho 
 

 
 CONTRA  
 A FAVOR  

 

 
 5 - Extremamente importante  
 4 - Muito importante  
 3 - Nem um, nem outro, neutro  
 2 - Pouco importante  
 1 - Nenhuma importância  

 

d. Mídias (jornais, 
televisão, rádio) 
 

 
 CONTRA  
 A FAVOR  

 

 
 5 - Extremamente importante  
 4 - Muito importante  
 3 - Nem um, nem outro, neutro  
 2 - Pouco importante  
 1 - Nenhuma importância  

 
 

 
Perg.11.- O que você fez com o dinheiro recebido através do PDV? Marque as 
alternativas que julgar adequada. 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
 

 a. Aplicou na Poupança  
 b. Fez outras aplicações financeiras  
 c. Investiu em imóveis  
 d. Ajudou familiares  
 e. Abriu um négocio  
 f. Gastou e não consegue mensurar  
 Outra (Por favor, especifique)_______________________________________________________  

 

 
Perg.12.- Você estava convencido que aderir ao PDV era a melhor decisão a 
ser tomada no momento? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 a. SIM  
 b. NÃO  

 
Perg.13.- Você fez algum planejamento financeiro antes de aderir ao PDV? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 a. SIM  
 b. NÃO  
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Perg.14.- Quanto tempo dedicou fazendo este planejamento financeiro? 
Marque apenas uma opção 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 a. Dediquei algumas horas  
 b. Dediquei semanas  
 c. Dediquei Meses  
 d. Dediquei pouco tempo  
 e. NÃO fiz nenhum planejamento  

 
Perg.15.- Na sua opinião, o que pensavam ou sentiam os grupos sociais que 
foram CONTRA sua adesão? Marque as alternativas que julgar adequada. 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
 

 a. Emitiram opinião de maneira construtiva  
 b. Desejavam estar no meu lugar  
 c. Tinham um bom conhecimento sobre o assunto  
 d. Estavam inseguros ao opinar sobre o assunto  
 e. Estavam bem intencionados  
 f. Tinham pouco conhecimento sobre o assunto  
 Outra (Por favor, especifique)_______________________________________________________  

 

 
Perg.16.- Na sua opinião, o que pensavam ou sentiam os grupos sociais que 
foram A FAVOR da sua adesão? Marque as alternativas que julgar adequada. 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
 

 a. Emitiram opinião de maneira construtiva  
 b. Desejavam estar no meu lugar  
 c. Tinham um bom conhecimento sobre o assunto  
 d. Estavam inseguros ao opinar sobre o assunto  
 e. Estavam bem intencionados  
 f. Tinham pouco conhecimento sobre o assunto  
 Outra (Por favor, especifique)_______________________________________________________  

 

 
Perg.17.- Caso tenha aberto um negócio, qual o percentual você atribuía na 
época sobre a possibilidade de o negócio não sobreviver mais de 3 anos? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 a. 1% a 30% de chances de não sobreviver  
 b. 30% a 60% de chances de não sobreviver  
 c. acima de 60% de chances de não sobreviver  
 d. NÃO abri negócio  
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Perg.18.- Quais foram os resultados gerados com a sua adesão ao PDV? 
Hoje, conhecendo os resultados, você conseguiria estimar que estes 
pudessem acontecer? Marque as alternativas que julgar adequada. 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas una opçao por coluna) 
 

  

a. Melhorias pessoais 
 

 
 Sim, considerei que pudesse acontecer  
 Não imaginei que pudesse acontecer  

 

b. Falência do 
negócio 
 

 
 Sim, considerei que pudesse acontecer  
 Não imaginei que pudesse acontecer  

 

c. Crescimento 
financeiro 
 

 
 Sim, considerei que pudesse acontecer  
 Não imaginei que pudesse acontecer  

 

d. Dificuldades 
financeiras 
 

 
 Sim, considerei que pudesse acontecer  
 Não imaginei que pudesse acontecer  

 
 

 
Perg.19.- Se você pudesse voltar atrás teria optado pelo PDV? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 a. SIM  
 b. NÃO  

 
Perg.20.- Descreva aqui, como está a sua vida profissional e pessoal após a 
adesão ao PDV? 
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ANEXO II – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA APLICADO NOS NÃO PEDEVISTAS 
 

 
 

Por favor, dedique um momento para responder esta pequena pesquisa.Suas respostas serão tratadas 
de forma confidencial e não serão utilizadas para nenhum propósito distinto da pesquisa acadêmica 
realizada por ADM. Vivian França CRA-RJ Nº 20-75967-3.  
Esta pesquisa dura aproximadamente 5 minutos. 
Orientações gerais: 
1) As perguntas de 2 a 7 referem-se à época da proposta de adesão ao Plano de Demissões Voluntárias 
(PDV). 
2) Após o preenchimento das perguntas, clique em "FIM" no final da pesquisa, só assim o questionário 
será finalizado. 
 

Perg.1.- Sexo 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 Feminino  
 Masculino  

 
Perg.2.- Nível escolar (na época da proposta da adesão) 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 a. Fundamental  
 b. Médio completo  
 c. Médio incompleto  
 d. Superior completo  
 e. Superior incompleto  
 f. Pós-graduação  

 
Perg.3.- Estado civil (na época da proposta da adesão) 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 a. Solteiro  
 b. Casado  
 c. Separado  
 d. Viúvo  

 
Perg.4.- Qual a sua idade na época da adesão ao PDV? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 18 anos  
 19 a 30 anos  
 31 a 40 anos  
 41 a 50 anos  
 51 a 65 anos  

 
Perg.5.- Período da proposta de adesão ao PDV 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 a. Entre 1990 a 1995  
 b. Entre 1996 a 2001  
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Perg.6.- Possuía filhos? (na época da proposta da adesão) 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 a. Não  
 b. Sim, dependentes  
 c. Sim, não dependentes  

 
Perg.7.- Tempo de serviço na empresa (na época da proposta da adesão) 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 a. Entre 5 e 10 anos  
 b. Entre 11 e 15 anos  
 c. Entre 16 e 20 anos  
 d. Mais de 20 anos  

 
Perg.8.- Quais foram as razões que motivaram a sua decisão? Marque as 
alternativas que julgar adequada. 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
 

 a. Baixo atrativo financeiro  
 b. Medo de ficar desempregado  
 c. Não tinha vontade de torna-se dono do próprio negócio  
 d. Clima organizacional agradável  
 e. Tranquilidade quanto ao futuro da empresa  
 f. Preocupação com o futuro da família  
 Outra (Por favor, especifique)_______________________________________________________  

 

 
Perg.9.- Qual a sua visão sobre o cenário macroeconômico do país na época 
da adesão ao PDV? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 a. Cenário econômico estável  
 b. Cenário econômico instável  
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Perg.10.- Você se recorda como os grupos sociais abaixo se posicionaram 
sobre sua decisão de NÃO ADESÃO ao PDV? Assinale “contra” ou “a favor” e 
atribua de 1 a 5 ao grau de importância da posição deles na sua decisão. 
Marque as alternativas que julgar adequada. 
(* Marque apenas una opçao por coluna) 
 

   

a. Familiares 
 

 
 CONTRA  
 A FAVOR  

 

 
 5 - Extremamente importante  
 4 - Muito importante  
 3 - Nem um, nem outro, neutro  
 2 - Pouco importante  
 1 - Nenhuma importância  

 

b. Amigos 
 

 
 CONTRA  
 A FAVOR  

 

 
 5 - Extremamente importante  
 4 - Muito importante  
 3 - Nem um, nem outro, neutro  
 2 - Pouco importante  
 1 - Nenhuma importância  

 

c. Colegas de trabalho 
 

 
 CONTRA  
 A FAVOR  

 

 
 5 - Extremamente importante  
 4 - Muito importante  
 3 - Nem um, nem outro, neutro  
 2 - Pouco importante  
 1 - Nenhuma importância  

 

d. Mídias (jornais, 
televisão, rádio) 
 

 
 CONTRA  
 A FAVOR  

 

 
 5 - Extremamente importante  
 4 - Muito importante  
 3 - Nem um, nem outro, neutro  
 2 - Pouco importante  
 1 - Nenhuma importância  

 
 

 
Perg.11.- O que você faria com o dinheiro se tivesse aderido ao PDV? 
Marque as alternativas que julgar adequada. 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
 

 a. Aplicaria na Poupança  
 b. Faria outras aplicações financeiras  
 c. Investiria em imóveis  
 d. Ajudaria familiares  
 e. Abriria um négocio  
 f. Gastaria sem preocupar-se em mensurar o quanto e como  
 Outra (Por favor, especifique)_______________________________________________________  

 

 
Perg.12.- Você estava convencido que não aderir ao PDV era a melhor 
decisão a ser tomada no momento? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 a. SIM  
 b. NÃO  

 
Perg.13.- Você fez algum planejamento financeiro antes da sua decisão de 
não aderir ao PDV? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 a. SIM  
 b. NÃO  
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Perg.14.- Quanto tempo dedicou fazendo este planejamento financeiro? 
Marque apenas uma opção 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 a. Dediquei algumas horas  
 b. Dediquei semanas  
 c. Dediquei Meses  
 d. Dediquei pouco tempo  
 e. NÃO fiz nenhum planejamento  

 
Perg.15.- Na sua opinião, o que pensavam ou sentiam os grupos sociais que 
foram CONTRA a sua decisão? Marque as alternativas que julgar adequada. 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
 

 a. Emitiram opinião de maneira construtiva  
 b. Desejavam estar no meu lugar  
 c. Tinham um bom conhecimento sobre o assunto  
 d. Estavam inseguros ao opinar sobre o assunto  
 e. Estavam bem intencionados  
 f. Tinham pouco conhecimento sobre o assunto  
 Outra (Por favor, especifique)_______________________________________________________  

 

 
Perg.16.- Na sua opinião, o que pensavam ou sentiam os grupos sociais que 
foram A FAVOR da sua decisão? Marque as alternativas que julgar adequada. 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
 

 a. Emitiram opinião de maneira construtiva  
 b. Desejavam estar no meu lugar  
 c. Tinham um bom conhecimento sobre o assunto  
 d. Estavam inseguros ao opinar sobre o assunto  
 e. Estavam bem intencionados  
 f. Tinham pouco conhecimento sobre o assunto  
 Outra (Por favor, especifique)_______________________________________________________  

 

 
Perg.17.- Caso tenha cogitado abrir um negócio com o dinheiro que seria 
recebido do PDV, qual o percentual você atribuía na época sobre a 
possibilidade de o negócio não sobreviver mais de 3 anos? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 a. 1% a 30% de chances de não sobreviver  
 b. 30% a 60% de chances de não sobreviver  
 c. acima de 60% de chances de não sobreviver  
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Perg.18.- Quais foram os resultados gerados com a sua decisão? Hoje, 
conhecendo os resultados, você conseguiria estimar que estes pudessem 
acontecer? Marque as alternativas que julgar adequada. 
(* Marque apenas una opçao por coluna) 
 

  

a. Ascensão 
profissional 
 

 
 Sim, considerei que pudesse acontecer  
 Não imaginei que pudesse acontecer  

 

b. Dificuldades 
financeiras 
 

 
 Sim, considerei que pudesse acontecer  
 Não imaginei que pudesse acontecer  

 

c. Crescimento 
financeiro 
 

 
 Sim, considerei que pudesse acontecer  
 Não imaginei que pudesse acontecer  

 

d. Baixo crescimento 
profissional 
 

 
 Sim, considerei que pudesse acontecer  
 Não imaginei que pudesse acontecer  

 
 

 
Perg.19.- Se você pudesse voltar atrás teria optado pelo PDV? 
(* Esta pergunta é obrigatória   ) 
(* Marque apenas uma opção) 
 

 a. SIM  
 b. NÃO  

 
Perg.20.- Descreva aqui, como está a sua vida profissional e pessoal após a 
não adesão ao PDV? 
 

 
 


