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O objetivo deste trabalho foi identificar os determinantes da tolerância 

ao risco. Para isso, foram pesquisadas 1.162 pessoas, residentes na 

cidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul. Para análise dos dados, 

realizou-se a estatística descritiva e testes de diferença de média (Teste 

t e ANOVA). Os principais resultados revelam que, a amostra é 

heterogênea, que em média, os entrevistados não são tolerantes ao 

risco, preocupam-se em economizar e gerenciar de maneira adequada 

seus recursos financeiros. Elucida-se ainda que os homens, solteiros, 

sem dependentes, com estabilidade empregatícia, mais jovens, com 

maiores níveis de renda possuem uma maior  pré-disposição de 

assumir risco mais elevados. 
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1. Introdução 

A crescente disponibilidade de produtos financeiros tem facilitado o acesso ao crédito e 

permitido que um maior número de pessoas amplie suas operações vinculadas aos recursos 

monetários (CONSTA FILHO, 2012). Nesse sentido, discute-se um aspecto relevante na 

tomada de decisões financeiras: até que ponto os indivíduos estão dispostos a assumir um 

maior nível de risco, ou seja, qual seu nível de tolerância ao risco.  

Tolerância esta, conceituada como o máximo de incerteza que uma pessoa aceita assumir, 

quando toma alguma decisão financeira (GRABLE, 2000). Similarmente, Roszokwski, Davey 

e Grable (2005) salientam que, a tolerância ao risco é o limite que uma pessoa estabelece ao 

experimentar um resultado menos favorável na busca de um resultado mais favorável.  

Partindo dessas conceituações, compreende-se que a tolerância exerce um papel fundamental 

no delineamento das ações de um indivíduo, pois quanto mais tolerante ao risco a pessoa for, 

mais audaciosas serão suas decisões financeiras, sendo o contrário também verdadeiro, quanto 

menos tolerante ao risco, mais cautelosa serão suas ações (SUNG; HANNA, 1996). Portanto, 

compreende-se que a decisão financeira pessoal está relacionada com a tolerância ao risco. 

A decisão financeira inclui desde os cuidados com questões domiciliares, como vestuário e 

alimentação, até aspectos como gestão de caixa, gestão do crédito, acumulação de capital e 

planejamento imobiliário (PORTER; GARMAN, 1993), ou seja, gestão financeira é o 

processo de ajuste entre os recursos que as famílias têm disponível e suas demandas (CUI, I-

JUN; YAN, 2012). 

Além da decisão financeira pessoal, o nível de risco que um indivíduo está disposto a assumir 

está associado às suas condições socioeconômicas e demográficas. Neste sentido, Keese 

(2012) salienta que as mulheres tendem a tolerar menos risco financeiro que os homens, bem 

como as pessoas mais idosas (CHRIST; STEFANO; RAIFUR, 2014). Observando o estado 

civil, verifica-se os solteiros como aqueles que estariam mais dispostos a contrair risco 

(GRABLE; JOO, 2004;), juntamente com indivíduos que não possuem filhos e/ou 

dependentes (FLORES, 2012). Ao estudar a relação de risco com a escolaridade e a renda 

verifica que, quanto maior o nível de educação e de renda de um indivíduo, maior será sua 

tolerância ao risco (NOGUEIRA, 2009; SJÖBERG, 2000). Outro determinante do risco 

associa-se à ocupação, cujos níveis menores de aversão estão entre trabalhadores 

autônomos(BROWN et al. 2011). 
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Diante do exposto, a seguinte pergunta norteia a pesquisa: o que leva as pessoas a tolerarem 

maiores ou menores níveis de risco? Para isso, se estabelece como objetivo principal 

identificar os determinantes da tolerância ao risco dos residentes da cidade de Santa Maria no 

Rio grande do Sul. Além disso, busca-se: i) investigar a tolerância ao risco por meio de duas 

escalas, ii)  identificar o perfil da decisão financeira pessoal e; iii) verificar a relação de 

aspectos socioeconômicos e demográficos com a tolerância ao risco.  

Como contribuições, destaca-se a maior compreensão dos fatores determinantes da tolerância 

ao risco e a identificação das variáveis socioeconômicas e demográficas que contribuem para 

que um indivíduo assuma maior ou menor nível de risco, possibilitando que no futuro possam 

ser adotadas medidas ou estratégias específicas para os indivíduos mais tolerantes, os quais 

seriam mais pré-dispostos a problemas financeiros. Entender a tolerância ao risco também é 

fundamental para que o sistema financeiro ofereça produtos adequados aos níveis de risco de 

seus clientes e para que se desenvolvam modelos de previsão e análise que a incorporem a 

tolerância ao risco. Além dessas contribuições, destaca-se o estudo das decisões financeiras, 

as quais podem delimitar a tolerância ao risco.  

 

2. Tolerância ao risco e as variáveis socioeconômicas e demográficas 

As discussões inerentes à tolerância ao risco surgiram inicialmente com a Teoria dos 

Prospectos, a qual define que os indivíduos são avessos ao risco para ganhos, mas propensos 

ao risco para perdas (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979). Segundo Santos e Botelho (2011), 

para o mesmo valor de perdas e ganhos, a percepção e impacto em termos de perdas é 

significativamente maior do que em termos de ganhos, ou seja, as pessoas preocupam-se mais 

com as perdas do que ficam eufóricas com os ganhos.  

Desse modo, as pessoas estão dispostas a assumir diferentes níveis de risco, sendo que cada 

indivíduo estabelece um limite por meio de experiências, sobre quanto aceitam um resultado 

menos favorável na busca de um resultado mais favorável (ROSZOKWSKI; DAVEY; 

GRABLE, 2005).  

Adentrando-se nas variáveis socioeconômicas e demográficas, o gênero é uma das variáveis 

mais discutidas, sendo que a menor tolerância das mulheres em relação ao risco é 

praticamente uma unanimidade na literatura. Segundo Christ, Stefano, Raifur (2014), esse 

resultado é decorrência das características conservadoras das mulheres, as quais se preocupam 
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de maneira mais incisiva com as condições futuras e assim buscam investimentos menos 

flutuantes. De maneira, Melo e Silva (2010) evidenciam que os homens se pré-dispõem a 

assumir um maior nível de risco pela chance de obter um maior rendimento. 

Outra relação explorada é a idade, sendo que a constatação mais aceita é de que a tolerância 

ao risco tende a diminuir com a idade (BROWN; GARINO; TAYLOR, 2013). Para Worthy; 

Jonkman e Blinn-Pik (2010), isso ocorre pelo fato de os mais jovens serem mais eufóricos em 

suas tomadas de decisão e menos preocupados com as consequências destas. Com o passar 

dos anos esses indivíduos atingem um maior amadurecimento e passam a preocupar-se mais 

com uma maior segurança para uma velhice, sendo assim mais avessos ao risco 

(NOGUEIRA, 2009).  

Observando o estado civil, Grable e Joo (2004), Hallahan et al.(2004) e Yao et al., (2004) 

identificam os solteiros como sendo os indivíduos mais dispostos a arriscar, pelo fato de não 

disporem de grande quantidade de recursos que possam ser perdidos e nem a responsabilidade 

de manutenção do lar. Essa mesma fundamentação é utilizada para justificar a maior 

tolerância ao risco daqueles que não possuem filhos e/ou dependentes (FLORES, 2012).  

Quando investigado o nível de escolaridade identificou-se que quanto maior o nível de 

educação, maior a tolerância ao risco (NOGUEIRA, 2009). Grable (2000) esclarece que isso 

ocorre pelo fato de que indivíduos mais escolarizados compreendem que o conhecimento os 

torna mais preparados para enfrentar situações instáveis. Para evidenciar essa relação Sung e 

Hanna (1996) constaram que os respondentes com ensino médio incompleto detinham uma 

previsão de um nível de tolerância ao risco de 43%, aqueles com ensino médio completo 54%, 

62% para aqueles com que cursavam alguma faculdade e 71% para aqueles com um diploma 

universitário. 

Neste mesmo sentido, percebe-se que o aumento dos rendimentos mensais estimula a 

alocação dos recursos excedentes em ativos mais vulneráveis, com a expectativa de arrecadar 

maior retorno. Assim, quanto maiores os níveis salariais, maior será a tolerância ao risco, 

provavelmente pela percepção de segurança financeira (SJÖBERG, 2000; GRABLE, 2000; 

SUNG; HANNA, 1996).  

Por fim, considerando a ocupação Brown et al. (2011) salientam que indivíduos assalariados 

apresentam maiores níveis de aversão ao risco do que trabalhadores autônomos. Grable 

(2000) salienta o comportamento dos servidores públicos, os quais por terem seus ganhos 

garantidos pela estabilidade do emprego são mais tolerantes ao risco. Sung e Hanna (1996) 
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ressaltam uma menor aversão ao risco por parte dos indivíduos que ocupam cargos de gestão, 

possivelmente pelo fato de terem que ser mais audaciosos nos seus trabalhos, incorporam essa 

característica em suas vidas.  

Em síntese, as características do perfil identificam que as pessoas mais tolerantes ao risco são 

homens, solteiros, sem dependentes, com estabilidade empregatícia (maior para autônomos), 

mais jovens, com níveis de escolaridade maiores e maiores níveis de renda familiar. 

 

3. Método 

A população alvo do estudo compreende os residentes da cidade de Santa Maria, Rio Grande 

do Sul. Para determinar o tamanho da amostra realizou-se o processo de amostragem, 

considerando um erro de 3%, um nível de confiança de 95% e uma população finita de 

274.838 identificou-se uma amostra mínima a ser atingida seria de 1.064 pessoas, distribuídos 

em todo município de Santa Maria. 

Os questionários foram aplicados em ambiente externo, por meio do contato com os 

moradores dispostos a participar da pesquisa nos meses de maio a julho de 2014. Ao final da 

coleta atingiu-se 1.162 questionários válidos. 

Para coleta dos dados utilizou-se um questionário estruturado com três blocos de questões. O 

primeiro bloco composto por oito variáveis compreende a gestão financeira. Os 

questionamentos são acerca da fonte de renda familiar, do responsável pelas finanças da 

residência, do quanto este sabe sobre gerenciamento financeiro, do quão satisfeito o 

respondente está com o controle de suas finanças, como estão seus gastos e seus prazos de 

pagamentos.  

No segundo bloco constam as cinco questões que tratam da tolerância ao risco, as quais foram 

adaptadas de Grable e Lytton (1998) e Grable e Joo (2004), sendo que quanto maior o grau de 

concordância, menos tolerante ao risco é o indivíduo. 

Na última seção estão listadas as dez questões referentes ao perfil dos respondentes, o qual é 

representado pelas variáveis: gênero, idade, estado civil, se é estudante, número de 

dependentes, nível de escolaridade, nível de escolaridade dos pais, ocupação, renda média 

mensal própria e familiar.  
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Para análise dos dados utilizou-se o software SPSS 17.0®. Em um primeiro momento foi 

calculada a estatística descritiva das variáveis visando caracterizar a amostra e descrever a 

Tolerância ao Risco. Com o objetivo de traçar um panorama geral do perfil dos respondentes 

e identificar o nível de tolerância ao risco dos indivíduos calculou-se a frequência. Enfim, 

realizaram-se testes de diferença de média (Teste t e ANOVA), visando verificar a relação das 

variáveis de perfil com a tolerância ao risco. A fim de verificar diferenças de média entre dois 

grupos, foi utilizado o teste t de Student. Já para verificar se há diferença de média para 

variáveis com mais de dois grupos foi aplicada a análise de variância (ANOVA), a qual 

permite comparar, simultaneamente, a média de vários grupos utilizando variáveis contínuas. 

 

4. Análise e discussão de resultados  

A pesquisa foi realizada na cidade de Santa Maria, no Estado do Rio Grande do Sul, com 

1.162 indivíduos. Inicialmente busca-se compreender as características da amostra. Ressalta-

se que, para melhor identificar os grupos que compõe os entrevistados a idade foi 

reclassificada em quatro grupos, a partir dos quartis da variável originalmente coletada.  

De forma geral percebe-se a amostra é heterogênea. Em relação à idade há distribuição 

considerável em todos os níveis, sendo que 25,4% possuem até 22 anos, 24,8% de 23 a 31 

anos, 25,3% de 32 a 45 anos e 24,6% com mais de 45 anos. Quanto ao gênero, a maioria é 

mulher (57,9%). Dentre as demais variáveis de perfil destaca-se que a maior parcela dos 

respondentes é solteira (50,4%), sendo 41,4% casados, não são estudantes (58,8%), não 

possuem dependentes (58,1%), concluíram o ensino médio (39,4%), tendo os seus pais 

finalizado o ensino fundamental (46,4%). Por fim, observando a ocupação verifica-se que as 

maiores parcelas dos pesquisados são empregados (as) assalariados (as) (37,0%) ou 

funcionários públicos (17,5%). Ao observar o nível de renda própria, identifica-se o maior 

número de entrevistados com renda de até R$868,00 (21,0%) e entre R$ 868,01 e R$1.738,00 

(29,6%). Já para a renda familiar, os valores são maiores sendo que 18,6% da amostra 

recebem entre R$ 868,01 e R$1.738,00, 18,4% entre R$1.738,01 e R$2.604,00, 18,3% entre 

R$2.604,01 e R$3.472,00 e 15,2% entre R$3.472,01 e R$ 5.208,00. Após a identificação do 

perfil da amostra, busca-se compreender os processos de decisão financeira dos entrevistados 

com base na Figura 01. 
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                   Figura 01-Frequência e percentual dos respondentes das variáveis de decisão financeira 

Variável Alternativas Frequência Percentual 

1- Qual sua principal fonte de 

renda? 

Salário 785  69,8% 

Aposentadoria ou pensão 131 11,7% 

Benefícios ou subsídio do governo 19 1,7% 

Ganhos próprios ou provenientes do negócio da 

família 
167 14,9% 

Auxílio de membros da família que não vivem na 

casa 
12 1,1% 

Auxílio de outra(s) pessoa(s) 10 0,9% 

2- Quem é responsável por prover 

recursos para o pagamento das 

contas na sua família? 

Você 258  22,4% 

Você e seu(sua) parceiro(a) 401  34,7% 

Seu(sua) parceiro(a) 37 3,2% 

Você e outro membro da família 163  14,1% 

Seus pais 284  24,6% 

Outro membro da família 11 1,0% 

3- Em comparação com as outras 

pessoas que você conhece, o 

quanto você sabe como gerir o 

seu dinheiro? 

Mais do que a maioria 388  33,7% 

O mesmo que a maioria 560  48,7% 

Menos que a maioria 108 9,4% 

Não sei 95 8,3% 

4- Onde você mais aprendeu 

sobre como gerir o seu dinheiro? 

Em casa com a minha família 538   46,9% 

Na escola ou na faculdade 72 6,3% 

Em cursos 38 3,3% 

Nas conversas com amigos 34 3,0% 

Na internet, revistas, livros, tv ou rádio 43 3,7% 

Sozinho, nas experiências ao gerir meu dinheiro 408  35,6% 

Outros 14 1,2% 

5- No geral, considerando seus 

bens, dívidas e poupança, quanto 

satisfeito você está com sua 

situação financeira? 

Totalmente insatisfeito 62 5,4% 

Insatisfeito 340  29,5% 

Indiferente 110 9,5% 

Satisfeito 593  51,4% 

Totalmente satisfeito 49 4,2% 

6- Do total de cartões que você 

possui, quantos está utilizando no 

momento? 

Nenhum 398  34,3% 

01 cartão de crédito 482  41,5% 

02 cartões de crédito 198  17,1% 

03 cartões de crédito 52 4,5% 

04 cartões de crédito 21 1,8% 

05 ou mais cartões de crédito 10 0,9% 

7- Com relação aos seus gastos, 

você diria: 

Gasto mais do que ganho 253  21,9% 

Gasto igual ao que ganho 436  37,7% 

Gasto menos do que ganho 467  40,4% 

8- Qual das seguintes afirmações 

melhor descreve o quão bem você 

(e/ou sua família) está(ão) 

acompanhando atualmente as 

suas contas e compromissos de 

crédito: 

Não possuo/ não possuímos contas ou compromissos 

de crédito 
133  11,5% 

Eu estou/ nós estamos pagando todas as contas e 

compromissos, sem quaisquer dificuldades 
436  37,7% 

Eu estou/ nós estamos pagando todas as contas e 

compromissos, com alguma dificuldade 
429  37,1% 

Eu estou/ nós estamos pagando todas as contas e 

compromissos, com muitas dificuldades 
67 5,8% 

Eu estou/ nós estamos deixando em atraso algumas 

contas ou compromisso de crédito 
51 4,4% 

Eu estou/ nós estamos com sérios problemas 

financeiros, atrasando contas e compromissos de 

crédito 

10 0,9% 

Não sei 31 2,7% 

                                                                      Fonte: Elaborada pelos autores  (2015)  

Observando as respostas dos entrevistados, a maioria (69,8%) tem como sua principal fonte 

de renda o salário, enquanto 11,7% sustentam-se por meio de aposentadoria. Em relação aos 
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responsáveis por pagar as contas da família, a maior parcela dos entrevistados paga as contas 

com a ajuda do parceiro (34,7%), já 24,6% dizem que os pais são quem pagam as contas e 

apenas 22,4% arcam com as despesas familiares individualmente. 

Com relação ao conhecimento que os pesquisados têm sobre como gerir o seu dinheiro, 

48,7% apontaram saber o mesmo que a maioria das pessoas que conhecem, enquanto 33,7% 

dizem saber mais do que a maioria. Sobre este conhecimento 46,9% relatam ter aprendido a 

como gerir o seu dinheiro em casa com sua família, enquanto 35,6% aprenderam sozinhos, 

nas experiências ao gerir seu dinheiro.  

Observando à satisfação com a situação financeira dessa amostra, 51,4% dizem estar satisfeito 

com a situação em que se encontram, já 29,5% estão insatisfeitos. Dos entrevistados, a 

maioria utiliza apenas 01 cartão de crédito (41,5%), ao passo que 34,3% não utilizam cartões 

de crédito. 

Analisando os gastos dos entrevistados, 40,9% gastam menos do que ganham, já 37,7% 

gastam o mesmo que ganham e 21,9% ainda gastam mais do que ganham. Sendo assim, 

37,7% dos entrevistados pagam suas contas sem quaisquer dificuldades, já 37,1% destes 

pagam suas contas, mas com algumas dificuldades. 

Essa caracterização revela uma amostra com estabilidade empregatícia, assalariados, que 

junto com seus parceiros arcam com as despesas mensais sem dificuldade, gastão menos do 

que ganham e estão satisfeitos com sua situação financeira. Esse perfil revela indivíduos com 

uma estrutura financeira consolidada, o que pode justificar eles terem uma maior ou menor 

tolerância ao risco. Para verificar esse fator ilustra-se a Figura 02, onde apresenta-se a 

primeira medida de tolerância ao risco: 

Figura 03-Frequência e percentual dos respondentes da primeira medida de tolerância ao risco. 

Variável Alternativas Frequência Percentual 

9-Qual das seguintes 

afirmações será mais próxima 

da quantidade de risco 

financeiro que você está 

disposto(a) a assumir quando 

economiza ou faz 

investimentos? 

Assumo um risco financeiro alto, esperando 

ganhar um retorno alto. 
44 3,8% 

Assumo um risco financeiro acima da média, 

esperando ganhar um retorno acima da média. 
72 6,2% 

Assumo um risco financeiro médio, esperando 

ganhar um retorno médio. 
247 21,3% 

Não estou disposto(a) a investir em produtos 

com risco financeiro. 
795 68,7% 

                                                               Fonte: Elaborada pelos autores (2015)  

A primeira medida de tolerância ao risco é identificada na questão 09, a qual pergunta qual a 

quantidade de risco o entrevistado está disposto à assumir, como resposta obtém-se que a 
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maioria dos entrevistados (68,7%) não estão dispostas a investir em produtos com risco 

financeiro, enquanto que apenas 3,8% da amostra mostra-se tolerante a assumir um maior 

risco, esperando ganhar um retorno alto. Nas faixas intermediarias encontra-se 6,2% que 

informam estar dispostos a assumir um risco financeiro acima da média, esperando ganhar um 

retorno acima da média e, 21,3% apontando que assumem um risco financeiro médio, 

esperando ganhar um retorno médio. Resultado similar é evidenciado por Grable e Lytton 

(1998), os quais também identificaram a maior parcela de respostas fixadas nas alternativas 3 

e 4, exibindo que os entrevistados são avessos a riscos elevados. 

Esses resultados evidenciam que a amostra entrevistada não apresenta um comportamento 

tolerante ao risco, dado que preferem não investir em ativos financeiros que poderiam dar um 

maior retorno para evitar níveis de risco elevados. 

A Figura 03 revela a média e percentual, da segunda medida de tolerância ao risco: 

                   Figura 03- Média e percentual, da segunda medida de tolerância ao risco 

 

 

Variável 

 

 

Média 

Percentuais 

Discordo 

Totalmente 

Discordo Indiferente Concordo Concordo 

Totalmente 

É muito difícil entender sobre 

investimentos. 

2,86 9,55% 35,63% 16,70% 31,93% 4,56% 

Fico mais tranquilo colocando 

meu dinheiro numa conta 

bancária, do que no mercado de 

ações. 

 

3,87 

 

2,07% 

 

5,34% 

 

15,58% 

 

55,25% 

 

20,14% 

Quando penso na palavra 

"risco", a palavra "perda" vem à 

minha mente imediatamente. 

 

3,42 

 

4,13% 

 

20,74% 

 

15,49% 

 

45,61% 

 

12,56% 

Ganhar dinheiro no mercado de 

ações ou com títulos é uma 

questão de sorte. 

 

2,94 

 

7,40% 

 

32,27% 

 

25,56% 

 

25,90% 

 

7,40% 

Em termos de investimento, 

segurança é mais importante do 

que maiores retornos. 

 

3,8 

 

1,55% 

 

9,04% 

 

13,17% 

 

59,81% 

 

15,66% 

Fonte: Elaborada pelos autores (2015)  

Pelos resultados obtidos foi possível concluir que os respondentes se sentem mais tranquilos 

quando colocam o seu dinheiro numa conta bancária do que quando colocam no mercado de 

ações (média 3,87). Da mesma forma, consideram a segurança do investimento mais 

importante do que o retorno gerado por ele (média 3,8). Por outro lado, as questões: “É muito 

difícil entender sobre investimentos” e “Ganhar dinheiro no mercado de ações ou com títulos 

é uma questão de sorte” apresentaram média perto de 3 em decorrência do grande percentual 

de variabilidade nas respostas. Como exemplo tem-se 35,63% indivíduos discordando 

totalmente e 31,92% concordando quando questionados a respeito da dificuldade nos 

investimentos.  
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Em síntese, conforme a primeira e a segunda medida, visualizamos que a amostra é avessa ao 

risco já que os entrevistados não estão dispostos a incorrer em riscos financeiros, prezando 

pela segurança dos investimentos.  

Por fim, busca-se verificar a relação da tolerância ao risco com as variáveis de perfil (Figura 

04). Para formar o fator tolerância ao risco, utilizou-se a média das respostas de cada 

entrevistado das variáveis formadoras do fator.  

 Figura 04-Testes de diferença de média do fator tolerância ao risco e 

 as variáveis de perfil 

Variáveis Valor Sig. 

Gênero (1) -3,97 0,000 

Idade (2) 18,26 0,000 

Estado Civil (2) 10,33 0,000 

Possui dependentes (1) -5,60 0,000 

Escolaridade (2) 11,29 0,000 

Ocupação (2) 6,89 0,000 

Renda Familiar (2) 6,28 0,000 

Renda própria (2) 0,83 0,573 

                                 Fonte: Elaborada pelos autores (2015)  

Foram encontradas diferenças significativas nas variáveis: gênero, idade, estado civil, se é 

estudante ou não, se possui dependentes, escolaridade, ocupação e renda média familiar. Já a 

renda média própria não apresentou relação com a tolerância ao risco. Verificando o gênero, a 

amostra apresenta uma significância estatística, mas não há significância prática, já que a 

média das mulheres é de 3,43 e dos homens é de 3,29, ou seja, os dois grupos apresentam-se 

indiferentes ao risco. No que tange à idade, quanto mais novo, mais tolerante ao risco, o que 

pode ser evidenciado pelas médias das faixas de idade, onde os entrevistados com até 22 anos 

tem média 3,27, já os que têm mais de 45 anos, obtiveram média 3,59. Segundo Worthy; 

Jonkman e Blinn-Pik (2010), isso ocorre porque os mais jovens são mais eufóricos em suas 

tomadas de decisões não se preocupando com as consequências destas. 

No que diz respeito ao estado civil, conclui-se que os solteiros (média 3,28) são os mais 

tolerantes ao risco, enquanto casados (média 3,45), separados (média 3,48) e viúvos (3,72), 

são respectivamente mais avessos ao risco. Este resultado pode ser explicado pelos solteiros 

não terem responsabilidade na manutenção de um lar. A variável possui dependentes 

apresentou diferença estatística, onde quem possui dependentes apresentou uma média 3,2, 

enquanto os que não possuem dependentes tiveram média 3,4, mas na prática essa diferença 

não pode ser demonstrada, já que as médias estão muito próximas. Outra diferença 

significativa encontrada foi em relação à variável escolaridade, a qual mostrou que quanto 
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maior o nível de escolaridade, mais tolerante ao risco o indivíduo tende a ser, já que os 

concluintes do ensino fundamental apresentaram uma média de 3,69, enquanto os que 

possuem pós-doutorado obtiveram média 2,70, o que é evidenciado na literatura de Grable 

(2000) o qual afirma que isso ocorre pelo fato de que indivíduos mais escolarizados estão 

mais preparados para enfrentar situações instáveis. 

A ocupação também é uma variável significativa em relação à tolerância ao risco, sendo os 

autônomos os mais tolerantes (média 3,22), isso pode ocorrer devido a maior liberdade que 

estes têm com seu próprio dinheiro, já os aposentados são mais avessos ao risco, o que é 

demonstrado pela média 3,76. No que concerne à renda familiar, observou-se que quanto 

maior a faixa de renda mensal, maior a tolerância ao risco, já que enquanto as famílias que 

possuem renda de até R$ 868,00 apresentam uma média de 3,65 e as famílias que recebem 

mais de R$ 10.416,00 tiveram média 3,11. Este resultado condiz com estudos realizados por 

Lusardi, Mitchell e Curto (2010) onde confirmam que indivíduos com renda mais elevada 

apresentam melhores níveis de conhecimento financeiro. 

 

5. Considerações finais 

O presente estudo teve como objetivo principal identificar os determinantes da tolerância ao 

risco. Para isso foram pesquisados 1.162 indivíduos residentes na cidade de Santa Maria, Rio 

Grande do Sul. A análise do perfil permite observar a heterogeneidade da amostra, visto que 

se tem diversidade nas faixas etária, no gênero, no estado civil e no número de dependentes. 

Essa pluralidade de perfis faz com que os resultados tenham uma maior contribuição, pois 

caracterizam não apenas um grupo específico, mas representam um conjunto deles.  

Partindo da caracterização da amostra pode-se concluir que, de modo geral, os entrevistados 

não estão dispostos a investir em produtos financeiros de alto risco. Esse resultado, por um 

lado representa que a amostra é cautelosa, que dificilmente comprometerá seus recursos 

financeiros em ativos de alto risco e assim, ao menos por esse motivo, não terão perdas 

financeiras significativas. Observando por outra óptica, esse comportamento minimiza a 

chance de maximizar os níveis de retorno. Todavia, como justificativa para esse 

comportamento cauteloso pode-se conjecturar as decisões financeiras. Os resultados na 

descrição dessas variáveis apontaram que a amostra está em uma boa situação financeira, mas 

preocupa-se em estar sempre dentro do orçamento, ratificando a conduta conservadora destes.  
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Quanto à relação da tolerante ao risco coma as  características do perfil, identifica-se que os 

homens, solteiros, sem dependentes, com estabilidade empregatícia (maior para autônomos), 

mais jovens, com níveis de escolaridade maiores e maiores níveis de renda familiar possuem 

uma maior probabilidade de assumir risco. Esse perfil caracteriza indivíduos solteiros, com 

estabilidade econômica que ainda não possuem a responsabilidade de manutenção de um lar e 

por esse motivo, investem em ativos de maior risco na busca de obterem maiores retornos.  

Esse resultado é muito expressivo para financeiras, pois permite que estas desenvolvam 

produtos com maior taxa de risco e ofertem a esse grupo específico. Além disso, estudar a 

tolerância ao risco pode ser importante para evitar a inadimplência, já que quanto mais a 

pessoa tolera riscos, mais empréstimos ela fará, o que consequentemente pode aumentar seu 

endividamento, o que pode levar a inadimplência. Assim, com esses resultados, as 

financiadoras têm uma base para estudo de concessão de crédito.  

Como limitação, destaca-se a possível omissão de respostas por parte dos entrevistados, visto 

que as variáveis questionadas abordam aspectos financeiros pessoais e os respondentes podem 

não se sentir à vontade para externalizar esses aspectos. Como sugestão para trabalhos futuros 

destaca-se a ampliação da população, para que diferentes características e perfis sejam 

investigados, bem como a inclusão de outros aspectos comportamentais para explicar uma 

maior ou menor tolerância ao risco financeiro. 

 

REFERÊNCIAS 

BROWN, S.; DIETRICH, M.; ORTIZ-NUÑES, A.; TAYLOR, K. Self-employment and attitudes towards risk: 

Timing and unobserved heterogeneity. Journal of Economic Psychology, v. 32, n. 3, p. 425–433, 2011. 

BROWN, S.; GARINO, G.; TAYLOR, K. Household Debt and Attitudes Toward Risk. Review of Income and 

Wealth, v. 59, n. 2, p. 283-304, 2013. 

CHRIST, E.; STEFANO, S. R.; RAIFUR, L.A influência de fatores socioeconômicos na determinação do perfil 

de risco dos alunos do Curso de Administração de uma Universidade Pública.Anais... XXXVIII Encontro da 

Anpad, EnANPAD, 2014. 

CUI, C.; I –JUN, C.; YAN, G. Family Resource Management Style and Life Adjustment of Low-Income Single 

Mothers in China. Social Behavior and Personality: an international journal, v. 40, n. 6, p. 959-970, 2012 

FLORES, S. A. M. Modelagem de equações estruturais aplicada à propensão ao endividamento: uma 

análise de fatores comportamentais. 2012. 193f. Dissertação de Mestrado. Mestrado em Administração – 

Universidade Federal de Santa Maria, 2012. 



 

XXXV ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Perspectivas Globais para a Engenharia de Produção 

Fortaleza, CE, Brasil, 13 a 16 de outubro de 2015. 
 

 

 

 

13 

GRABLE, J. E. Financial risk tolerance and additional factors that affect risk taking in everyday money matters. 

Journal of Business and Psychology, v. 14, n. 4, p. 625-630, 2000. 

GRABLE, J. E.; JOO, S. Environmental and biopsychosocial factors associated with risk tolerance. Financial 

Counseling and Planning, v. 15, n. 1, p. 73–82, 2004. 

GRABLE, J. E.; LYTTON, R. H. Investor Risk Tolerance: Testing the Efficacy of Demographics as 

Differentiating and Classifying Factors. Financial Counseling and/ Planning, v. 9, n. 1, p. 61-73, 1998. 

HALLAHAN, T. A.; FAFF, R. W.; MCKENZIE, M. D. An Empirical investigation of personal financial risk 

tolerance.Financial Services Review, v. 13, n. 1, p. 57–78, 2004. 

KAHNEMAN, D.; TVERSKY, A. Prospect theory: an analysis of decision under risk. Econometrica, v. 47, n.2, 

p. 263-292, 1979. 

KEESE, M.Who Feels Constrained by High Debt Burdens? – Subjective vs. Objective Measures of Household 

Indebtedness. Journal of Economic Psychology, v. 33, n. 169, p. 5-31, 2012. 

LUSARDI, A.; MITCHELL, O. S.; CURTO, V. Financial literacy among the young. The Journal of Consumer 

Affairs, v. 44, n. 2, p. 358-380, 2010. 

MELO, C. L. L.; SILVA, C. A. T. Finanças comportamentais: um estudo da influência da faixa etária, gênero e 

ocupação na aversão à perda. Revista de Contabilidade e Organizações, RCO, v. 4, n. 8, p. 3-23, 2010. 

NOGUEIRA, R. C. G. Finanças comportamentais: diferenças na tolerância de risco entre cônjuges – 

replicando uma pesquisa e propondo alternativas complementares. 2009. 80 f. Dissertação de Mestrado - 

Departamento de Administração, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2009.  

PORTER, N. M.; GARMAN, E. T. Testing a conceptual model of financial well-being. Financial Counseling 

and Planning, v. 4, p. 135-165, 1993. 

ROOIJ, M. C. J. V.; LUSARDI, A.; ALESSIE, R. J. M. Financial literacy and retirement planning in the 

Netherlands. Journal of Economic Psychology, v. 32, n. 4, p. 593-608, 2011. 

ROSZKOWSKI, M .J.; DAVEY, G; GRABLE, JOHN E. Questioning the questionnaire method: insights from 

psychology and psychometrics on measuring risk tolerance. Journal of Financial Planning, April 2005. 

SANTOS, J. H. F.; BOTELHO, D. Análise comparativa de preços: variáveis influentes na percepção de 

vantagem de compra. RAM - Revista de Administração da Mackenzie, v. 12, n. 2, p. 145-168, 2011. 

SJÖBERG, L. Factors in risk perception. Risk Analysis, v. 20, n. 1, p. 1-11, 2000. 

SUNG, J.; HANNA, S. Factors Related To Risk Tolerance. Association for Financial Counseling and 

Planning Education, v. 7, p. 11-19, 1996. 

WORTHY, S. L.; JONKMAN, J. N.; BLINN-PIKE, L. Sensation-seeking, risk-taking, and problematic financial 

behaviors of college students. Journal of Family and Economic, v. 31, n. 2, p. 161-170, 2010. 

YAO, R.; HANNA, S. D.; LINDAMOOD, S. Changes in financial risk tolerance, 1983–2001. Financial 

Services Review, v. 13, n. 4, p. 249–266, 2004. 


