


Contabilidade 
Comportamental:

 concei tos  e  apl icações

José Dionisio Gomes da Silva 

(coordenador)

Natal, julho de 2016



Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN/Biblioteca 
Setorial do CCSA. 

Divisão de Serviços Técnicos.

Contabilidade comportamental: conceitos e aplicações / Coordena-
dor, José Dionísio Gomes da Silva. – Natal, RN: POLYPRINT, 2016.
422 pp.: il.

ISBN: 978-85-65667-06-7

1. Contabilidade. 2. Comportamento. 3. Psicologia. 4. Tomada de 
decisão. I. Silva, José Dionísio Gomes da. II. III. Título.

CDU 657:159.9



SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO .................................................................................................. 8

INTRODUÇÃO ..................................................................................................... 9

CAPÍTULO 1  .........................................................................................................16
A INFLUÊNCIA DO COMPORTAMENTO DE OPERADORES 
E USUÁRIOS DA CONTABILIDADE NA PRODUÇÃO DA 
INFORMAÇÃO: UM ESTUDO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Anailson Márcio Gomes
Ducineli Régis Botelho
José Antonio de França
José Dionisio Gomes da Silva

CAPÍTULO 2 ......................................................................................................... 31
 A CONTABILIDADE COMPORTAMENTAL E SEUS 
EFEITOS COGNITIVOS NO PROCESSO DECISÓRIO: UMA 
AMOSTRA COM OPERADORES DA CONTABILIDADE

Maria Sueli Arnoud Fernandes
Wenner Glaucio Lopes Lucena
José Dionisio Gomes Da Silva

CAPÍTULO 3 .........................................................................................................55
ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO CONSERVADORISMO NA FORMAÇÃO 
DA OPINIÃO DOS OPERADORES DA CONTABILIDADE

Diogo Henrique Silva de Lima
Erivan Ferreira Borges
José Dionísio Gomes da Silva

CAPÍTULO 4 ........................................................................................................ 93
RACIONALIDADE E O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO 
FRENTE AO CONCEITO DO CUSTO DE OPORTUNIDADE.



4

José Marilson Martins Dantas
Eduardo Tadeu Vieira
Jose Dionísio Gomes da Silva

CAPÍTULO 5 ........................................................................................................115
A DEPENDÊNCIA DA FORMA NO COMPORTAMENTO 
DO PROFISSIONAL CONTÁBIL FACE À ADOÇÃO DOS 
NOVOS PADRÕES CONTÁBEIS INTERNACIONAIS

Orleans Silva Martins
Diana Vaz de Lima
José Dionísio Gomes da Silva 

CAPÍTULO 6 ....................................................................................................... 142
A INFLUÊNCIA DO COMPORTAMENTO DO CONTADOR 
NA ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Clayton Levy Lima de Melo
Edzana Roberta F. da C. V. Lucena
José Dionísio Gomes da Silva

CAPÍTULO 07 ..................................................................................................... 163
O EFEITO FRAMING NA TOMADA DE DECISÃO CONTÁBIL: 
PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE 
DOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO NORTE E PARÁ

Joana D’Arc Medeiros Martins
Ticiane Lima dos Santos
Daniele da Rocha Carvalho
José Dionísio Gomes da Silva

CAPÍTULO 08 ..................................................................................................... 187
COMPORTAMENTO DO USUÁRIO EXTERNO: 
COMPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
QUANTO A FORMA DE APRESENTAÇÃO

Valdemir Galvão de Carvalho
José Jailson da Silva
Carlos Jorge Fontainhas Mendes



5

José Dionísio Gomes da Silva

CAPÍTULO 09.................................................................................................... 204
O GRAU DE CONSERVADORISMO DOS GRADUANDOS EM CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS: ELES SÃO OU SE TORNAM CONSERVADORES?  

Leonardo José Seixas Pinto
Daniel Ferreira Falcão
José Dionisio Gomes Da Silva

CAPÍTULO 10 ..................................................................................................... 218
A HEURÍSTICA CONSERVADORA E A SUA INFLUÊNCIA 
NO COMPORTAMENTO COGNITIVO: UM ESTUDO 
COMPARATIVO ENTRE ESTUDANTES DE CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO RN.

Gilmara Mendes da Costa Borges
Auris Martins de Oliveira
José Dionisio Gomes da Silva

CAPÍTULO 11 ......................................................................................................239
UM ESTUDO SOBRE O POSICIONAMENTO ÉTICO DOS 
ESTUDANTES DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
DE DUAS UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS AO 
SE DEPARAREM COM UM ATO FRAUDULENTO 

Aline Moura Costa da Silva
Anna Paola Fernandes Freire
José Dionisio Gomes da Silva

CAPÍTULO 12  ..................................................................................................... 257
ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO CONSERVADORISMO 
NA FORMAÇÃO DA OPINIÃO DOS OPERADORES 
E ESTUDANTES DA CONTABILIDADE

Antonio Firmino da Silva Neto
Jose Emerson Firmino
José Dionisio Gomes da Silva



6

CAPÍTULO 13 ...................................................................................................... 271
ESTRESSE OCUPACIONAL NA PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS: A PERCEPÇÃO DOS EMPRESÁRIOS E FUNCIONÁRIOS 
DE ESCRITÓRIOS CONTÁBEIS EM PERNAMBUCO

Christianne Calado Vieira de Melo Lopes 
Maria Daniella de Oliveira Pereira da Silva
José Dionísio Gomes da Silva

CAPÍTULO 14  .................................................................................................... 289
RELAÇÃO ENTRE LOCUS DE CONTROLE E RESILIÊNCIA: 
UM ESTUDO COM PROFISSIONAIS CONTÁBEIS

Luzivalda Guedes Damascena
Robério Dantas de França
José Dionísio Gomes da Silva

CAPÍTULO 15 ...................................................................................................... 315
COMPORTAMENTO HUMANO NA PRODUÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS: PERCEPÇÃO DOS 
DOCENTES DOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Charline Barbosa Pires
Maurício Corrêa da Silva
José Dionisio Gomes da Silva

CAPÍTULO 16 .....................................................................................................342
EFEITO DISPONIBILIDADE NO PROCESSO DE 
TOMADA DE DECISÃO: UM ESTUDO COM DISCENTES 
DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Cecília Maria Medeiros Dantas de Melo
Daniel Augusto Celestino Ferreira
José Dionísio Gomes da Silva

CAPÍTULO 17 ......................................................................................................363
EFEITO INCERTEZA NO PROCESSO DE TOMADA DE 
DECISÃO FINANCEIRA: ESTUDO COM DISCENTES 
DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS.



7

Francisco Hedson da Costa 
Jislene Trindade Medeiros
José Dionísio Gomes da Silva

CAPÍTULO 18 .....................................................................................................376
 FRAUDES CONTÁBEIS E WHISTLEBLOWING: UMA 
PESQUISA EMPÍRICA SOBRE A INFLUÊNCIA DA 
PERCEPÇÃO CONTÁBIL DO DELATANTE.

Rossana Guerra de Sousa
Adriana Fernandes de Vasconcelos
Gustavo Amorim Antunes
José Dionísio Gomes da Silva

CAPÍTULO 19 .....................................................................................................393
O EFEITO DO CONSERVADORISMO E AUTOCONFIANÇA 
EXCESSIVA NA ADOÇÃO ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DE 
CONTABILIDADE PELOS PROFISSIONAIS CONTÁBEIS

Felipe da Silva Moreira
Fernanda Nunes Dantas
José Dionísio Gomes da Silva

CAPÍTULO 20 .................................................................................................... 407
INFLUÊNCIA DAS INFORMAÇÕES OTIMISTAS DA IMPRENSA 
NA ANÁLISE ECONOMICO-FINANCEIRA DAS EMPRESAS

Fernanda Fernandes Rodrigues
Jomar Miranda Rodrigues
José Dionísio Gomes da Silva



8

A P R E S E N TA Ç Ã O

Foi grande a minha surpresa quando recebi o convite para apresentar um livro de 
Ciências Contábeis. Embora lisonjeada, confesso que não tinha a menor ideia do que 
escrever, considerando que a minha área de atuação é avaliação do ensino superior.

Mas a maior surpresa mesmo ocorreu quando fiz uma leitura prévia do livro e per-
cebi quanto a Contabilidade Comportamental tem a ver como o nosso cotidiano. Com 
as decisões que tomamos em nossa casa bem como nas organizações as quais pertence-
mos.  É por essa a razão que a Contabilidade efetivamente é uma ciência social aplicada.

Esta obra adquire um caráter importante por apresentar uma discussão sobre temas 
pouco explorados na literatura nacional, reunindo pontos debatidos em salas de aulas 
na disciplina “Contabilidade Comportamental” no Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Contábeis do consórcio Universidade de Brasília, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte e Universidade da Paraíba, além de um programa exclusivo da UFRN.

Fico imaginando quão ricas as discussões que culminaram com esses capítulos, onde 
os discentes foram estimulados a analisar a questão sob os mais diversos enfoques, com 
extensa revisão bibliográfica, pesquisas de campo e também com a utilização de labora-
tórios, apontando o estado da arte do assunto no Brasil e colocando alguns problemas e 
possíveis soluções que farão avançar os estudos da temática. 

Certamente que o ponto de vista de quem é (era) leigo em Contabilidade Com-
portamental estará sempre sujeito a múltiplos fatores de percepção, mas para observar 
e procurar entender a profundidade desses estudos, fiz uso da prerrogativa humana de 
que o bom senso e o reconhecimento de uma contribuição social é um valor universal.

Resta dizer que os capítulos foram escritos de forma independente, porém interliga-
dos, e por essa mesma razão, gozam de autonomia de voo uns em relação aos outros. Mas 
lidos revelam uma unidade da qual eu não suspeitava, a princípio, que existisse. 

Não tenho dúvidas que o texto contribui para melhorar a vida das pessoas, já que 
apresenta pontos essenciais a uma área do conhecimento de alta relevância no cotidiano: 
como otimizar dados de natureza financeira.

Ouso dizer que em muito breve a Contabilidade Comportamental será parte inte-
grante da vida profissional dos gestores e demais interessados em melhorar a informação 
visando reduzir as incertezas do processo decisório.

Boa leitura a todos!

Profa. TARCIMÁRIA ROCHA LULA GOMES DA SILVA
Diretora de Avaliação e Regulação do Ensino 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
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I N T R O D U Ç Ã O

No Brasil, a Contabilidade popularmente é reconhecida como uma atividade rela-
cionada exclusivamente aos números e relatórios vinculados principalmente ao passado 
das organizações.

Essa visão é absolutamente parcial, provocando, entre outras limitações, um atraso 
no olhar sobre fatores de desenvolvimento econômico e social.

Ora, a Contabilidade tem como missão a captação, mensuração e apresentação das 
variações da riqueza das organizações (públicas e privadas), sendo a riqueza dividida em 
duas partes: a tangível e a intangível. 

A parte tangível, normalmente chamada de patrimônio, corresponde aos bens físicos 
e direitos mensuráveis objetivamente.

O intangível diz respeito aos direitos incorpóreos, de difícil medição, como as marcas 
e propriedades intelectuais. 

Da Revolução Industrial até a atual Revolução Tecnológica, na riqueza total, é cada 
vez menor a participação do tangível em detrimento da intangível.

Do ponto de vista social existe maior avanço que a população saber exatamente o 
que se faz com os seus recursos financeiros colocados à disposição dos diversos gestores 
federais, estaduais e municipais?.  E quanto ao aspecto econômico, qual o impacto que 
uma decisão financeira atual de um governo, em qualquer nível, provoca na próxima 
geração de cidadãos?.

Por outro lado, como haver um desenvolvimento econômico sustentável se não fo-
rem disponibilizadas as corretas medições do negócio empresarial? Até que ponto uma 
atividade é lucrativa do ponto de vista da sustentabilidade no médio e longo prazos?. Em 
qual ponto das atividades internas é formado o lucro do negócio?. Esse lucro é mapeado 
adequadamente?.

Os egípcios há 6000 anos antes de Cristo já utilizavam registros contábeis. Não é demais 
dizer que a evolução da Contabilidade seguiu pari passu a evolução do homem em sociedade.

As mudanças ocorridas nas organizações em função da invenção de a vela triangular 
e da escrita; do desenvolvimento do papiro (papel) e do cálamo (pena de escrever); 
da utilização da moeda; do uso da máquina de prensar para produção de livros; dos 
grandes descobrimentos; do surgimento da bolsa de valores; da Revolução Industrial; da 
grande depressão de 1929, da informática, da globalização da economia; da socialização 
da informação através da rede mundial de computadores, para ficar apenas em alguns 
eventos, tiveram impacto significativo na arquitetura contábil.

Hoje, em plena era digital, onde já se ouve a expressão “o velho e bom e-mail”, há 
uma imensa demanda para a Contabilidade fornecer informações estruturadas e não 
estruturadas. As informações estruturadas são aquelas produzidas para consumo externo, 
principalmente as materializadas nas Demonstrações Contábeis publicadas. As informa-
ções não estruturadas são confeccionadas “sob medida” para a tomada de decisão pelos 
diversos usuários da Contabilidade.
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A tomada de decisão é um processo extremamente complexo, voltado para o mo-
mento t+1, uma vez que em função das incertezas futuras, o tomador da decisão utiliza 
fórmulas práticas que reduzem o tempo e as dificuldades (atalhos mentais), ficando su-
jeito a uma série de vieses, e comprometendo de certa forma, a sua racionalidade.

Na tomada de decisão surge um detalhe que é crucial para o entendimento do pa-
pel da informação contábil: como o processo decisório objetiva melhorar uma situação 
futura, a informação (ou dado) contábil é inserida em uma sequencia composta por 
outras variáveis, cuja escolha e/ou prioridade da ação ou conjugação das opções, sempre 
dependerão da vontade humana, com suas limitações e percepções individuais.

É nesse sentido que se apresenta a Contabilidade Comportamental como o ramo 
do conhecimento vinculado as Ciências Sociais, que visa cientificar o usuário da in-
formação contábil sobre o impacto que o comportamento humano poderá provocar na 
produção e na utilização das informações contábeis para a tomada de decisão.

Nesse sentido, a Contabilidade Comportamental poderá ser dividida em quatro gran-
des ramos de estudos que objetivam medir a influencia do comportamento humano: a) 
na produção dos demonstrativos contábeis estruturados; b) na produção de informações 
contábeis para decisões gerenciais (informações não estruturadas); c) na utilização de 
informações contábeis para decisões gerenciais (informações não estruturadas); e d) na 
utilização das informações contábeis estruturadas.

O estudo da Contabilidade Comportamental extrapola a figura do operador da Con-
tabilidade e insere no contexto os diversos usuários da informação/dado utilizados para 
tomada de decisão de natureza econômico-financeira.

É importante delimitar o campo de estudo da Contabilidade Comportamental. Não 
se trata de estudo do comportamento humano, área restrita a Psicologia, mas a influen-
cia que esse comportamento provoca na tomada de decisão. O foco é no processo de 
tomada de decisão, é mesmo este, limitada ao aspecto econômico-fiancneiro. 

A Contabilidade Comportamental insere no já complexo1 modelo de tomada de 
decisão econômico-financeira, a figura humana. Para desespero daqueles que entendem 
que a simples quantificação das diversas alternativas disponíveis no processo decisório é 
garantia de uma decisão acertada.

O presente livro é uma coletânea de trabalhos produzidos pelos alunos e o docente 
da disciplina CONTABILIDADE COMPORTAMENTAL, do Doutorado em Ciências 
Contábeis do Programa de Pós-Graduação Multiinstitucional em Ciências Contábeis 
(UNB/UFRN/UFPB) e do Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Con-
tábeis da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

O Capítulo 1 enfoca a influência que o comportamento dos operadores da Conta-
bilidade e de usuários internos da informação pode exercer na determinação de proce-
dimentos contábeis relacionados com a quantificação de benefícios e/ou recompensas 
concedidas a dirigentes e empregados. 

¹ Em todos os instantes da nossa vida tomamos algum tipo de decisão. Ao ponto de, até não decidir, já ser uma 
decisão.
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No Capítulo 2 é investigado alguns vieses direcionados aos Operadores da Contabi-
lidade. São eles: a Heurística da Representatividade, o Excesso de Confiança, o Efeito 
Disponibilidade e a Heurística da Relatividade.

O Capítulo 3 discute como verificar se o comportamento conservador exerce al-
guma influência no processo de formação da opinião do Operador da Contabilidade.

Já no Capítulo 4 o objetivo é simular um ambiente onde possa ser visualizado o pro-
cesso de tomada de decisão, buscando identificar aspectos relacionados à racionalidade 
desse processo.

O Capítulo 5 objetiva analisar o comportamento do profissional contábil sob o ponto 
de vista da dependência da forma, ou frame dependence, frente ao processo de adoção 
dos novos padrões contábeis internacionais.

No Capítulo 6 o objetivo geral é investigar se possíveis problemas pessoais do profis-
sional contábil influenciam em sua análise das demonstrações contábeis, o que poderia 
provocar distorções no resultado final apresentado.

No Capítulo 7 o estudo tem como objetivo analisar o impacto da racionalidade limi-
tada em um ambiente de decisão com base em informações contábeis na perspectiva de 
profissionais de Contabilidade (efeito framing).

Já o Capítulo 8 tem por finalidade analisar se a forma como os relatórios contábeis 
são apresentados altera a percepção do usuário externo quanto à interpretação do conte-
údo informacional para a tomada da decisão.

Por sua vez, o Capítulo 9 avalia se o perfil dos alunos do curso de Ciências Contábeis 
é conservador sob duas óticas: ingressante e concluinte e masculino e feminino.

No Capítulo 10 o estudo tem como objetivo verificar se a formação do aluno do 
curso de Ciências Contábeis potencializa a sua visão conservadora.

O Capítulo 11 verifica o posicionamento ético dos estudantes do curso de Ciências 
Contábeis ao se depararem com um ato fraudulento, a partir de uma análise empírica, 
levando em consideração alguns fatores socioeconômicos, além da hipótese de Cressey 
(pressão, racionalização e oportunidade).

Já no Capítulo 12 o estudo investiga se o comportamento conservador exerce al-
guma influência no processo de formação da opinião dos estudantes e operadores da 
Contabilidade.

No Capítulo 13 o objetivo do estudo é investigar a percepção dos empresários e 
funcionários de escritórios de Contabilidade quanto à influência do estresse ocupacional 
na preparação das demonstrações contábeis.

A discussão no Capítulo 14 é para verificar como os indivíduos que lidam com a 
profissão contábil se posicionam em relação às decisões da vida (locus de controle) e a 
relação com a resiliência, evidenciando, por exemplo, a capacidade de adaptar-se aos 
períodos de transição e/ou de mudanças ambientais, que em geral são períodos de muito 
estresse.

No Capítulo 15 o objetivo é investigar se na percepção dos docentes dos cursos de 
Ciências Contábeis as variáveis crenças e valores, emoção, excesso de confiança, estado 
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de humor, pressão por prazos, aversão à perda e aversão ao arrependimento podem afetar 
o comportamento dos contadores e contadoras na produção das informações contábeis.

Já no Capítulo 16 o objetivo é analisar a influência do efeito disponibilidade no 
comportamento decisório dos discentes do curso de Ciências Contábeis, identificando 
se esta heurística influencia as escolhas dos respondentes, e quais variáveis podem deter-
minar a sua ocorrência.

No Capítulo 17 o estudo é verificar a presença do viés da incerteza nas decisões 
financeiras tomadas por discentes do curso de Ciências Contábeis de uma instituição de 
ensino superior pública, avaliando como as variáveis gênero e idade interferem neste viés.

O Capítulo 18 analisa o fato da fraude corporativa ser considerada um sério problema 
econômico e social, com efeitos adversos sobre uma ampla gama de partes interessadas 
e tem nas ações de denúncia interna (whistleblowing) seu principal fator de mitigação.

O objetivo do Capítulo 19 é discutir como o efeito do conservadorismo e excesso de 
confiança influencia na escolha dos profissionais contábeis entre alternativas de contabi-
lidade trazidas pelo processo de convergência às normas internacionais.

Por fim, o Capítulo 20 apresenta um estudo onde se analisa a influência das informa-
ções publicadas pela imprensa nas decisões econômico-financeiras dos diversos usuários.

É um especial privilégio participar de uma publicação em parceria com docentes e 
pesquisadores de diversas instituições de ensino superior do Brasil, tais como Universi-
dade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Universidade Federal da Paraíba-UFPB, 
Universidade Federal Fluminense-UFF, Universidade Federal de Campina Grande-U-
FCG, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Universidade do Vale 
dos Rio dos Sinos – UNISINOS, Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Uni-
versidade de Brasília – UNB, Universidade Federal do Pará – UFPA, e contribuindo com 
um gostinho internacional, a Universidade Pública de Cabo Verde – UNICV.

Quero agradecer o esforço de cada um dos autores, cuja dedicação e comprometi-
mento com a produção de novos conhecimentos tornou esse livro possível.

JOSÉ DIONISIO GOMES DA SILVA.
Professor da disciplina Contabilidade Comportamental 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
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CAPÍTULO 1 

A INFLUÊNCIA DO COMPORTAMENTO 
DE OPERADORES E USUÁRIOS DA 
CONTABILIDADE NA PRODUÇÃO 
DA INFORMAÇÃO: UM ESTUDO NA 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

• Anailson Márcio Gomes

• Ducineli Régis Botelho

• José Antonio de França

• José Dionisio Gomes da Silva

R E S U M O

O texto enfoca a influência que o comportamento de operadores da contabilidade 
e de usuários internos da informação pode exercer na determinação de procedimentos 
contábeis relacionados com a quantificação de benefícios e ou recompensas concedidas 
a dirigentes e empregados. A abordagem está sustentada em pesquisa realizada no uni-
verso de empresas de grande porte do ramo de tecnologia, saneamento básico, telefonia, 
gestão de aeroporto e abastecimento. A pesquisa foi realizada por meio de questionário 
fechado, dirigida às empresas, composto de duas partes: (a) uma relativa ao perfil do res-
pondente e da empresa; e (b) outra composta por quesitos relativos ao comportamento 
dos operadores e dos usuários da informação com o objetivo de analisar se os proce-
dimentos contábeis dos operadores da contabilidade e o comportamento de usuários 
internos da informação podem ser influenciados por benefícios e ou recompensas con-
cedidos a dirigentes e empregados. As análises e conclusões da pesquisa sinalizam para 
a confirmação do exercício da influência citada, negando a hipótese nula e incluindo, 
portanto, o trabalho no segmento da contabilidade denominada comportamental.

I N T R O D U Ç Ã O

A história das civilizações inclui a inquietação do homem na busca da satisfação 
de necessidades individuais e coletivas, como a sobrevivência, o saber, a segurança, o 
bem-estar, o domínio da natureza e outros. Essas necessidades impulsionam o homem, 
enquanto ser pensante, para a racionalização dos meios e das formas de atingir seus 
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objetivos e enfrentar os desafios que modificam o conhecimento e a trajetória da huma-
nidade. 

Ao lado dos objetivos e desafios estão os aspectos psicológico e sociológico que con-
tribuem para a modelagem dos relacionamentos e dos comportamentos na sociedade. 
Entre os desafios podem ser citados o de aprender a contar e o de aprender a utilizar 
a informação. Neste contexto, a Contabilidade, por meio da teoria descritiva, quando 
tenta explicar o comportamento das grandezas econômicas no âmbito da informação 
produzida pelas práticas contábeis está prestando relevante contribuição para o estudo 
dos aspectos qualitativos da informação produzida por operadores da contabilidade. 
Operadores da contabilidade são todos os que se relacionam com o sistema contábil 
processando registros, introduzindo ou modificando práticas e procedimentos. Práticas 
podem ser compreendidas como orientações gerais de regra de conduta com o mesmo 
sentido de normas e procedimentos são derivadas das práticas, aplicados de acordo com 
as circunstâncias a cada entidade. Esta área de estudo, envolvendo viés e tendência de 
operadores e usuários, vem sendo denominada contabilidade comportamental e seu ob-
jeto é constituído pelo relacionamento do comportamento humano com a informação 
produzida pela contabilidade. 

No estudo desse comportamento há a possibilidade de se verificar se operadores 
da contabilidade e usuários da informação influenciam procedimentos contábeis dire-
cionados que produzem benefícios e recompensas. Neste sentido podem ser objeto de 
estudo as alterações na lucratividade de empresas em função de mudanças em estima-
tivas contábeis estimuladas por comportamento dos agentes (operadores e usuários da 
informação) como mencionado por Belkaoui (1989), quando argumenta que mudanças 
em métodos de depreciação ou técnicas de inventário conduzem a diferentes valores de 
lucro, demonstrando, portanto, um comportamento que influencia o desempenho da 
empresa. 

Siegel e Ramanauskas (1989) argumentam que contabilidade comportamental é 
a interface da contabilidade com a ciência social e que está preocupada em como o 
comportamento humano influencia dados contábeis e decisões de negócios e em como 
a informação contábil afeta decisões de negócio e o comportamento humano. Os mes-
mos autores (1989) ainda defendem que a ciência comportamental se preocupa com a 
explicação e predição do comportamento humano, enquanto que a contabilidade com-
portamental se preocupa com o relacionamento entre o comportamento humano e as 
práticas contábeis.

No contexto desses aspectos, o enfoque comportamental à teoria da contabilidade 
tem estimulado buscas, por meio acadêmicos e de profissionais de mercado, de objetivos 
fundamentais para a contabilidade, bem como entender a reação de investidores, apor-
tadores e gestores, diante de procedimentos e informações diferentes (HENDRIKSEN; 
BREDA, 1999).

O relacionamento dos operadores da contabilidade com as entidades e dos procedi-
mentos com as práticas é intenso, podendo originar viés que beneficie ou prejudique pes-
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soas ou instituições com interesse no desempenho dessas entidades, como por exemplo, 
na mensuração do valor justo de ativos e passivos e nas estimativas contábeis relacionadas 
a provisões e contingências. Referidos procedimentos têm impacto no desempenho da 
entidade afetando de forma direta a equação básica da contabilidade, bem como o valor 
dos compromissos sociais como tributos que são de interesse da sociedade; lucros que 
são a remuneração do capital; e benefícios e recompensas que são remunerações dos 
gestores e empregados, como interesses individuais ou coletivos. 

Do lado dos usuários, os dados contidos nas demonstrações contábeis podem alimen-
tar o desejo de participar do negócio como investidor, aportador ou colaborador ou ainda 
de forma contrária, provocar a decisão de sair do negócio. Essas percepções do usuário 
podem influenciar procedimentos contábeis posteriores ou podem ser influenciadas por 
procedimentos contábeis anteriores. Este contexto de percepções também está dentro do 
objeto de estudo da contabilidade comportamental.

Diante dessas considerações, esta pesquisa tenta responder a seguinte inquietação:

O comportamento de operadores da contabilidade e de usuários internos da informa-
ção pode influenciar procedimentos contábeis relacionados à quantificação de benefícios e 
recompensas concedidos a dirigentes e empregados?

O B J E T I V O

O objetivo do estudo é analisar se os procedimentos contábeis dos operadores da 
contabilidade e o comportamento de usuários internos da informação podem ser in-
fluenciados por benefícios e recompensas concedidos a dirigentes e empregados.

H I P Ó T E S E S

As hipóteses preestabelecidas, com a finalidade de atender ao objetivo da pesquisa, e 
oferecer resposta ao problema são as seguintes:

H0: comportamento de operadores da contabilidade e de usuários internos da infor-
mação não influencia procedimentos contábeis relacionados à concessão de benefícios 
e recompensas a dirigentes empregados.

H1: os operadores da contabilidade, com a qualificação de contador, acreditam que 
os procedimentos contábeis são influenciados pelos benefícios e recompensas concedi-
dos a dirigentes empregados. 

H2: os procedimentos contábeis são influenciados pela motivação de apresentar de-
monstrações contábeis robustas com a finalidade de melhorar a imagem e a valorização 
da empresa no mercado.
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H3: as empresas que reduzem benefícios concedidos a empregados e dirigentes para 
fortalecer a capitalização com vistas a realização de investimentos estimulam desinte-
resse na obtenção de maiores resultados. 

H4: os operadores da contabilidade e usuários internos da informação, na posição 
funcional de gerente, acreditam que o resultado da empresa poderia ser manipulado, 
diante da expectativa de concessão de maior benefício ou recompensa, em relação a 
maior volume do lucro.

Metodologia

Perfil da Amostra
A pesquisa foi elaborada com base em questionário aplicado em cinco empresas, 

denominadas A, B. C, D e E, dos setores público e privado, sendo a empresa D de capital 
aberto e as demais de capital fechado, operando nos segmentos de negócios, de tecnolo-
gia, saneamento básico, gestão de aeroportos, abastecimento e telefonia. 

Foram aplicados 100 questionários e o retorno foi de 77. O universo dos respondentes 
é composto de Contadores, Administradores, Economistas, Engenheiros e outras profis-
sões, com predominância de Contadores, conforme Tabela 1.

Tabela 1: Quantidade de Respondentes e Formação por Entidade 

Entidade Qtde %
Ciências 
Contábeis

Economia Administração Engenharia Outros

A 12 15,6% 67% 0% 25% 0% 0%
B 17 22,1% 59% 12% 12% 0% 6%
C 13 16,9% 38% 15% 31% 0% 8%
D 16 20,8% 75% 6% 0% 6% 0%
E 19 24,7% 58% 11% 11% 0% 5%

Total 77 100,0%

Formação

A Tabela 2 demonstra o resultado da pesquisa consolidada e por empresa individua-
lizada. No consolidado, a titulação especialista predomina com 64% dos respondentes, 
seguida de detentores de título de mestre com 6% e ausência de portadores de título de 
doutor. Portadores somente do diploma de graduação totalizam 26% e sem diploma de 
formação superior 4%. A distribuição dos detentores de título de especialista por em-
presa, em ordem decrescente mostra a predominância de 100% na empresa C, 69% na 
empresa D, 58% na empresa E, 50% na empresa A e 47% na empresa B.



20

Tabela 2: Extrato dos Respondentes por Titulação

Titulação
Percentuais (%) do consolidado e empresa individualizada

Consolidado Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Empresa E
Doutorado 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Mestrado 6% 8% 6% 0% 0% 16%
Especia-

lista 64% 50% 47% 100% 69% 58%

Graduado 26% 33% 41% 0% 31% 21%

2o. Grau 4% 8% 6% 0% 0% 5%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

As empresas C e D mostram características diferentes das demais. Na empresa C, 
100% dos respondentes são portadores do título de especialista. Na empresa D 100% dos 
respondentes estão distribuídos nas titulações de especialistas e graduados. Nas demais 
empresas, a distribuição contempla todas as titulações exceto a de doutor.

Destaca-se que, a atividade de mercado é fundamentalmente sustentada pelo conhe-
cimento técnico, explicando a predominância dos portadores de título de especialista.

A Tabela 3 destaca a predominância numa mesma posição, produtor e usuário da 
informação com 77% no consolidado e de 67% e 85% nas empresas individualizadas. 
O posicionamento de somente usuário da informação se apresenta entre 0% a 17% e de 
somente produtor se apresenta entre 0% e 13%, ambas nas empresas individualizadas. A 
resposta em branco ou nula, de 5% na empresa E pode ser interpretada pela insuficiên-
cia de clareza na pergunta do questionário.
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Tabela 3: Posicionamento do Respondente diante da Informação

Respon-
dente 

Percentuais (%) do consolidado e empresa individualizada

Consolidado Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Empresa E

Somente 
Usuário 8% 17% 6% 8% 13% 0%

Produz e 
Utiliza In-
formação

77% 67% 76% 85% 75% 79%

Somente 
Produz In-
formação

8% 8% 12% 0% 0% 16%

Auxilia 
Produção 

Informação
6% 8% 6% 8% 13% 0%

Branco ou 
Nulo 1% 5%

A Tabela 4 analisa o status dos respondentes da pesquisa. Nenhum ocupante de cargo 
de diretoria se manifestou e a predominância é de ocupante de outros cargos com 47% 
no consolidado e variando entre 33% e 63% nas empresas individualizadas. Os outros 
cargos são de empregados subordinados sem cargo de confiança e a resposta nula, de 
6% na empresa B pode ser interpretada pela insuficiência de clareza na pergunta do 
questionário.

Tabela 4: Posicionamento funcional

Status na 
empresa

Percentuais (%) do consolidado e empresa individualizada

Consoli-
dado Empresa A Empresa B Empresa 

C
Empresa 

D Empresa E

Diretor 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Gerente de 
Departamento 12% 33% 12% 8% 13% 0%

Gerente de 
Divisão 16% 33% 6% 0% 13% 26%

Chefe de Setor 8% 0% 0% 31% 0% 11%

Coordenador 17% 0% 35% 0% 13% 26%

Outro 47% 33% 41% 62% 63% 37%

Nulo 1%  6%   0%
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A Tabela 5 destaca a titulação por área de graduação dos respondentes. A predomi-
nância de especialista está na área da economia com 86%, seguida pela administração 
com 73%, outras formações com 33%, contabilidade com 61% e engenharia com 100%. 

A titulação stritu senso, ao nível de mestrado, é liderada pela área de administração 
com %18, seguida da economia com %14 e a área de contabilidade com %2. Engenharia 
não apresenta titulação stritu senso. Sem titulação, apenas graduação, a área de outros 
lidera com 67%, seguida de da contabilidade com 35% e administração em 9%. Sem ne-
nhuma titulação, apenas segundo grau, encontram-se apenas a contabilidade com 2%.

Tabela 5: Titulação por área de formação acadêmica

Titulação
Área de Formação

Contabilidade Economia Administração Engenharia Outra

Doutorado 0% 0% 0% 0% 0%

Mestrado 2% 14% 18% 0% 0%

Especialista 61% 86% 73% 100% 33%

Graduado 35% 0% 9% 0% 67%

2o. Grau 2% 0% 0% 0% 0%

Conforme a Tabela 6, os dados levantados evidenciaram também que a maior con-
centração de empregados se encontra no intervalo de 0 a 5 anos com 38%, vindo em 
seguida o pessoal do outro extremo da tabela, empregados com mais de 20 anos repre-
sentando 29% da amostra da pesquisa. Na faixa de 10 a 15 anos, 14% de participação 
aproximada dos empregados, enquanto que, no intervalo de 5 a 10 anos com 13%, e em 
menor participação, encontra-se os empregados com 15 a 20 anos com 6%. 

O resultado apresenta uma concentração maior nos extremos, mas a maior parte dos 
empregados tem menos de 10 anos na empresa. 

Destaca-se a entidade A com 83% dos seus empregados com tempo de trabalho 
acima de 20 anos.

Tabela 6: Tempo de trabalho

Tempo de 
trabalho

Empresas individualizadas

Consoli-
dado Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Empresa E

0 a 5 anos 38% 17% 35% 54% 25% 53%

5 a 10 anos 13% 0% 12% 8% 31% 11%
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10 a 15 anos 14% 0% 35% 0% 13% 16%

15 a 20 anos 6% 0% 12% 0% 6% 11%

Acima de 20 
anos 29% 83% 6% 38% 25% 11%

A Tabela 7 apresenta os respondentes por gênero. No consolidado, 39% são do gê-
nero feminino e 61% do gênero masculino. Nas empresas individualizadas, a relação 
gênero feminino versus gênero masculino variou de %24 x %76 na empresa B para %53 
versus 47% na empresa E.

Tabela 7: Gênero

Gênero
Empresas individualizadas

Consoli-
dado Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D Empresa E

Feminino 39% 25% 24% 38% 50% 53%

Masculino 61% 75% 76% 62% 50% 47%

A Tabela 8 destaca que das cinco empresas pesquisadas, duas não tem plano de be-
nefícios ou recompensas e três os tem. Das empresas que tem plano de benefícios e 
recompensas uma de é de capital aberto, do setor privado, e as demais, inclusive as que 
não têm, são do setor público.

Tabela 8: Plano de benefícios e recompensas

Empresa 
Mantém plano de benefícios/recompensa

Sim Não

Empresa A X 

Empresa B X 

Empresa C X 

Empresa D X 

Empresa E X 

O perfil da amostra trabalhada, que representa o universo das empresas pesquisadas 
pode não ser representativo do universo das empresas brasileiras de capital aberto, fe-
chado, do setor público e privado, de grande porte. Porém, pode sinalizar uma tendência 
de mercado na busca da especialização, lato e stritu sensos, e conseqüentemente, uma 
redução na contratação de operadores com apenas graduação.
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Tratamento Estatístico Utilizado

Os dados dos questionários respondidos foram organizados e tabulados em planilha 
de Excel e, posteriormente, aplicou-se teste estatístico para a confirmação ou negação 
das hipóteses preestabelecidas, bem como, estatística descritiva, cruzamentos dos dados 
e regressão linear no programa estatístico SPSS.

As variáveis estabelecidas são: a) dependente: indicadores de contabilidade com-
portamental (questões da segunda parte do questionário); e b) independentes: perfil do 
respondente e da entidade gestora da informação - grau de instrução (doutorado, mes-
trado, especialista, graduado e ensino médio), formação (ciências contábeis, economia, 
administração, engenharia, outros), tempo de trabalho (0-5 anos, 5-10 anos, 10-15 anos, 
15-20 anos, acima de 20 anos), gênero (feminino e masculino), posição funcional (dire-
tor, gerente de departamento, gerente de divisão, chefe de setor, coordenador, outros), 
posicionamento diante da informação (somente usuário, produz e utiliza a informação, 
somente produz a informação, auxilia a produção da informação), planos de benefícios 
(possui ou não possui).

Após a tabulação dos dados e tratamento estatístico das variáveis estabelecidas, foram 
feitas as interpretações e as análises dos resultados para responder ao problema, as hipó-
teses e ao objetivo proposto.

Questionário

O questionário está dividido em duas partes. A primeira, dividida em oito itens, con-
tém as características ou o perfil do respondente, e são as variáveis independentes da 
pesquisa. A segunda, dividida em dez quesitos, contém as respostas relacionadas com as 
práticas contábeis que podem ser influenciadas pelo comportamento do respondente, 
são as variáveis dependentes.

A segunda parte do questionário tem como objetivo obter indicadores de compor-
tamento pessoal diante dos procedimentos contábeis expostos, os quais foram denomi-
nados indicadores de contabilidade comportamental. As respostas foram divididas em 
cinco itens (1-sim, 2-não, 3-talvez, 4-não se aplica, 5-branco ou nulo). As respostas con-
solidadas estão apresentadas na Tabela 9.

Pela questão 1, que perguntou: a alocação tempestiva de receitas e despesas na apura-
ção do resultado do exercício poderia ser afetada (despesa para menos e receita para mais) 
pela expectativa de concessão de maior benefício ou recompensa proporcionado pela em-
presa em relação ao volume do lucro? De acordo com a Tabela 9, 40% dos respondentes 
afirmaram que sim, enquanto, 25% que não.

A questão 2 perguntou se: os planos de investimento da empresa com capitalização de 
lucros que diminuam o valor dos benefícios concedidos a empregados e dirigentes podem 
estimular desinteresse na dedicação para obtenção de maiores resultados? Os resultados 
encontrados foram de 43% positivo e 25% talvez.
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Na questão 3, a possibilidade de trabalhar a informação contábil para evitar a re-
dução do valor dos ativos e também evitar o aumento do valor de passivos, no sentido de 
proporcionar maior benefício aos empregados e dirigentes, seria uma opção a ser levada 
em consideração? Pelos dados, 40% e 32% dos respondentes afirmaram ser positiva e 
negativa, respectivamente essa assertiva.

A questão 4 questionou se: a gestão de risco, conduzida para não evidenciar a potenciali-
dade de perda de ativos, poderia ser considerada para apresentar demonstrações contábeis ro-
bustas e conseqüente valorização da empresa no mercado? Conforme Tabela 9, 23% e 48% 
dos respondentes consideraram positiva e negativa, respectivamente o questionamento.

A questão 5 enfatizou: a mudança das regras contábeis estimula a necessidade de 
retornar aos estudos para obtenção de mais conhecimento? Os respondentes afirmaram 
em 99% que sim.

A questão 6 enfatizou que: a gestão do centro de custo ou de lucro ou de investimento, mode-
lada pela alta direção da área correspondente, que seja a base para a avaliação do desempenho 
da equipe de trabalho, deve ser questionada pelos componentes da equipe com vistas ao aten-
dimento de seus interesses, no conjunto dos interesses da empresa? Nesse item, encontrou-se 
que 53%,17% e 17% dos entrevistados responderam que sim, não e talvez, respectivamente. 

A questão 7 enfocou: você como produtor ou participante direto ou indireto da infor-
mação contábil, ou ainda como usuário interno da informação contábil, tendo conheci-
mento das políticas contábeis adotadas pela entidade em que você trabalha, melhoraria 
a qualidade da informação para que o mercado pudesse avaliar melhor o desempenho da 
entidade? Os dados apresentados demonstraram que 74% responderam que sim.

Na questão 8, se você pudesse, melhoraria os números contábeis que sustentam os indi-
cadores da entidade em que você trabalha, tais como indicadores de liquidez, taxa de retorno 
sobre o ativo e taxa de retorno sobre o patrimônio líquido, aumentando o valor dos ativos e 
reduzindo o valor das obrigações, para melhorar a imagem da entidade no mercado? Con-
forme Tabela 3, 25% e 64% dos entrevistados responderam que sim e não, respectivamente.

A questão 9 destacou se: você na qualidade de produtor da informação contábil deixa-
ria de reconhecer um passivo e/ou aumentaria o valor de um ativo se isso trouxesse aumento 
de recompensa ou de benefício para você e seu grupo de trabalho? Pelos dados apresenta-
dos 88% dos respondentes afirmaram que sim.

Finalmente, na questão 10, foi perguntado se: você na qualidade de usuário ou de 
analista interno da informação contábil da entidade em que você trabalha, omitiria sua 
opinião sobre uma informação que pudesse diminuir a imagem positiva da entidade para 
usuário externo e ou mercado? De acordo com a Tabela 9, 16%, 60% e 22% dos entrevis-
tados responderam que sim, não e talvez, respectivamente.

Análise dos dados

Inicialmente, foram aplicados testes quantitativos com a finalidade de confirmar a 
normalidade da amostra. Para essa finalidade, utilizou-se os testes Kolmogorov-Smirno-
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v-Lilliefors e de Shapiro-Wilk, não sendo utilizado o teste Bera-Jarque. Os dados tabu-
lados quando submetidos ao teste de normalidade (Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors e de 
Shapiro-Wilk), respectivamente, apresentaram resultados inferiores a 0,05, confirmando 
a normalidade de amostra.

a) Testa da hipótese nula H0: comportamento de operadores da contabilidade e de 
usuários internos da informação não influencia procedimentos contábeis relacionados à 
concessão de benefícios e recompensas a dirigentes empregados.

Os dados que permitem testar a hipótese nula H0 estão demonstrados na Tabela 9 e 
encontram-se compreendidos nas respostas aos quesitos Q1 a Q10. Desse modo, 46.23% 
dos respondentes acreditam que o comportamento de operadores da contabilidade e 
de usuários internos da informação influencia procedimentos contábeis relacionados à 
concessão de benefícios e recompensas a dirigentes empregados; enquanto que, 34,68% 
não acreditam que haja influencia; já, 10,65% tem dúvida da influencia; e 7,44% infor-
maram que não se aplica, ou não responderam ou anularam a resposta.

Tabela 9: Respostas consolidadas aos quesitos 1 a 10

Respostas Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Soma % 
Sim 48 31 33 31 18 76 41 57 19 2 356 46,23 
Não 29 19 15 25 37 1 13 11 49 68 267 34,68 
Talvez 0 17 19 11 8 0 13 3 6 5 82 10,65 
Não se aplica 0 8 9 8 12 0 9 3 2 2 53 6,88 
Branco/nulo 0 2 1 2 2 0 1 3 1 0 12 1,56 
Total 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 770 100,00 

 

Com base no percentual de respostas sim, é possível afirmar que os procedimentos 
contábeis são influenciados pelos benefícios e recompensas. Desta forma rejeita-se a 
hipótese nula H0.

b) Teste da hipótese alternativa H1: os operadores da contabilidade, com a qualificação 
de contador, acreditam que os procedimentos contábeis são influenciados pelos benefícios 
e recompensas concedidos a dirigentes empregados.

Os dados que permitem analisar a hipótese alternativa H1, estão demonstrados na Ta-
bela 10 e estão compreendidos nas respostas aos quesitos Q1 a Q4 e Q7 a Q10. Destaca-se 
que, 31.79% dos operadores da contabilidade, com a qualificação de contador, acredi-
tam que os procedimentos contábeis são influenciados pelos benefícios e recompensas 
concedidos a dirigentes empregados; enquanto que, 44,84% não acreditam que haja 
influência; já 12,23% tem dúvida da influência e 11,14% informaram que não se aplica, 
não responderam ou anularam a resposta. Com base no percentual de respostas sim, não 
é possível afirmar que os procedimentos contábeis são influenciados pelos benefícios e 
recompensas. Desta forma, rejeita-se a hipótese alternativa H1.
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Tabela 10: Resposta dos Contadores aos quesitos

Respostas Q1 Q2 Q3 Q4 Q7 Q8 Q9 Q10 Soma % 
Sim 19 21 19 8 32 12 1 5 117 31,79 
Não 12 9 13 24 6 28 40 33 165 44,84 
Talvez 7 11 7 5 3 3 3 6 45 12,23 
Não se Aplica 6 4 6 8 3 2 2 2 33 8,97 
Nulo/branco 2 1 1 1 2 1 0 0 8 2,17 
Total 46 46 46 46 46 46 46 46 368 100,0 

 

Com base no percentual de respostas sim, não é possível afirmar que os procedimen-
tos contábeis são influenciados pelos benefícios e recompensas. Desta forma, rejeita-se 
a hipótese alternativa H2.

c) Teste da hipótese alternativa H2: os procedimentos contábeis são influenciados pela 
motivação de apresentar demonstrações contábeis robustas com a finalidade de melhorar a 
imagem e a valorização da empresa no mercado.

Os dados para análise da hipótese alternativa H2 estão demonstrados na Tabela 11 e 
contidos nas respostas aos quesitos 4, 8 e 10 e se referem ao total de respondentes. Desse 
modo, 38,96% acreditam que os procedimentos contábeis são influenciados pela moti-
vação de apresentar demonstrações contábeis robustas com a finalidade de melhorar a 
imagem e a valorização da empresa no mercado; enquanto que, 45,02% não acreditam 
que haja influência; já 8,23% tem dúvida da influência; e 7,79% informaram que não se 
aplica, ou não responderam ou anularam a resposta.

Tabela 11: Resposta aos quesitos 4, 8 e 10

Respostas Q4 Q8 Q10 Soma %

Sim 31 57 2 90 38,96

Não 25 11 68 104 45,02

Talvez 11 3 5 19 8,23

Não se aplica 8 3 2 13 5,63

Branco/nulo 2 3 0 5 2,16
Total 77 77 77 231 100,00

Com base no percentual de respostas sim, não é possível afirmar que os procedimen-
tos contábeis são influenciados pelos benefícios e recompensas. Desta forma, rejeita-se 
a hipótese alternativa H2.
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d) Teste da hipótese alternativa H3: as empresas que reduzem benefícios concedidos a 
empregados e dirigentes para fortalecer a capitalização com vistas a realização de investi-
mentos estimulam desinteresse na obtenção de maiores resultados. 

Os dados para análise da hipótese alternativa H3 estão demonstrados na Tabela 12 e 
contidos na resposta ao quesito 2 e se referem ao total de respondentes. Portanto, 40,26% 
acreditam que as empresas que reduzem benefícios concedidos a empregados e dirigen-
tes para fortalecer a capitalização com vistas a realização de investimentos estimulam 
desinteresse na obtenção de maiores resultados; enquanto que, 24,68% não acreditam 
que haja influência; já 22,08% tem dúvida da influência; e 12,99% informaram que não 
se aplica, ou não responderam ou anularam a resposta.

Tabela 12: Repostas ao quesito Q2

Respostas Q2 %

Sim 31 40,26

Não 19 24,68

Talvez 17 22,08

Não se aplica 8 10,39

Branco/nulo 2 2,60
Total 77 100,0

Com base no percentual de respostas sim, é possível afirmar que os procedimentos 
contábeis são influenciados pelos benefícios e recompensas. Desta forma, não se rejeita 
a hipótese alternativa H3.

e) Teste da hipótese alternativa H4: os operadores da contabilidade e usuários internos 
da informação, na posição funcional de gerente, acreditam que o resultado da empresa 
poderia ser manipulado, diante da expectativa de concessão de maior benefício ou recom-
pensa, em relação a maior volume do lucro.

Os dados para análise da hipótese alternativa H4 estão demonstrados na Tabela 13 e 
contidos nas respostas aos quesitos 1, 3 e 9 e se referem ao total de respondentes. Assim, 
56,00% acreditam que os operadores da contabilidade e usuários internos da informação, 
na posição funcional de gerente, poderiam manipular resultados, diante da expectativa de 
concessão de maior benefício ou recompensa, em relação a maior volume do lucro; en-
quanto que, 25,33% não acreditam que haja influência; já 9,33% tem dúvida da influên-
cia; e 9,33% informaram que não se aplica, ou não responderam ou anularam a resposta.
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Tabela 13: Repostas aos quesitos Q1, Q2 e Q3

Respostas Q1 Q3 Q9 Soma % 
Sim 8 10 24 42 56,00 
Não 9 9 1 19 25,33 
Talvez 5 2 0 7 9,33 
Não se aplica 3 3 0 6 8,00 
Branco/nulo 0 1 0 1 1,33 
Total 25 25 25 75 100,00 

 

Com base no percentual de respostas sim, é possível afirmar que os procedimentos 
contábeis são influenciados pelos benefícios e recompensas. Desta forma, não se rejeita 
a hipótese alternativa H4.

Conclusões 

Este artigo enfoca o comportamento de operadores da contabilidade e de usuários 
da informação contábil, influenciando os procedimentos contábeis relacionados com a 
quantificação ou determinação de benefícios ou recompensas concedidas a dirigentes 
e empregados. O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa realizada diretamente 
em empresas do setor publico e privado, de segmentos diversos, e os dados tiveram trata-
mento quantitativo orientado por metodologia específica.

A pesquisa demonstrou a percepção de 77 respondentes de cinco empresas, das ca-
tegorias profissional de Contabilidade, Economia, Administração, Engenharia e outros, 
incluindo operadores da contabilidade, usuários da informação e ocupantes de função 
de gerência.

O resultado da pesquisa sinalizou que benefícios e ou recompensas concedidas a 
dirigentes e empregados exercem influência nos procedimentos contábeis que os quan-
tificam. Essa conclusão está sustentada na análise das hipóteses quando a hipótese nula 
(H0) foi negada e as hipóteses alternativas (H1 e H2) foram rejeitadas e as hipóteses (H3 e 
H4) não foram rejeitadas.

As conclusões da pesquisa evidenciaram que, embora haja sinalização para o exercí-
cio da influencia do comportamento nos procedimentos contábeis, houve manifestações 
significativa de respondentes que não acreditam na influência, bem como houve respon-
dentes que manifestaram dúvida na influência.

Por fim, sugere-se que pesquisas posteriores possam utilizar amostra quantitativa-
mente maior e mais abrangente em quantidade de empresas, e utilizar técnicas quantita-
tivas diferenciadas para tratamento dos dados, pois não se pode afirmar que os resultados 
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obtidos por esta pesquisa possam ser generalizados para todo o conjunto empresarial, de 
operadores da contabilidade e de usuários internos da informação.
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CAPÍTULO 2

 A CONTABILIDADE COMPORTAMENTAL 
E SEUS EFEITOS COGNITIVOS NO 
PROCESSO DECISÓRIO: UMA AMOSTRA 
COM OPERADORES DA CONTABILIDADE
• Maria Sueli Arnoud Fernandes

• Wenner Glaucio Lopes Lucena

• José Dionisio Gomes Da Silva

I N T R O D U Ç Ã O

A percepção do conhecimento requer um ponto de partida com base numa linha de 
pensamento em que se busca sistematizar e estruturar os fatos que devem ser relaciona-
dos às teorias científicas por meio de seus postulados e convenções. A Contabilidade tem 
seu berço enraizado nas Ciências Sociais Aplicadas; partindo deste pressuposto, tem-se 
uma nova área estabelecida no pensamento contábil: a Contabilidade Comportamental. 

De acordo com Siegel e Ramanauskas-Marconi (1989), a Contabilidade tem sido 
tradicionalmente baseada em apresentações financeiras. Ao longo das últimas décadas, 
os Operadores da Contabilidade têm reconhecido a necessidade de mais informações 
econômicas não quantificáveis, atualmente geradas pelo sistema de Contabilidade ou re-
latadas em Demonstrações Contábeis. Acredita-se que essas informações adicionais, não 
necessariamente de natureza financeira, dariam mais significado aos dados atualmente 
notificados e, portanto, permitiria um melhor auxílio na tomada de decisão. Parte dos 
dados não-financeiros das informações está inserida numa área em que os pesquisadores 
denominaram de Contabilidade Comportamental: um novo campo da Contabilidade 
que integra a dimensão do comportamento humano aplicado à Contabilidade. Entre-
tanto, este “novo conhecimento” não é inerente apenas a Contabilidade, mas, conhe-
cido por outras áreas como: Finanças Comportamentais, Economia Comportamental, 
Neuroeconomia, Psicologia Econômica, entre outras.

Uma vasta e crescente literatura estrangeira vem trabalhando esses temas sobre o 
comportamento humano e ratificando que os indivíduos, de maneira geral, apresentam 
fronteiras bem definidas com relação aos processos cognitivos. Estes possuem a facili-
dade de serem induzidos pelos mais variados efeitos (vieses) do comportamento no que 
tange aos seus processos decisórios. Diante disso, é considerado que o ser humano não 
age tão somente de forma racional, as suas decisões ganham quase sempre um cunho 
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psicológico em que se avaliam os resultados originados pelas suas decisões. Questões do 
tipo: perda, ganhos, risco, retorno, fracasso, excesso de confiança etc, podem induzir 
suas escolhas. 

As questões e as escolhas apresentadas aqui são trabalhadas em várias áreas por meio 
de estudiosos como: Ariely (2008); Tversky e Kahneman (1981); Baker e Nofsinger 
(2002); Barber e Odean (1999); Bazerman (2004) entre outros e denominam de vieses 
e/ou efeitos comportamentais. Com base nesses, a Contabilidade Comportamental está 
também interessada em saber como estes efeitos cognitivos podem ser alterados por mu-
danças na maneira pela qual a Contabilidade é realizada e como os relatórios contábeis 
e os procedimentos podem ser usados mais eficazmente para ajudar indivíduos e organi-
zações para atingir seus objetivos. 

Embora a Ciência Comportamental seja um subconjunto das ciências sociais, a 
Contabilidade Comportamental é um subconjunto de ambas. Assim, considerando a 
relevância dos efeitos cognitivos, na tomada de decisão, nesse estudo faz-se a seguinte 
indagação: os Operadores da Contabilidade (Auditores e Contadores) apresentam evidên-
cias dos efeitos cognitivos na avaliação da informação contábil no processo decisório da 
Contabilidade?

Um dos pilares do estudo para área comportamental é a identificação de como os 
indivíduos sofrem efeitos cognitivos. 

Este estudo tem como objetivo investigar os seguintes vieses direcionados aos Opera-
dores da Contabilidade: Heurística da Representatividade, Excesso de Confiança, Efeito 
Disponibilidade e Heurística da Relatividade, com base na Contabilidade.

 Em síntese, o artigo está configurado nesta introdução, em seguida enfatiza-se a 
fundamentação teórica, depois tem-se o procedimento metodológico, a análise dos resul-
tados e as principais considerações finais com suas limitações e indicações para futuras 
pesquisas.

F U N D A M E N TA Ç Ã O  T E Ó R I C A

Segundo Siegel e Ramanauskas-Marconi (1989), o interesse nos aspectos compor-
tamentais pela Contabilidade começou a se desenvolver na década de 1950 e, desde 
então, teve-se um crescente número de artigos nessa área, tendo como base a Behavioral 
Research in Accounting, um dos principais periódicos que trata sobre as teorias com-
portamentais. O impulso para Contabilidade Comportamental de acordo com Libby, 
Bloomfield e Nelson (2001), Bazerman (2004), entre outros estudiosos do assunto, veio, 
principalmente, do ramo acadêmico de profissionais da Contabilidade. A maioria desses 
estudos comportamentais tem sido publicada em revistas acadêmicas e de autoria de 
acadêmicos. Tais estudos têm produzido interessantes resultados sobre a natureza e as 
causas do comportamento humano. 
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Principais aspectos comportamentais

O âmbito de aplicação da Contabilidade Comportamental é bastante amplo, in-
cluindo: a aplicação dos conceitos da ciência comportamental para a concepção e cons-
trução de sistemas de Contabilidade; o estudo da reação humana, no que toca ao formato 
e ao conteúdo dos relatórios contábeis; as formas em que a informação é processada para 
a tomada de decisão; o desenvolvimento de técnicas de informações comportamentais 
para os diversos usuários, e o desenvolvimento de estratégias para motivar e influenciar o 
comportamento, aspirações e objetivos das pessoas que dirigem a organização.

 
De acordo com Siegel e Ramanauskas-Marconi (1989), o campo de aplicação da 

Contabilidade Comportamental pode ser dividido em três áreas gerais:
O efeito do comportamento humano, sobre a concepção, construção e utilização do 

sistema de Contabilidade. 
 
Essa área de Contabilidade Comportamental está preocupada com a forma como as 

atitudes e filosofias da gestão afetam a Contabilidade e o funcionamento da organização. 
Por exemplo, os gestores que são avessos ao risco agirão diferentes nos tipos de sistemas 
de controles financeiros mais do que os gestores que estão mais inclinados a assumir 
riscos. Assim, a folga ou rigidez dos controles contábeis é influenciada pelo comporta-
mento humano. 

O efeito do sistema de Contabilidade sobre o comportamento humano. 

Essa área de Contabilidade Comportamental está preocupada com a forma como 
o sistema de contabilização afeta a motivação, a produtividade, a tomada de decisão, a 
satisfação no trabalho e a cooperação. Por exemplo, um orçamento, que é muito "aper-
tado", pode levar às pessoas a acreditarem que as metas não são exeqüíveis e que não há 
sentido em tentar alcançá-las. Um orçamento que é demasiado "solto" pode resultar em 
descuido e ineficiências na produção. 
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Métodos de previsão e as estratégias para 
alterar o comportamento humano.

Essa terceira área de Contabilidade Comportamental está preocupada com a forma 
como o sistema de Contabilidade pode ser utilizado para influenciar comportamentos. 
Dessa forma, o processo decisório ganha um caráter comportamental e, de acordo com 
Gerletti e Sauaia (2008), diante da complexidade e da incerteza, tomadores de decisão 
normalmente utilizam heurísticas – fórmulas práticas que reduzem o tempo e a com-
plexidade da decisão - que por estarem sujeitas a uma série de vieses, comprometem em 
certa medida a sua racionalidade, entendida como o processo de tomada de decisões que 
conduziria ao resultado ótimo: o que apresenta a maior utilidade esperada. Visto assim, 
usou-se a metodologia defendida por Bazerman (2004) para identificar e trabalhar os 
efeitos cognitivos dos operadores da Contabilidade, conforme se apresenta abaixo:

Quadro 1: Resumo dos efeitos cognitivos

Viés Descrição

Vieses que emanam da Heurística da Disponibilidade

1)Facilidade de Lembrança Indivíduos julgam que eventos mais facilmente lembrados são 
mais freqüentes do que os menos lembrados.

2)Recuperabilidade A avaliação da freqüência de eventos sofre viés com base no 
modo que a estrutura da memória afeta o processo de busca.

3)Associações Pressupostas
Indivíduos tendem a superestimar a probabilidade de eventos 
ocorrerem concomitantemente com base na quantidade de 

associações semelhantes que podem recordar facilmente

Vieses que emanam da Heurística da Representatividade

4)Insensibilidade aos índi-
ces básicos

Ao avaliar probabilidades, indivíduos tendem a ignorar índices 
básicos em função de descrições informativas, mesmo irrelevan-

tes

5)Insensibilidade ao tama-
nho da amostra

Indivíduos tendem a desconsiderar o papel do tamanho da 
amostra ao avaliar informações amostrais

6)Interpretação errada da 
chance

Indivíduos esperam um processo aleatório “pareça” aleatório, 
independente da validade estatística da expectativa

7)Regressão à média Indivíduos sã propensos a ignorar o fato de que eventos extre-
mos tendem a regredir à média em tentativas subseqüentes

8)Falácia da conjunção
Indivíduos julgam erroneamente que conjunções são mais pro-
váveis que conjuntos mais globais de eventos que englobam a 

conjunção

Vieses que emanam da Heurística da ancoragem e ajuste (Relatividade)
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9)Ajuste insuficiente da 
âncora

Indivíduos estimam valores com base em informações disponí-
veis e usualmente fazem ajustes insuficientes para estabelecer o 

valor final

10)Vieses de eventos con-
juntivos e disjuntivos

Indivíduos superestimam a probabilidade de eventos conjunti-
vos e subestimam a probabilidade de eventos disjuntivos

11)Excesso de confiança Indivíduos tendem a exibir excesso de confiança quanto aos 
seus julgamentos ao responder questões difíceis

Fonte: Bazerman (2004) – adaptado.

De acordo com Liyanarachchi (2007), a presença de humanos é bastante comum 
no processamento de informação e surgiu a partir de décadas de investigação sobre o 
uso generalizado da decisão heurística pelos decisores. Por exemplo, no seu trabalho 
pioneiro Tversky e Kahneman (1971, 1973, 1982) apud Liyanarachchi (2007) demons-
traram como os indivíduos violam regras normativas de decisão, empregando heurísticas 
de decisão, por exemplo, a representatividade, disponibilidade e ancoragem, para resol-
ver problemas complexos. 

Heurística da Representatividade

As possibilidades envolvendo um processo de decisão podem ter diversos focos, 
mesmo que os resultados apresentados sejam semelhantes. A ausência de racionalidade 
no processo decisório pode ser influenciada pelas formas como as questões são apresenta-
das. Tversky e Kahneman (1981) enfatizam que as percepções humanas podem distorcer 
os reais objetivos da escolha desejada. Num estudo, realizado com os discentes de duas 
universidades americanas (Stanford e Columbia) Tversky e Kahneman (1981) apresen-
taram subsídios de que fica evidente que as escolhas que envolveram ganhos certos os 
alunos são avessos e quando se fala em perdas são propensos ao risco.

A Heurística da Representatividade é comparada a escolhas que apresentarem situ-
ações semelhantes com probabilidade de acontecer.  Para Tversky e Kahneman (1974) 
e Kimura e Basso (2003) essa representatividade se dá por meio do julgamento baseado 
em estereótipos. Tomando como exemplo esse artigo, a heurística se relaciona com a 
possibilidade de as empresas apresentarem lucros ou prejuízos. Assim, os operadores da 
Contabilidade (Auditores e Contadores) podem tomar uma decisão, em função das in-
formações, externando uma opinião não condizente com a situação. Em outras palavras, 
as pessoas tendem a pensar sobre eventos ou objetos e a fazer julgamentos sobre eles 
baseando-se em estereótipos previamente formados.
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Excesso de Confiança 

Ariely (2008); Shiller (2000); Baker e Nofsinger (2002); Libby, Bloomfield e Bloom-
field (2001); Ferreira (2008) entre outros, mostram que a grande maioria dos indivíduos 
se consideram acima da média, quando a questão se relaciona, por exemplo, com as suas 
habilidades e capacidades profissionais e pessoais. E são mais nítidos em homens do que 
em mulheres, conforme aponta Bukszar (2003), Barber e Odean, (2001). Corroborando 
com os autores Borgea e Barros (2008), o excesso de confiança tem sido mais eviden-
ciado em homens e em atividades percebidas como masculinas. Além disso, esse viés 
é mais presente quando o feedback é demorado ou inconclusivo. Na visão de Kimura 
(2003), o excesso de confiança possibilita ao individuo uma falsa vantagem em relação 
aos outros levando-o a uma decisão errônea.

Para Svenson (1981); Taylor e Brown, (1988) apud Barros e Silveira, (2008), o efeito 
autoconfiança também pode ser relacionado mais diretamente com a postura de in-
divíduos que a de supervalorização de seus próprios conhecimentos, isto com base na 
exatidão das informações que podem adquirir. As pesquisas sobre as denominadas “ilu-
sões positivas” mostram que o indivíduo se intitula “auto suficiente” em várias situações, 
como por exemplo, se você perguntar a um motorista as suas habilidades na direção, ele, 
com certeza, se mostrará acima da média. 

Partindo desse pressuposto, acredita-se que os operadores da Contabilidade se 
julguem acima da média quando forem indagados sobre o conhecimento de normas 
contábeis. Segundo Liyanarachchi (2007), algumas funções de Contabilidade podem 
também desempenhar um papel importante na determinação do nível e do tipo de co-
nhecimento necessário para fazer sentenças envolvendo Contabilidade. Por exemplo, a 
literatura sugere que a capacidade de fazer julgamentos coerentes com as normas profis-
sionais, é uma importante qualidade de decisões em auditoria.

Finalmente, é relevante observar que as heurísticas e os vieses frequentemente ob-
servados em estudos com indivíduos com pouca ou nenhuma especialização ou com 
tarefas artificiais foram também evidentes em certa medida nas decisões de profissionais 
de auditores experientes (SMITH; KIDA, 1991 apud LIYANARACHCHI, 2007).

Heurística da Relatividade

Para Ariely (2008), a relatividade proporciona, sempre, a comparação entre dois en-
tendimentos, fazendo com que o indivíduo concentre-se nas coisas mais fáceis de serem 
comparadas, evitando-se aquelas que se julga de difícil comparação.

Na visão de Macedo e Fontes (2008), a Heurística da Ancoragem e Ajustamento 
(Heurística da Relatividade) ocorre quando uma pessoa no processo decisório se vale de 
um valor de referência (âncora) para escolher um determinado rumo de ação e ajusta 
esse valor para chegar a uma decisão final (ajustamento).
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Kruger apud Borgéa e Barros (2008) relacionam o viés da ancoragem com o esforço 
envolvido em fazer ajustes a partir da âncora. Eles dizem que é reflexo da tendência das 
pessoas a minimizar seu esforço cognitivo. Já Chapman e Johnson (1999) apud Borgéa 
e Barros (2008) acreditam que a âncora atua como uma sugestão, possibilitando que 
informações consistentes com a âncora fiquem mais disponíveis na memória. 

De acordo com Prates e Sobreira (2004) apud Macedo e Fontes (2008), esse efeito 
consiste na elaboração de previsões com relação a uma determinada variável, através 
de um processo de ajuste de valores, previamente estabelecidos como ponto de partida. 
Nesse caso, as previsões estariam sempre enviesadas, uma vez que pontos de partida 
diferentes levariam a previsões diferentes. Ainda para os autores, no que diz respeito aos 
ajustes de preços, em mercados de ações, os investidores tendem a utilizar o preço do dia 
anterior como âncora, e, a partir dele, efetuar ajustes.

De acordo com Tversky e Kahneman (1974), em ocasiões de dúvidas, alguns indiví-
duos estimam sua decisão com base em um valor inicial e, com isso, ajusta sua decisão.  
Quando isso acontece, os indivíduos são levados a dados insuficientes e, em muitos ca-
sos, enviesados. Visto assim, tem-se o que os autores chamam de efeito ancoragem e de 
ajustamento insuficiente, mas que nesse trabalho recebe uma plenitude maior classifi-
cando-o como a Heurística da Relatividade. Dessa forma, Kimura (2003) apud Edwards 
(1964) propõe um problema baseado em probabilidades para demonstrar que os indiví-
duos têm um valor de referência que ancora suas percepções levando-os a estabelecer 
estimativas conservadoras.

Efeito Disponibilidade

Para Bruns Jr. (1968), a disponibilidade de outras informações será um elemento 
determinante no peso atribuído por um decisor. Por isso, pode-se afirmar que a rela-
ção entre as informações disponíveis e as decisões é fundamental para teorias contábeis, 
no processo de decisão. Com base nesse pensamento, o efeito Disponibilidade é uma 
heurística cognitiva em que um decisor depende do conhecimento que está facilmente 
disponível, ao invés de analisar alternativas ou processos. A base desse conhecimento 
busca dos requisitos a freqüência como as situações, uma vez dispostas e a probabilidade 
do evento ocorrer. Esse julgamento heurístico é chamado disponibilidade.  No entanto, 
para Tversky e Kahneman (1974) e Bazerman (2004), a disponibilidade é afetada por 
outros fatores que não são detectados na freqüência nem na probabilidade. Consequen-
temente, a dependência em relação aos efeitos de disponibilidade leva ao que se chama 
hoje de falhas (erros) cognitivos, ou ainda, vieses.
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Operadores da Contabilidade e o Processo Decisório

De acordo com Macedo e Fontes (2008), temática sobre Contabilidade Comporta-
mental teve um grande impulso, segundo Birnberg et al. (1998), nos trabalhos de Ashton 
e Ashton (1995) e Arnold e Sutton (1997), sobre julgamento e tomada de decisão em 
Contabilidade e Auditoria. A maior parte dos efeitos comportamentais na Contabilidade 
centrou-se em informações e sobre como utilizá-las para fazer julgamentos e/ou tomar 
decisões. A essência do processo contábil é a comunicação das informações com impli-
cações financeiras ou de gestão para os mais variados usuários da Contabilidade. 

A questão de decisão, nos seus aspectos conceituais, é inerente ao ser humano, desde 
os tempos remotos. Todavia, cada vez mais a organização chama para ela uma atividade 
de suma importância para sua sobrevivência. Desta forma, os vieses existentes, em torno 
de uma decisão empresarial pode levar a empresa ao insucesso. Portanto, os indivíduos 
podem ser influenciados por seus efeitos cognitivos, desde os intrínsecos como os efême-
ros. Sendo assim, o estudo do processo decisório, com base nos operadores da Contabi-
lidade ganham uma enorme relevância nos dias atuais. 

Decidir é agir de forma a resolver um problema em aberto ou aceitar/negar uma 
oportunidade a ser desenvolvida, ou ainda escolher entre alternativas. Já o processo deci-
sório é o conjunto de etapas necessárias para se tomar uma decisão. 

Mintzberg et al apud Façanha (2007, p. 32) conceituam processo decisório como 
sendo “o conjunto de ações e fatores dinâmicos que se inicia com a identificação de 
um estímulo que requer ação e termina com uma decisão”, ou seja, o estímulo citado 
por Mintzberg se refere a um problema ou a uma oportunidade existente que para ser 
resolvido necessita de uma ação ou conjunto de ações que convirjam na resolução do 
problema ou aceitação da oportunidade. 

Em sua grande maioria, os modelos utilizados na tomada de decisão não inserem 
em suas variáveis as inferências relacionadas às emoções em que os indivíduos estão 
sujeitos a apresentar. Todavia, alguns estudiosos como Sanfey et al. (2003); Ariely (2008); 
Barbedo e Camilo-da-Silva (2008) entre outros, começaram a observar que essa métrica 
é verdadeira e tem o poder de influenciar a tomada de decisão.

Bechara e Damásio (2004) desenvolveram um modelo decisorial (marcador-somático) 
que apresenta uma estrutura cognitiva neural, partindo dos pressupostos de que atalhos men-
tais levam o ser humano a tomar decisões rápidas e vantajosas. De acordo com Siegel e Ra-
manauskas-Marconi (1989), a ideia de que os relatórios possam afetar o comportamento não 
é novo, nem é exclusivo da gestão e da Contabilidade. Psicólogos estão bem conscientes de 
que as pessoas podem responder às "exigências" de uma situação experimental por se com-
portar diferentemente do que em outras situações. Por isso, é relevante estudar o comporta-
mento dos operadores na utilização dos dados condensados tanto para impor tais demandas 
como fornecer uma informação necessária para avaliar seus julgamentos e decisões. 

Na visão de Ariely (2008) e Bazerman (2004), os indivíduos tendem a ignorar in-
formações importantes quando estimam a probabilidade de um evento ser facilmente 



39

manipulado, à medida em que são fornecidas outras informações descritivas, mesmo que 
elas não sejam relevantes para o problema. Ou seja, os seres humanos foram preparados 
para enxergar os eventos de uma maneira analítica.

O universo de estudos da Contabilidade Comportamental está inserido na identifi-
cação de como as falhas cognitivas, os atalhos mentais e os julgamentos podem influen-
ciar o processo de decisão dos usuários externos e/ou internos e como essas estruturas 
comportamentais podem determinar quebra de paradigmas no mundo empresarial. O 
cerne da questão está em provar que tais anomalias de comportamento são realmente 
previsíveis e podem alterar a forma de agir e de tomar decisão na área empresarial.

Segundo Souza, Kayo e Yu (2003), a Teoria da Perspectiva é um modelo alternativo 
à Teoria da Utilidade para a tomada de decisões. Ela se contrapõe à Teoria da Utilidade 
ao considerar que, em condições de risco, a tomada de decisões é dependente da forma 
como a informação é apresentada, ou seja do enquadramento realizado. 

P R O C E D I M E N T O  M E T O D O L Ó G I C O

De acordo com Gil (1999, p.26), “a investigação científica depende de um conjunto 
de procedimentos intelectuais e técnicos para que seus objetivos sejam atingidos: os mé-
todos científicos”. Nessa seção, foram utilizadas as subdivisões de natureza da pesquisa, 
método de abordagem, procedimento, as técnicas utilizadas, seus instrument 1os, os 
tratamentos e a coletas de dados, que tem como finalidade investigar o comportamento 
dos operadores da Contabilidade, classificados em dois grupos: Auditores e Contado-
res no Brasil, determinados pelos pesquisadores, por meio dos efeitos comportamentais 
elencados anteriormente no inicio do artigo.

Natureza da pesquisa

Partindo da necessidade de caracterizar a natureza da pesquisa Beuren (2006, p. 82) 
enfoca que as tipologias da pesquisa quanto aos seus objetivos podem ser do tipo descri-
tiva, em que “pelo fato de descreverem aspectos ou comportamentos de determinada 
população analisada para esclarecer determinadas características e/ou aspectos inerentes 
a ela”. Assim, pode-se dizer que a pesquisa levantou as características sociais, bem como 
o processo de tomada de decisão pelos grupos identificados. 

Quanto aos meios, Gil (1999, p. 70) diz que a pesquisa é classificada como sendo de 
levantamento, pois, “basicamente, procede-se a solicitação de informações a um grupo 
significativo de pessoa acerca do problema estudado [...]”. Dessa forma, a pesquisa foi 
realizada com aplicação de questionário em duas etapas: uma sendo via e-mail para os 
auditores do Cadastro Nacional dos Auditores Independentes – CNAI e do Instituto 
dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON (137 auditores) e contadores dis-
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tribuídos por todo o Brasil (722 contadores), e outra in loco com os Auditores Internos 
das contas públicas do Estado da Paraíba (50 auditores). Vale salientar que alguns dos 
e-mails enviados voltaram por erros de informações e espaços insuficientes na caixa de 
e-mail para receber as mensagens que continha o questionário.

Método de abordagem

Quanto ao método de abordagem, apresentada no estudo, é do tipo indutivo, corro-
borando com pensamento de Matias-Pereira (2008, p. 78) “[...] é aquele em que o conhe-
cimento é fundamentado na experiência, não levando em conta os princípios preesta-
belecidos”. Ou seja, o estudo evidenciará que os grupos de operadores da Contabilidade 
são influenciados ou não pelos efeitos comportamentais, não podendo generalizar os 
resultados. Pelo simples fato de que quando se fala em Contabilidade comportamental 
nem sempre essa métrica torna-se verdadeira.

Método de procedimento

A aplicação do procedimento da pesquisa pode ser facilmente detectada pelo uso 
do método estatístico.  Medeiros (2007) e Lakatos e Marconi (1985) reforçam que este 
método se estrutura com base nas probabilidades da teoria estatística para explicar a rea-
lidade. Sendo assim, é fato que as respostas dos questionários foram dispostas de maneira 
a quantificá-las e analisá-las estatisticamente.

Técnicas de pesquisa

As técnicas de pesquisa utilizadas foram as seguintes: num primeiro momento, buscou-
-se material bibliográfico sobre o assunto e, conforme afirmação de Silva (2003), as princi-
pais fontes de pesquisa que podem auxiliar o desenvolvimento do estudo são: livros, revistas, 
teses, dissertações e meios eletrônicos (internet), periódicos e CD de anais de congressos. 
Portanto a base da pesquisa bibliográfica está fundamentada nesses materiais de pesquisa. 
No segundo momento, teve-se a aplicação de questionário realizado com os grupos dos 
operadores da Contabilidade, de modo que foi usada uma classificação para representar 
cada um deles. Ou seja, Grupo I foram os Auditores Independentes e os Auditores Internos 
do Estado da Paraíba, e por fim, o Grupo II os Contadores espalhados pelo Brasil.
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Instrumento da pesquisa

Utilizou-se como instrumento de pesquisa um questionário, que, segundo Silva e 
Menezes (2001, p. 33), questionário “é uma série ordenada de perguntas que devem 
ser respondidas por escrito pelo informante”. Os questionários utilizados foram do tipo 
estruturados, compostos por questões fechadas. Essa estruturação se deu pelo fato de 
que grande parte das informações necessárias ao trabalho foi pensada para se ter um 
tratamento quantitativo, o que se faz mister a existência de questões fechadas. 

Vale salientar que os questionários respondidos seguiram dois padrões: enviados via e-mail e 
aplicados in loco para os operadores da Contabilidade, contadores e auditores. A esse respeito, 
Rodrigues (2007, p. 139) apresenta algumas das vantagens quando se aplica um questionário 
fechado, são elas: “(a) simplicidade de compreensão e organização de respostas para o res-
pondente; (b) clareza das respostas, para o pesquisador e (c) praticidade para o respondente”.

O questionário foi dividido em quatro blocos para atender as necessidades do estudo. 
A primeira se referia aos aspectos Heurístico da Representatividade em que é apresentada 
a questão 2. No bloco II, teve-se como aplicação da Heurística da Relatividade com as 
questões 4 e 5. Para o bloco III, o efeito utilizado foi o da disponibilidade nas questões 1 e 
3. E, por último, a questão 6, que verificou junto aos indivíduos o seu nível de confiança. 

É imprescindível informar que as questões utilizadas foram adaptadas dos trabalhos 
de Tversky e Kahneman (1974, 1981), Hendriksen e Van Breda (1999), Ariely (2008), ao 
longo de seus estudos.

Tratamento dos dados

Os dados desse estudo foram tratados com o auxílio do Microsoft Office Excel® para 
compilar os dados que estavam no questionário, bem como na confecção dos gráficos da 
faixa etária e gênero dos indivíduos.  

O uso do software SPSS (Statiscical Package for the Social Sciences) para o trata-
mento dos testes estatísticos.  De acordo com Martins e Theóphilo (2007), cada vez mais 
vem se tornando comum o uso de pacotes estatísticos pelos pesquisadores.

Adicionalmente, foram levantadas as seguintes hipóteses de trabalho, para cada ques-
tão com o propósito de auxiliar a resposta apresentada na problemática do estudo:

 Questão 1 – O intuito foi identificar se a forma como foram colocados os resul-
tados da empresa com relação ao seu lucro ou prejuízo, usando os critérios de avaliação 
de estoque, com base no custo histórico ou no custo de reposição influenciariam a de-
cisão do operador da Contabilidade quanto a sua decisão. Assim foram usados dois tipos 
de questionário, nestes se apresentavam: em um deles um lucro; e no outro prejuízo.

H1 – O efeito Disponibilidade influencia o processo de decisão dos indivíduos por-
que o indivíduo tende a tomar decisões sobre conhecimentos que estão facilmente dis-
poníveis ao invés de analisarem alternativas.
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 Questão 2 – A métrica dessa questão era ver se os operadores estavam avessos ao 
risco a decisões que tratam de ganhos certos e propensos ao risco em situações em que se 
tem a certeza de uma perda na sua decisão.

H2 – Os indivíduos apresentam evidências da Heurística da Representatividade, uma 
vez que tendem a pensar sobre eventos ou objetos e a fazer julgamentos sobre eles to-
mando como base estereótipos previamente formados.

 Questão 3 – A forma como uma questão é apresentada, muitas vezes, propor-
ciona aos operadores da Contabilidade a tomarem decisão que não refletem a realidade 
da situação, nesta questão o interesse foi de identificar se a estrutura do relatório influen-
cia a decisão de auditores e/ou contadores.

H3 – O efeito Disponibilidade influencia o processo de decisão dos indivíduos por-
que o indivíduo tende a tomar decisões sobre conhecimentos que estão facilmente dis-
poníveis ao invés de analisarem alternativas. 

 Questão 4 – Tomam como base situações probabilísticas em que as pessoas 
tendem a darem pesos diferentes a eventos em que se julguem inconsistentes quando se 
manipula a concepção da certeza. Nesse caso, a probabilidade de ocorrência era baixa, 
entretanto, os operadores acreditam no contrário. 

H4 – Os operadores da Contabilidade apresentam o efeito da Relatividade por julga-
rem a situação com pesos probabilísticos diferentes.

 Questão 5 – A Heurística da Relatividade trabalha basicamente o efeito anco-
ragem e o ajustamento em que as pessoas usam um valor de referência para tomarem a 
decisão, é o que Ariely (2008), em seu trabalho, denominou de chamariz, em que são 
oferecidas três escolhas, embora as “vantagens” sejam direcionadas para apenas uma, a 
que se quer que o indivíduo escolha. 

H5 – Os indivíduos sofrem de efeito da Relatividade em situações ligada a área pro-
fissional em que atuam, pois eles têm um valor de referência que ancora suas percepções 
levando-os a estabelecer estimativas conservadoras na tomada de decisões.

 Questão 6 – Nessa questão, diversos estudiosos defendem que o ser humano 
possui em sua natureza excesso de confiança, ou seja, julgam-se acima da média, quando 
comparados com outros indivíduos.

H6 – Os indivíduos são fortemente influenciados pelo Excesso de Confiança, porque 
esse dá ao indivíduo uma falsa vantagem em relação aos demais, o que tem levado a de-
cisões errôneas. Assim, acredita-se que os operadores da Contabilidade se julgam acima 
da média em termos de conhecimento de normas contábeis. 

Foram aplicadas junto aos efeitos comportamentais seis questões, em que se buscou 
comprovar se os indivíduos sofrem ou são influenciados por um dos efeitos apresentados. 
Ou seja, as questões foram dispostas com base em duas alternativas nas quais se espera 
que os valores sejam os mesmos, já que, numa grande quantidade de indivíduos, eles de-
veriam dividir suas respostas para uma representatividade em torno de 50%. Entretanto, 
como foram aplicados os efeitos, eles foram “previsivelmente irracionais”.
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Universo e Amostra

O universo da pesquisa, de acordo com Silva (2003), é um conjunto que representa 
os indivíduos do estudo, enquanto a amostra é seu subconjunto. Sendo assim, o universo 
da pesquisa é formado por contadores do Brasil, por auditores cadastrados no Cadastro 
Nacional de Auditores Independentes – CNAI, no Instituto dos Auditores Independen-
tes do Brasil – IBRACON, e Auditores Internos do Estado da Paraíba. Dessa forma, foi 
necessário definir uma amostra estratificada do universo da pesquisa para os dois grupos 
de operadores da Contabilidade (Auditores e Contadores). Esta estratificação de acordo 
com Vergara (2000, p. 45) é “uma parte do universo escolhido, segundo algum critério 
de representatividade”.

Para Matias-Pereira (2007), Beuren (2006) e Silva (2003), os métodos de amostragem 
podem ser de dois tipos: probabilísticos e não probabilístico. Diante disto, estudo teve 
foco em dados não probabilísticos em que levam em consideração o julgamento do pes-
quisador, a acessibilidade dos dados e a conveniência da pesquisa. Vale salientar que o 
uso da amostragem não probabilística apresenta algumas limitações de inferência, sem, 
contudo, invalidar os resultados da pesquisa, uma vez que o objetivo nesse estudo é ana-
lisar os aspectos cognitivos do processo de tomada de decisão, com base nos operadores 
da Contabilidade.

Coleta dos dados

Inicialmente, utilizou-se um questionário fechado, com seis perguntas. Com base 
nessas questões, foram usados a os efeitos cognitivos da Contabilidade Comportamental, 
aplicados a dois grupos de operadores da Contabilidade. Além disso, perguntou-se do 
gênero do entrevistado, da faixa etária e da sua unidade de federação. 

O interesse pela aplicação dos questionários fechados deu-se em função da econo-
mia de tempo da resposta e da maior possibilidade de retorno, haja vista que quando 
se apresentam questionários abertos, comumente os pesquisadores encontram questões 
não respondidas, porque, em sua maioria, requerem um esforço maior na sua execução.

Após formatar o questionário, este foi aplicado com base nos dois grupos de operadores 
da Contabilidade (auditores e contadores). Segundo Rodrigues (2007, p. 127) “Os sujeitos 
podem condicionar o instrumento de coleta de informações. Por isso, é importante definir 
os sujeitos com os quais a investigação deverá dialogar, ou que deverão ser estudados”.

Os dados foram coletados nos meses de maio e junho de 2009. Nesse momento 
foram encaminhados e aplicados, ora via e-mail, ora in loco, dois tipos de questionários, 
por respondente, para 722 Contadores e 187 auditores.  Desses, retornaram um conjunto 
de 95 questionários. Por acessibilidade, foram tabulados os dados coletados junto a essa 
amostra que está concentrada nos seguintes grupos:
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Quadro 1: Dados gerais 

Operadores da 

Contabilidade

Gênero Faixa etária (anos)

Fem Masc Até 30 31 a 40 41 a 50  Acima 
de 50 Soma

Auditores Inde-
pendentes 4 13 10 3 2 2 17

Auditores In-
ternos 9 7 2 7 4 3 16

Contadores 28 34 24 24 7 7 62

Total 41 54 36 34 13 12 95

 

Os 95 questionários recebidos e tabulados estão concentrados nas seguintes 
categorias de operadores da Contabilidade, por estado da federação:

Gráfico 1: Operadores da Contabilidade por Estado da Federação

A N Á L I S E  D O S  R E S U LTA D O S

Com base nas tabelas apresentadas, a seguir, foram verificadas as hipóteses levanta-
das na metodologia da pesquisa, considerando H0 para hipótese nula e H1 para hipótese 
experimental (testada). Para a geração dos resultados, recorreu-se ao software Statistical 
Package for Social Science – SPSS versão 10.0. Os testes utilizados são: o Teste Qui-Qua-
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drado de Pearson para Independência, o Teste Exato de Fisher (apenas para as três pri-
meiras questões foram apresentada, haja vista que se trata de um teste que usa matrizes 
de pares 2x2, ou seja, questões binárias), e o Teste de Phi e Cramer’s V, todos ao nível de 
significância de 5%. Para as hipóteses de trabalho levantadas tem-se a seguinte hipótese 
nula: Os operadores da Contabilidade não sofrem os efeitos cognitivos na avaliação da 
informação contábil no processo decisório da Contabilidade.

Na questão 1, procurou-se saber se os Operadores da Contabilidade eram afetados 
pelo efeito disponibilidade, quando são apresentados resultados com lucros para o ques-
tionário tipo 1. Com relação ao outro questionário, usando os testes estatísticos, ficou 
evidenciado que o nível de significância não é representativo para 5%.

 Portanto, não rejeita H0, em que o efeito Disponibilidade não influencia o processo 
de decisão dos operadores porque eles não tendem a tomar decisões sobre conhecimen-
tos contábeis, pois, ao invés de analisarem alternativas de cunho profissional, são ten-
denciosos a responder pela palavra “lucro” ou “prejuízo” que está facilmente disponível.

Tabela 1: Influência do Tipo de Questionário

14 12 26
15.1 10.9 26.0

53.8% 46.2% 100.0%
41 28 69

39.9 29.1 69.0
59.4% 40.6% 100.0%

55 40 95
55.0 40.0 95.0

57.9% 42.1% 100.0%

Frequência
Frequência Esperada
% QUEST1
Frequência

Frequência Esperada
% QUEST1
Frequência
Frequência Esperada
% QUEST1

Alternativa 1

Alternativa 2

QUEST1

Total

Questionário
Tipo A

Questionário
Tipo B

TIP_QUES

Total

Acreditava-se que a forma como o questionário fora apresentado influenciaria os re-
sultados gerados pelos operadores. Entretanto tal pensamento foi refutado. Ficando mais 
claro quando se observa o nível de significância dos testes estatísticos, conforme apresen-
tado a seguir. Vale salientar que Silva e Lima (2007) fizeram uma pesquisa utilizando 
alunos de graduação e encontraram resultados diferentes, seguindo a mesma visão mais 
chamando de efect formulation. A tabela 2 mostra de acordo com os testes estatísticos 
que para o nível de significância de 5% não se pode dizer que os operadores sofrem de 
efeito disposição.
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Tabela 2: Teste Estatistico

0.624
0.648
0.625

Qui-Quadrado de Pearson
Teste Exato de Fisher
Teste Phi e Cramer's V

Nível de
Significância

A métrica da segunda questão baseava-se em um dos artigos apresentados por Tversky 
e Kahneman, adaptados para Contabilidade comportamental, em que os autores prova-
ram aplicando um questionário com alunos de graduação estão mais avessos aos ganhos 
do que propensos a perdas, quando se trata de opiniões certas, todavia, a aplicação junto 
aos Operadores da Contabilidade apresentou resultados diferentes, conforme observado 
a seguir. 

Tabela 3: Teste Estatistico

0.593
0.738
0.595

Qui-Quadrado Pearson
Teste Exato de Fisher
Teste Phi e Cramer's V

Nível de
Significância

Pode-se inferir que os Operadores da Contabilidade não apresentam evidências da 
Heurística da Representatividade para o nível de significância de 5%, ou seja, não rejeita 
H0 para esta situação.

Com base na questão 3, pôde-se verificar se a disposição de como se encontravam as 
opiniões dos Operadores da Contabilidade, no tocante aos relatórios de duas empresas 
no período de 2008, em que foram suprimidas algumas palavras com relação a cada 
questionário.
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Tabela 4: Efeito Disposição para Relatório Anual

22 8 30
17.4 12.6 30.0

73.3% 26.7% 100.0%

33 32 65
37.6 27.4 65.0

50.8% 49.2% 100.0%
55 40 95

55.0 40.0 95.0
57.9% 42.1% 100.0%

Frequência
Frequência Esperada
% QUEST3

Frequência
Frequência Esperada
% QUEST3
Frequência
Frequência Esperada
% QUEST3

Alternativa 1

Alternativa 2

QUEST3

Total

Questionário
Tipo A

Questionário
Tipo B

TIP_QUES

Total

Foi detectado que, para o questionário tipo B, os Operadores da Contabilidade são 
afetados pelo efeito disponibilidade. No entanto, quando passa a investigar os testes esta-
tísticos, a hipótese levantada não se confirma, ou seja, não rejeita H0 com significância 
de 5%. Com base nisso, pode ser que, para um nível de significância diferente de 5% , 
haja aceitação da hipótese alternativa.

Tabela 5: Teste Estatistico

0.038
0.046
0.039

Qui-Quadrado de Pearson
Teste Exato de Fisher
Teste Phi e Cramer's V

Nível de
Significância

Em situações, que tomam como referência decisões voltadas para Contabilidade, 
utilizando informações probabilísticas, com relação ao efeito cognitivo da Heurística da 
Relatividade, com a questão 4, pode-se  verificar que os Operadores da Contabilidade es-
tão sujeitos ao viés de darem pesos diferentes a eventos em que se julguem inconsistentes 
quando se manipula a concepção da certeza. 

De acordo com o enunciado da questão, os Operadores da Contabilidade analisam 
a ocorrência de ter um parecer com ressalvas mais de cinco vezes e esta concepção 
não é verdadeira. Analisando os testes estatísticos, com o nível de significância de 5%, 
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observou-se que a hipótese nula foi rejeitada (não foi aceita), ou seja, rejeita-se H0, em 
que os operadores da Contabilidade apresentam o efeito da Relatividade por julgarem a 
situação com pesos probabilísticos diferentes.

Tabela 6: Teste Estatistico

0.021
0.018

Qui-Quadrado de Pearson
Teste Phi e Cramer's V

Nivel de
Significancia

Dessa forma, pode-se inferir que a estatística é significante, pois os Operadores da Conta-
bilidade são influenciados pelos pesos probabilísticos no que se refere à tomada de decisão.

Os Operadores da Contabilidade tendem a ignorar informações relevantes, do tipo 
tamanho do universo, evidenciando as possibilidades existentes no problema, desta 
forma, eles não observam que as ressalvas em quatro pareceres não influenciam o pró-
ximo resultado. Este tipo de comportamento induz os operadores a pensarem que o 
próximo parecer também terá ressalvas.

Pela análise dos resultados, com relação ao efeito ancoragem, fica comprovado que 
os operadores são induzidos a formarem suas escolhas tomando como base uma ancora 
mesmo que esta informação não seja a mais correta para aquela situação, como pode ser 
constatado na tabela 7 a seguir. 

Ao analisar os grupos de operadores individualmente, tem-se que, em cada compor-
tamento, observa-se que os contadores são os que mais utilizam um “valor de referên-
cia”. No caso das questões, foi indagado se os operadores precisassem apresentar alguns 
relatórios contábeis, ainda este ano, para os diretores poderem divulgar as informações.  
Qual das alternativas você escolheria entre: (a) Demonstração do Resultado do Exercício 
e Balanço Patrimonial sem gráficos, (b) com gráficos apresentando as situações de ativos, 
passivos, receitas e despesas. E, por último, (c) notas explicativas e parecer de auditoria.  
No geral, cerca de 73% escolheram a segunda, uma vez que possuía o chamariz de ter 
gráficos e a anterior não, dos autores mencionarem que a terceira alternativa é a melhor 
alternativa.
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Tabela 7: Efeito Ancoragem na Contabilidade
Tabela 7: Efeito Ancoragem na Contabilidade

1 11 5 17
1.4 12.7 2.9 17.0

5.9% 64.7% 29.4% 100.0%
3 11 2 16

1.3 12.0 2.7 16.0
18.8% 68.8% 12.5% 100.0%

4 49 9 62

5.2 46.3 10.4 62.0
6.5% 79.0% 14.5% 100.0%

8 71 16 95
8.0 71.0 16.0 95.0

8.4% 74.7% 16.8% 100.0%

Frequencia
Frequencia Esperada
% OPERADOR
Frequencia
Frequencia Esperada
% OPERADOR
Frequencia

Frequencia Esperada
% OPERADOR
Frequencia
Frequencia Esperada
% OPERADOR

Auditor Independente

Auditor Interno

Contador

OPERADOR

Total

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Efeito Ancoragem

Total

 A última questão investigou se os operadores da Contabilidade possuíam o efeito “excesso 
de confiança” quando se tratava de situações em que eles eram indagados com relação ao nível 
de conhecimento de praticas contábeis. Vários trabalhos de autores como Tversky e Kahne-
man, Ariely entre outros, mostraram que os indivíduos tendem a se julgarem acima da média. 

Com base na pesquisa, foi constatado que os operadores da Contabilidade estão ex-
postos ao efeito cognitivo de excesso de confiança. De acordo com os testes estatísticos de 
Qui-Quadrado de Pearson e o Teste Phi e Cramer’s para o nível de 5%, rejeita-se H0, ou 
seja, os indivíduos são fortemente influenciados pelo excesso de confiança, porque esse 
dar ao indivíduo uma falsa vantagem em relação aos demais, o que tem levado a decisões 
errôneas. Assim, acredita-se que os Operadores da Contabilidade se julgam acima da 
média em termos de conhecimento de normas contábeis. Os resultados com relação ao 
“excesso confiança” foram os seguintes:
 

Tabela 8: Teste Estatístico

0.004
0.005

Qui-Quadrado Pearson
Teste Phi e Cramer's

Nível de
Significância
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Tabela 9 – Média do Excesso de Confiança

Operadores Total de Operadores Σ(Quest6) Média
Auditores Independentes 17 110 6,47

Auditores Internos 16 62 3,88
Contadores 62 336 5,42

Total 95 508 5,35

C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

Os resultados mostraram que os Operadores da Contabilidade, dependendo das si-
tuações, são influenciados pelos efeitos cognitivos de excesso de confiança, heurística da 
relatividade (efeito ancoragem) e julgamentos probabilísticos. Entretanto, observando-se 
os resultados e as pesquisas relacionadas por alguns estudiosos, foram comprovados os 
efeitos disponibilidades e a teoria da perspectiva de Tversky e Kahneman, e, neste caso 
específico, para os dados estudados tais métricas não foram comprovadas.

Os julgamentos probabilísticos apresentaram um poder de influência alta com mais 
de 73% de percepções errôneas. Essas informações podem contribuir para entender a 
visão desses Operadores.

Como se observa nos resultados, as heurísticas, ou vieses, ou efeitos cognitivos são 
regras simplificadoras para uso na tomada de decisão, em alguns casos fica mais evidente 
dependendo de como são apresentadas as questões. Porém, de acordo com vários experi-
mentos todos os seres humanos são afetados por efeitos cognitivos do dia-a-dia. 

Pelo resultados neste trabalho, os efeitos que ficaram mais evidente para os Operado-
res da Contabilidade foram: a Heurística da Relatividade, o Efeito Ancoragem e o Efeito 
Excesso de Confiança.

Limitações do estudo

Poderiam ter sido usados outros vieses no estudo, entretanto, os autores preferiram 
partir da premissa de estudos consagrados em outras áreas, como por exemplo, as de 
finanças comportamentais.

A não aplicação em determinados grupos de usuários, como por exemplo, alunos de 
Ciências Contábeis, analistas financeiros, Professores da área contábil.  

O tempo destinado às respostas do questionário da pesquisa, de aproximadamente 
um mês, para alguns operadores, pode ter prejudicado o retorno das respostas.
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Futuras pesquisas

Seria interessante desenvolver um estudo comportamental no tocante ao orçamento 
com os operadores da Contabilidade, internamente, de empresas de grande porte. Veri-
ficar se os estudantes de Contabilidade sofrem algum dos efeitos cognitivos empregados 
para os Operadores da Contabilidade apresentados neste estudo. E, ainda, fazer uma 
aplicação do efeito excesso de confiança entre analistas de mercado, e com diretores que 
repassam as informações para o mercado de capitais.
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CAPÍTULO 3

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO 
CONSERVADORISMO NA FORMAÇÃO 
DA OPINIÃO DOS OPERADORES 
DA CONTABILIDADE
• Diogo Henrique Silva de Lima

• Erivan Ferreira Borges

• José Dionísio Gomes da Silva

R E S U M O

Esse estudo tem como objetivo principal verificar se o comportamento conservador 
exerce alguma influência no processo de formação da opinião do operador da contabili-
dade. Para isso, aplicou-se um questionário com 87 profissionais contendo questões que 
mediam o conservadorismo econômico dos indivíduos como também as suas decisões 
em três contextos contábeis diferentes. Os resultados evidenciam que a maior parte dos 
operadores da contabilidade estudados são conservadores, apresentando aversão ao risco 
no campo dos ganhos e propensão ao risco se uma perda puder ser evitada. Todavia, nos 
situações comuns no exercício da profissão, o viés do conservadorismo não é significante 
a ponto de alterar a decisão dos profissionais: sendo conservador ou não, os profissionais 
apresentaram posicionamento similar nos três contextos contábeis apresentados. Uma 
interpretação possível das análises efetuadas no estudo é a de que mais do que os profis-
sionais, a profissão contábil, cujo objeto de estudo é o patrimônio das empresas e suas 
variações, é essencialmente conservadora: mesmo os profissionais classificados como 
não-conservadores, apresentaram um comportamento conservador quando deparados 
com diversas situações contábeis. 

I N T R O D U Ç Ã O

A contabilidade é uma das bases do capitalismo moderno. Um instrumento cuja 
criação ajudou a moldar o mundo atual (HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999). Para 
Mautz e Sharaf (1905) apud Boynton, Johnson e Kel (2002) sempre que o avanço da 
civilização tinha implicava que a propriedade de um homem fosse confiada a outro, em 
maior ou menor extensão, a desejabilidade da necessidade de verificação da fidelidade 
do último, tornou-se clara.
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Para o IBRACON (2007), o aperfeiçoamento e o crescimento da contabilidade foram 
conseqüências naturais das necessidades geradas nos séculos XII e XIII, contexto no qual 
o processo de produção gerou acumulação de capital, exigindo uma rápida evolução na 
maneira de registrar os fatos, então mais complexos. 

Esse aspecto pragmático perdura basicamente até a crise financeira de 1929, fato que 
exigiu a mudança de paradigma na contabilidade, que deveria atender as expectativas 
dos usuários externos à organização, minimizando a assimetria informacional, que den-
tre outros problemas, culminou com a quebra da bolsa.

No Século XXI os escândalos corporativos exigiram da profissão contábil a busca por 
perspectivas e tendências capazes de cumprir seu papel como intérprete da vida das em-
presas. O principal catalisador desse processo foi a quebra da ENRON, que fez desvios 
de dívidas para associadas e superestimação dos seus lucros, contando com a participação 
efetiva da empresa de auditoria Arthur Andersen, que foi investigada e condenada por 
obstrução a justiça.

Surgia um novo paradigma para a contabilidade: dilemas éticos e de conflitos de inte-
resse – quanto é possível prevê, associar, confiar nas afirmações feitas pelos profissionais 
contábeis? A partir de então a grande discussão no mundo corporativo e nos contextos 
de atuação profissional contábil é encontrar um mecanismo que possibilitasse o full dis-
clousure para empresas, governo e investidores, frente às possibilidades de manipulação 
de informações por parte dos operadores da contabilidade.

O papel desses profissionais, nesse sentido, é, a cada dia, mais relevante, já que en-
volve, além do binômio empresa-investidor, o governo e a economia popular. A preocu-
pação com a ética e com a constante melhoria da atividade deve ser a pedra de toque de 
todos os participantes da área no exercício da profissão (IBRACON, 2007).

Por sua vez, além dos exemplos de fraudes presentes na literatura contábil, a psi-
cologia cognitiva apresenta um referencial teórico robusto destacando que heurísticas 
e vieses cognitivos como otimismo, autoconfiança, ancoragem, conservadorismo, etc. 
podem influenciar o processo de produção de relatórios e demonstrativos contábeis. A 
influência de aspectos psicológicos também pode ocorrer em outras funções contábeis 
que não a financeira. A contabilidade gerencial e o processo de orçamentação, a audi-
toria e o processo de avaliação e julgamento são áreas na qual a racionalidade pode dar 
lugar a vieses e erros cognitivos (BAMBER, 1993). 

Para Chang et al. (2002), a maioria das tarefas contábeis requer que os contadores 
façam julgamentos na coleta e apresentação de informações para a tomada de decisão 
dos gestores. Por sua vez, identificar possíveis vieses cognitivos entre os responsáveis pela 
elaboração dos demonstrativos e relatórios contábeis também pode ser importante no 
julgamento de sua validade.

Esse pensamento pressupõe que o processo de formação da opinião dos operadores 
da contabilidade, com ênfase nas questões voltadas à auditoria, traduz-se como um pro-
cesso ético fruto das expectativas geradas por todos os elementos envolvidos no trabalho. 
Mautz (1980) apresenta um conjunto de elementos identificadores que suportam a for-
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mação da opinião do auditor, qualificando cada etapa, como um processo de conheci-
mento.

Diante do exposto, esse estudo busca responder ao seguinte problema de pesquisa: o 
viés cognitivo do conservadorismo exerce alguma influência na formação da opinião 
dos operadores da contabilidade? Na tentativa de responder o problema levantado, são 
estabelecidos os seguintes objetivos específicos: a) verificar se os operadores de contabi-
lidade são avessos ao risco (conservadores) ou avessos a perda, ou ambos; b) Identificar 
qual elemento, subjetividade ou ceticismo, é considerado mais relevante na formação da 
opinião desses operadores; e, c) analisar se as variáveis idade e gênero exercem alguma 
influência nos resultados encontrados.

R E F E R E N C I A L  T E Ó R I C O

Nesta seção são apresentados alguns pressupostos teóricos envolvendo o processo 
de tomada de decisão ética, o processo de tomada de decisão contábil, a formação da 
opinião do auditor e os elementos influentes sobre esse processo.

Processo de decisão ética
O processo de tomada de decisão ética vem sendo objeto de estudo, há algum tempo, 

na literatura sobre Marketing, a exemplo dos modelos proposto por Rest (1979), Trevino 
(1986), Hunt e Vitell (1986); Ferrel e Gresham (1985); Ferrel, Gresham e Fraedrich 
(1989); Ferrel, Fraedrich e Ferrell, (2001) Jones (1991). Esses estudos consideram, entre 
outros elementos, a existência de dois aspectos básicos influentes e presentes nos mo-
delos de tomada de decisão: a influência de fatores individuais e de fatores situacionais.

Os estudos partem do pressuposto de que uma decisão ética é fruto de uma cons-
trução que envolve elementos de ordem pessoal e do ambiente. Os fatores individuais 
representam elementos de origem natural que um indivíduo pode utilizar num even-
tual processo decisório, a exemplo das suas características pessoais e culturais (ALVES, 
2005). Os fatores situacionais representam forças que se impõem aos indivíduos, encora-
jando-os ou não, a prática de um ato moral. Alves (2005) exemplifica essa afirmação de-
limitando a influência exercida nas decisões tomadas por indivíduos a partir das culturas 
organizacionais, os grupos de trabalho e os valores sociais.

Uma decisão eticamente correta, moralmente adequada, traduz um processo que 
vai da prática de um ato ao seu reconhecimento, do julgamento e da intenção do julga-
dor, à ação conseqüente dessa decisão, Jones (1991). Decidir por um ou outro curso de 
ação não significa que a ética (o que é moralmente correto) tenha prevalecido. Existem 
elementos que influenciam esse processo, classificados como fatores pessoais e organi-
zacionais.

A análise dos tipos desses elementos considerados como influentes sobre o processo 
de decisão ética engloba o conceito de crença e vínculos psicológicos como partes inte-
grantes de um processo global, ou seja, essas características não são tratadas em forma 
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isolada, como construtos individuais, mas antes como elementos integrantes às teorias 
existentes.

Jones (1991) delimita que uma decisão dessa natureza, resultado de um processo 
lógico, assume grau e dimensão diferenciada em função da intensidade moral de cada 
indivíduo. Afirma que quanto maior for o grau de reconhecimento das conseqüências 
do ato ou decisão tomada, maior será o reconhecimento dessa questão como ética. O 
autor considera que uma decisão ética sofre a influencia de determinadas características 
morais, o que ele traduz em forma de construto, denominando-o de Intensidade Moral. 
A base da sua teoria parte do pressuposto que o comportamento ético de um indivíduo 
será melhor observado quando questões que envolvam alta intensidade moral estiverem 
envolvidas. 

O paradigma do Full disclousure e o papel dos operadores da contabilidade nesse 
processo exigem desses profissionais elevado nível ético, consoante a todas as exigências 
normativas, de crenças e valores, além de um nível de preparação técnica e conseqüente 
cognição sobre o objeto de exame do seu trabalho. A preparação profissional é exposta 
por sua capacidade de conhecer e aplicar as normais técnicas e profissionais, e sua cog-
nição a esse respeito de saber identificar, através de um processo lógico, que elementos 
corroboram este convencimento (MAUTZ, 1980).  

Decisão em contabilidade

O pressuposto básico para a tomada de decisão a partir das informações contábeis 
é a utilidade da informação (WATTS; ZIMMERMAN, 1986; HENDRIKSEN; VAN 
BREDA, 1999; BOYNTON; JOHNSON; KELL, 2002; IUDÍCIBUS; LOPES, 2008). 

Fuji e Slomski (2003) referenciam o resultado de uma pesquisa realizada por Steiner 
Neto (1991), na qual foram identificadas 16 (dezesseis) variáveis que podem influen-
ciar a tomada de decisão, considerando a idade, nível hierárquico na organização, o 
grau de escolaridade, a experiência profissional, a atitude perante o risco, os interesses 
funcionais, a intuição do indivíduo, o excesso de confiança, o envolvimento pessoal do 
indivíduo, o negócio da entidade (empresa), os beneficiários da decisão, o grupo de 
trabalho envolvido, a forma de apresentação das possibilidades de resultado, a complexi-
dade cognitiva inerente, e os erros de codificação e tempo. 

Para os autores, o processo decisório contábil é tão complexo quanto a própria natu-
reza humana, envolvendo uma vasta gama de variáveis e aspectos subjetivos, inclusive 
psicológicos, não se restringindo meramente à racionalidade e objetividade. Utilizam 
como fundamento a comparação entre custo e valor (preço) delimitando que há estudio-
sos contemporâneos que defendem a busca de meios de se aproximar mais do conceito 
de valor, ao invés da permanente ligação aos conceitos de custo e preço, privilegiando 
conceitos subjetivos em detrimento da objetividade.

No limite, esses aspectos representam o grande cerne do atual paradigma da pesquisa 
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acadêmica contábil: a controvérsia entre Relevância x Confiabilidade, ambos direciona-
dores do processo de tomada de decisão. Esses elementos possuem inerentemente, um 
caráter subjetivo que está envolvido na busca da objetividade/praticidade ou relevância.

Contabilidade Comportamental

A interface entre a Psicologia e a Contabilidade originou uma explosão de pesqui-
sas sobre o assunto (BAMBER, 1993). As pesquisas de Contabilidade Comportamental 
(Behavioral Accounting Research – BAR) aplicam teorias e metodologias das ciências 
comportamentais para examinar a relação entre a informação contábil e o compor-
tamento humano (BIRNBERG; SHIELDS, 1989). Para Hofstedt e Kinard (1970), a 
Contabilidade Comportamental pode ser definida como “o estudo do comportamento 
dos contadores e não contadores que são influenciados pelas funções e demonstrações 
contábeis” (tradução nossa).

As pesquisas em Contabilidade Comportamental estão centradas em três grandes 
tópicos: (1) o julgamento e processo decisório dos contadores, (2) a influência da função 
contábil no comportamento e (3) a influência da informação contábil sobre o julgamento 
e a tomada de decisões dos usuários da Contabilidade. Por conseguinte esses tópicos 
estão subdivididos em: Auditoria, Financeira, Gerencial, Sistemas e Impostos. Todavia, 
a BAR é claramente concentrada na análise da função auditoria, sendo a contabilidade 
gerencial a segunda maior área de concentração. As pesquisas sobre o julgamento e o 
processo decisório de “outros tipos de contadores” são observadas em outras áreas, mas 
não com a mesma intensidade das realizadas entre auditores (BAMBER, 1993).

Descrever o processo de tomada de decisão em contextos contábeis pode ter implica-
ções importantes para os contadores (CHANG et al., 2002). Sendo assim, a Contabili-
dade Comportamental apresenta-se como uma área promissora para o desenvolvimento 
de trabalhos. 
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Conservadorismo, aversão ao risco e aversão a perda

O conservadorismo é um conjunto de crenças políticas, econômicas, religiosas, edu-
cacionais e sociais, caracterizado pela ênfase no status quo e na estabilidade social, na 
religião, na tradição e na moralidade (KNIGHT, 1993). De acordo com essa definição, 
pode ser concebido em diversas dimensões: social, política, econômica, entre outras; 
significando que um indivíduo pode ser a favor da legalização da maconha (ser liberal, 
ou não-conservador, na dimensão social), por exemplo, mas ser extremamente prudente 
(avesso ao risco) em suas aplicações financeiras (dimensão econômica).

A aversão ao risco é definida como a preferência por um ganho certo a uma aposta 
que tenha expectativa maior ou igual. Já a rejeição de uma perda certa em favor de uma 
alternativa com resultado esperado pior ou igual é denominada propensão ao risco (KAH-
NEMAN; TVERSKY, 1984). Em termos econômico-financeiros, um indivíduo é consi-
derado avesso ao risco (conservador) quando prefere um ganho certo a um ganho maior, 
mas que é meramente provável (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979). A aversão ao risco é 
um pressuposto da Hipótese dos Mercados Eficientes que por sua vez é cerne da moderna 
Teoria de Finanças. Contudo, estudos do processo decisório humano em condições de 
risco evidenciam que a aversão ao risco ocorre apenas no campo dos ganhos. Quando se 
trata de possibilidade de perda, as pessoas apresentam-se propensas a assumir riscos.

A constatação de que a aversão ao risco no campo dos ganhos é acompanhada pela 
propensão ao risco no campo das perdas foi denominado reflection effect (efeito refle-
xivo). No domínio dos ganhos, o efeito certeza contribui para a preferência por um 
ganho certo a um ganho maior, mas que é meramente provável. No domínio das perdas, 
o mesmo efeito conduz a escolha de uma perda provável a uma menor perda certa. O 
mesmo princípio psicológico – a superestimação da certeza – favorece a aversão ao risco 
no campo dos ganhos e a propensão ao risco no campo das perdas (tradução nossa).

P R O C E D I M E N T O S  M E T O D O L Ó G I C O S

Esta pesquisa tem como base as respostas profissionais contábeis (bacharéis em Ciên-
cias Contábeis) do estado do Rio Grande do Norte. O instrumento de pesquisa utilizado 
para coleta de dados foi um questionário, estruturado com questões hipotéticas simples e 
objetivas (ver questionário no Apêndice). Sete das oito perguntas são do tipo “fechadas”, 
ou seja, acompanhadas de alternativas das quais, uma deve ser escolhida por representar 
a opinião do respondente. 

O método envolvendo situações hipotéticas apresenta-se como o mais simples dos 
procedimentos pelo qual um grande número de questões teóricas pode ser investigado. 
O uso deste método baseia-se na suposição de que as pessoas sabem como elas se com-
portariam em situações reais de escolhas, não havendo motivos para distingui-las de suas 
preferências reais (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979).
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Aos respondentes foi dito que as respostas seriam tabuladas e tratadas em conjunto, 
de forma que não haveria, em hipótese alguma, identificação dos respondentes. As ins-
truções para o preenchimento do questionário também enfatizavam que não existia uma 
resposta “correta”: a intenção da pesquisa era analisar o posicionamento dos pesquisados 
nos contextos decisórios apresentados, sem qualquer intuito de avaliar ou testar o conhe-
cimento. O questionário foi elaborado de forma a alcançar quatro objetivos específicos:

• Traçar o perfil dos respondentes;

• Verificar se os operadores de contabilidade são avessos ao risco (conservadores) 
ou avessos a perda, ou ambos (Questões 3 e 5 – baseadas no experimento de Kah-
neman e Tversky, 1979);

• Analisar a decisão dos operadores da contabilidade diante de contextos de for-
mação de parecer e projeção de receitas (questões 1, 2 e 4)

• Identificar qual elemento, subjetividade ou ceticismo, é considerado mais rele-
vante na formação da opinião do operador da Contabilidade (questão 6).

Os questionários foram aplicados in loco em cursos de especialização no período de 
3 a 21 de maio de 2010. No total, foram respondidos 87 questionários. Trata-se de um 
processo de amostragem não probabilística, cuja principal limitação é a impossibilidade 
de generalização dos resultados obtidos.

Um ponto fundamental a ser definido para a consecução desse trabalho é definir 
uma métrica relevante para o conservadorismo humano. Para Knight (1993), o conser-
vadorismo é entendido como um conjunto de crenças políticas, econômicas, religiosas, 
educacionais e sociais, caracterizado pela ênfase no status quo e na estabilidade social, 
na religião, na tradição e na moralidade. De acordo com essa definição, o conservado-
rismo pode ser concebido em diversas dimensões: social, política, econômica, etc. Isso 
significa que um indivíduo pode ser a favor da legalização da maconha (ser liberal, ou 
não-conservador, na dimensão social), por exemplo, mas ser extremamente prudente 
(avesso ao risco) em suas aplicações financeiras (dimensão econômica). A dimensão de 
conservadorismo adotada nesse estudo é exatamente a dimensão econômica, justificada 
principalmente pela própria essência das Ciências Contábeis.

Assim, os indivíduos foram classificados em conservadores (avessos ao riso) e não 
conservadores (propensos ao risco) com base nas suas respostas a seguinte pergunta de-
senvolvida no estudo de Kahneman e Tversky (1979):

Dentre as alternativas apresentadas a seguir, qual você prefere:
• Uma possibilidade de 80% de ganhar $ 4.000 e 20% de não ganhar nada.
• Um ganho certo de $ 3.000.
Pessoas conservadoras (avessas ao risco) tendem a escolher a segunda opção (ganho certo 

de $ 3.000) mesmo sendo essa a alternativa que apresenta a menor utilidade esperada (uma 
vez que a utilidade esperada da primeira alternativa é $ 3.200 – 0,80 x 4.000 + 0,20 x 0).



62

Para a análise dos dados, além da estatística descritiva, também recorreu-se, para 
verificar se existem diferenças significativas nas decisões dos operadores da contabilidade 
conservadores e não conservadores, a estatística qui-quadrado de Pearson (Teste c2). Tra-
ta-se de um teste não-paramétrico que detecta se existe associação significativa entre 
duas variáveis categóricas – nesse caso, ser o respondente conservador e sua resposta nos 
contextos abordados.

De acordo com Field (2000, p. 65), “A estatística qui-quadrado de Pearson testa se 
duas variáveis são independentes. Se o valor de significância é pequeno o suficiente 
(convencionalmente Sig. deve ser menor que 0.05) então a hipótese que as variáveis são 
independentes é rejeitada e a hipótese de que elas são, de alguma maneira, relacionadas 
é aceita” (tradução nossa).

O que se pretende dizer com essa associação é que o padrão de respostas dos indiví-
duos conservadores e não conservadores nos contextos apresentados é significativamente 
diferente.

Para a análise dos dados também se utilizou o teste de média para k-amostras inde-
pendentes e o teste ANOVA. Também se procurou verificar se outras variáveis como 
gênero e idade podem exercer impacto no nível de conservadorismo dos operadores 
de contabilidade e na associação entre esse viés cognitivo o processo decisório desses 
profissionais. Para verificar tais relações também foram utilizados os testes qui-quadrado 
de Pearson. A tabulação e análise dos dados, bem como os testes estatísticos foram reali-
zados com o software estatístico SPSS 17.0 – Statistical Package for the Social Sciences.

A N Á L I S E  D O S  R E S U LTA D O S

De acordo com a finalidade pretendida com as questões desenvolvidas na pesquisa, 
a análise dos resultados está dividida em quatro partes, sendo que a primeira apresenta 
a descrição dos participantes da pesquisa; a segunda evidencia a classificação dos opera-
dores da contabilidade quanto ao conservadorismo; e a terceira destaca a influência do 
conservadorismo na formação da opinião dos profissionais contábeis quanto aos contex-
tos hipotéticos apresentados. Por fim, são apresentados a opinião dos participantes da 
pesquisa quanto aos aspectos mais importantes na formação de suas opiniões.

Perfil dos Respondentes

A pesquisa foi realizada com 87 operadores da contabilidade do estado do Rio Grande 
do Norte. A maior parte dos respondentes (43%) tem entre 22 e 28 anos e são do sexo 
feminino (56%), conforme tabela 1.
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Tabela 1: Perfil dos Respondentes – Faixa Etária e Gênero

Faixa 
Etária

Gênero Total

Femi-
nino %

Mascu-
lino % Perdido %

Freqü-
ência %

22 a 28 
anos 22 59% 14 38% 1 3% 37 43%

29 a 35 
anos 11 42% 15 58% -  26 30%

32 a 36 
anos 16 70% 7 30% -  23 26%

Perdido - - - - 1 - 1 1%

Total 49 56% 36 41% 2 2% 87 100%

Aversão ao Risco e Aversão a Perda

Para Kahneman e Tversky (1979), no domínio dos ganhos, o efeito certeza contribui 
para a preferência por um ganho certo a um ganho maior, mas que é meramente prová-
vel. Essa é uma condição inerente a moderna teoria de Finanças: a maioria das pessoas é 
avessa ao risco. Visando identificar se os operadores da contabilidade seguem essa tendên-
cia de aversão ao risco, ou seja apresentam o viés do conservadorismo, aplicou-se junto 
aos pesquisados a questão desenvolvida por Kahneman e Tversky (1979) e descrita na me-
todologia da pesquisa (questão 3 – Q3). Os resultados podem ser visualizados na tabela 2.

Tabela 2: Sumário Estatístico da Questão 3 – Aversão ao Risco

Q3 Freqüência % % Válido

Ganho provável 25 28,7 29,1

Ganho certo 61 70,1 70,9

Total 86 98,9 100,0

Não respondeu 1 1,1  

Total 87 100,0  
Qui-Quadrado (x2) 15,070

Nível de Significância de x2 (ρ-value)  0,000

Dos 87 respondentes, 1 (1,1%) não respondeu a questão 3. A análise da questão 
mostra que, entre os 86 respondentes, 61 operadores da contabilidade (70,9%) preferi-
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ram a certeza do menor ganho a opção arriscada com maior utilidade esperada. O teste 
qui-quadrado de Person (x2), bem como seu nível de significância bem inferior a 0,05 
(ver tabela 2) evidenciam que existe diferença estatística significante entre os percentuais 
apresentados, isto é, é possível concluir que, entre os operadores de contabilidade anali-
sados, a maioria são conservadores.

Entre os 36 (49) profissionais do gênero masculino (feminino), 69,44% (71,43%) 
escolheram a opção do ganho certo, corroborando com os resultados da análise geral. 
Tanto entre homens quanto entre mulheres, a maior parte dos  profissionais estudados 
apresentam o viés do conservadorismo (ρ-value de 0,003 e 0,02, respectivamente). A 
similaridade no padrão de resposta entre homens e mulheres é confirmada pelo alto 
ρ-value do teste x2 (0,843) obtido na análise cruzada dessas variáveis (ver tabela 3).

Tabela 3: Sumário Estatístico da Questão 3 – Aversão ao Risco estratificada por Gênero

Q3

Gênero  Ganho provável Ganho certo Total

Feminino

Freqüência 14 35 49

Freqüência Esperada 14,41 34,59 49
% dentro do Gênero 28,57 71,43 100

Masculino

Freqüência 11 25 36

Freqüência Esperada 10,59 25,41 36
% dentro do Gênero 30,56 69,44 100

Total

Freqüência 25 60 85

Freqüência Esperada 25 60 85

% dentro do Gênero 29,41 70,59 100

Qui-Quadrado (x2) 0,039

Nível de Significância de x2 (ρ)   0,843

A idade, muitas vezes relacionada com a resistência a mudanças por parte dos in-
divíduos pode, por isso, ser uma variável importante na análise do conservadorismo. 
Isto é, o viés cognitivo do conservadorismo pode não estar presente em profissionais de 
contabilidade mais jovens, sendo observado apenas entre aqueles mais experientes. O 
gráfico 1 apresenta os resultados da questão 3 por faixa etária. 
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Gráfico 1: Padrão de Resposta da Questão 3 – Análise por Idade

Dentre os 37 (25) respondentes com idade entre 22 e 28 anos (29 e 25 anos), 26 ou 
70,27% (20 ou 80%) se mostraram avessos ao risco. Mesmo padrão observado entre os 
profissionais mais experientes (ρ-value de 0,347 na análise cruzada entre Q3 e idade): 
dos 23, 14 escolheram a opção certa contra 9 que preferiram a mais arriscada. Ou seja, 
não existe diferença estatística no padrão de resposta nas três faixas etárias observadas. 

Um dado interessante é que, ao contrário do que se imaginava, exatamente na classe 
dos profissionais mais experientes é que não se pode afirmar estatisticamente que existe 
diferença estatística entre aqueles que são avessos e propensos ao risco (ρ-value nessa 
classe é de 0,297, contra 0,014 dos mais jovens e 0,003 da classe intermediária). Em 
outras palavras, o teste para constatar a aversão ao risco nessa classe é inconclusivo, pois a 
diferença na proporção entre os que escolheram a opção arriscada e certa não é grande o 
suficiente. Enfim, a idade do operador da contabilidade não exerceu influência nas suas 
escolhas; mais do que isso, os profissionais mais novos se apresentaram, estatisticamente, 
mais conservadores que os profissionais com mais idade.

Todavia, Kahneman e Tversky (1979) constataram em seu estudo que mais que aves-
sos ao risco, os indivíduos são avessos a perda. Numa situação de perda, os indivíduos 
preferem uma maior perda mas que seja provável a uma perda certa. A constatação de 
que a aversão ao risco no campo dos ganhos é acompanhada pela propensão ao risco no 
campo das perdas foi denominado pelos autores de reflection effect (efeito reflexivo). As-
sim, para verificar se os operadores da contabilidade sentem mais a dor da perda a ponto 
de preferirem uma alternativa com utilidade esperada pior, mas que possa ser evitada foi 
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questionado ao participantes da pesquisa qual das seguintes alternativas eles preferem:
• Uma possibilidade de 80% de perder $ 4.000 e 20% de não perder nada.
• Uma perda certa de $ 3.000.
Trata-se das mesmas opções apresentadas para os mesmos indivíduos na análise 

da aversão ao risco, só que agora expressos em termos de perda (questão desenvolvida 
por Kahneman; Tversky, 1979). A perda esperada na primeira alternativa é de $3.200, 
superior a $ 3.000. De acordo com o pressuposto de aversão ao risco, a opção a ser 
escolhida seria aquela que apresentasse a menor perda, ou seja, a perda certa. Todavia 
nessas condições, Kahneman e Tversky (1979) verificaram que a maioria dos indivíduos 
preferiu a opção mais arriscada, pois mesmo representado a maior perda esperada, existe 
a possibilidade de não se perder nada. Os resultados dessa questão (Questão 5 – Q5) são 
evidenciados na tabela 4.

Tabela 4: Sumário Estatístico da Questão 5 – Aversão a Perda

Q5

 
Freqüên-

cia %
% Váli-
do

Perda prová-
vel 62 71,3 72,9
Perda certa 23 26,4 27,1
Total 85 97,7 100,0
Não respon-
deu 2 2,3  
Total 87 100,0  

Qui-Quadrado (x2) 17,894
Nível de Significância de x2 (ρ)  0,000

Dos 87 respondentes, 2 (2,3%) não responderam a questão 6. Dentre os respondentes, 
62 operadores da contabilidade (71,3%) preferiram à opção mais arriscada a perda certa. 
De acordo com o teste qui-quadrado de Person (x2) e seu baixo nível de significância 
(ver tabela 4) existe diferença estatística significante entre os percentuais apresentados, 
o que permite concluir que, entre os operadores de contabilidade analisados, a maioria 
apresentou-se propenso ao risco no campo das perdas. Evitar a perda, sendo avesso ao 
risco no campo dos ganhos o propenso a ele no campo das perdas, pode ser considerado 
como um comportamento conservador.
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O padrão de resposta não foi influenciado pelo fato do respondente ser do sexo mas-
culino ou feminino. Nos dois estratos, o teste χ2 se mostrou altamente significante (ρ: 
0,001 e 0,008, respectivamente) o que implica dizer estatisticamente que a maioria dos 
respondentes, sejam homens ou mulheres, são avessos a perda. 

Gráfico 2: Padrão de Resposta da Questão 5 – Análise por Gênero

Conforme gráfico 2, 72,22% ou 26 respondentes (72,92% ou 35) dos profissionais do 
gênero masculino (feminino) optaram pela alternativa mais arriscada. Não se constatou 
diferença estatística no padrão de resposta desses dois estrato (ρ-value do teste χ2 para a 
análise cruzada gênero x questão 6: 0,944).

O fato de ser jovem ou mais experiente também não exerceu influência no padrão 
de resposta observado. Conforme tabela 5, em duas das três faixas etárias investigadas, 
comprovou-se, estatisticamente, que a maioria dos respondentes escolheu a opção mais 
arriscada diante da possibilidade de se evitar a perda (ρ-value do teste χ2 dos estratos foi de 
0,002; 0,117 e 0,016, respectivamente). Apenas entre os respondentes com idade entre 
29 e 35 anos a diferença entre as alternativas não é suficientemente grande para garantir 
a significância estatística. Porém, a análise do teste qui-quadrado para a análise cruzada 
idade x Q6 evidencia não haver diferença estatística no padrão de resposta observado nas 
três classes (ver ρ-value na tabela 5)
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Tabela 5: Sumário Estatístico da Questão 5 – Aversão a Perda estratificada por Idade

Q5

Idade  Perda provável Perda certa Total

22 a 28

Freqüência 28 9 37

Freqüência Esperada 26,87 10,13 37
% dentro da Idade 75,68 24,32 100

29 a 35

Freqüência 17 9 26

Freqüência Esperada 18,88 7,12 26
% dentro da Idade 65,38 34,62 100

Acima de 36

Freqüência 16 5 21

Freqüência Esperada 15,25 5,75 21
% dentro da Idade 76,19 23,81 100

Total

Freqüência 61 23 84

Freqüência Esperada 61 23 84
% dentro da Idade 72,62 27,38 100

Qui-Quadrado (x2) 0,993

Nível de Significância de x2 (ρ)   0,609

Analisando o comportamento dos operadores da contabilidade conservadores e não 
conservadores constatou-se que, mais do que avessos ao risco, os participantes da pes-
quisa são avessos a perda, conforme tabela 6. 

Tabela 6: Sumário Estatístico da Questão 3 x Questão 5

 Q5

Q3  Perda provável Perda certa Total

Ganho provável

Freqüência 15 9 24

Freqüência Esperada 17,43 6,57 24

% dentro de Q3 62,5 37,5 100

Ganho certo

Freqüência 46 14 60

Freqüência Esperada 43,57 16,43 60

% dentro de Q3 76,67 23,33 100
Qui-Quadrado (x2) 1,73

Nível de Significância de x2 (ρ)   0,188
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Tanto entre os 24 profissionais considerados não-conservadores por terem optado 
pela alternativa mais arriscada no campo dos ganhos, quanto entre os 60 que preferiram 
o ganho certo (conservadores), a maioria (62,5% e 76,67%, respectivamente) apresen-
tam-se propensos ao risco no campo das perdas. A diferença entre as proporções entre os 
que escolheram a perda provável e a perda certa é estatisticamente significante (ρ-value 
do teste χ2 dos estratos foi de 0,007 e 0,014, respectivamente). Não observou-se diferença 
estatisticamente no padrão de resposta entre conservadores e não conservadores (ρ-value 
do teste χ2: 0,188, de acordo com tabela 6).

Esses resultados são corroborados pelas análises estratificadas por gênero e idade. 
Independente de ser homem ou mulher, mais jovem ou mais experiente, a maioria dos 
respondentes conservadores ou não são avessos a perda, optando nesse contexto pela 
alternativa mais arriscada (ρ-value do teste χ2 para os dois gêneros e para as 3 faixas etárias 
são superiores 0,211).

Efeito do conservadorismo na formação dos operadores da contabilidade

Os resultados das questões 1, 2 e 4 evidenciam a decisão dos operadores da conta-
bilidade participantes desse estudo em contextos contábeis diversos e hipotéticos que 
apresentavam pelo menos duas possibilidades de ação diferentes. Tais decisões, quando 
confrontadas com o fato de o operador de contabilidade ser conservador permite avaliar 
se esse viés cognitivo exerceu alguma influência na formação da opinião dos indivíduos.

Emissão de Auto de Infração

Visando identificar o posicionamento dos profissionais quanto a um contexto de au-
ditoria, onde o julgamento e discernimento são essenciais nos pareceres a serem prepa-
rados, foi apresentada a seguinte situação:

Questão 1: Um contribuinte, por descuido administrativo, emite notas fiscais de um ta-
lão sem o mesmo ter sido filigranado (autenticado por órgão fiscalizador – SET, SEMUT, 
Outros). O decreto que rege os aspectos tributários exige que para ser utilizada, a nota 
fiscal deve ter esta autenticação. Sabe-se que o contribuinte, mesmo desrespeitando esse 
aspecto formal exigido, efetuou o registro das notas emitidas, recolheu os impostos inci-
dentes e cumpriu as demais obrigações acessórias determinadas em lei. Nessa condição, no 
processo de auditagem, sua atitude como auditor é:

•Emitir auto de infração (e, conseqüentemente multa) 
•Não emitir auto de infração.
A questão 1 teve como propósito evidenciar uma situação em que a não obediência 

de um aspecto formal não foi oriundo de um ato de má fé, mas simplesmente por um 
descuido administrativo. Nessa situação, qualquer um dos dois caminhos (alternativas 
apresentadas) pode ser efetuada e é perfeitamente cabível. 
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Acredita-se que profissionais conservadores tendem a dar maior ênfase a aspectos 
formais e legais, enquanto profissionais não-conservadores baseiam suas decisões em as-
pectos subjetivos como o contexto, a intenção, possíveis conseqüências do seu parecer, 
etc. Desse modo, a hipótese de pesquisa operacional para esse experimento é que:

H1a: Profissionais conservadores decidam por emitir auto de infração, diante da deso-
bediência do aspecto formal, enquanto operadores da contabilidade não conservadores, 
analisando o contexto e a intenção do ato, não emitam o auto de infração.

A estatística descritiva da questão 1, bem como os testes não paramétricos utilizados 
são evidenciados na tabela 7. Como pode ser observado, 70,11% dos 87 respondentes 
emitiriam o auto de infração. A diferença de proporção entre os profissionais que emiti-
riam e não emitiriam é estatisticamente significante (ρ-value do teste χ2: 0,000).

Tabela 6: Sumário Estatístico da Questão 1 – Emissão do Auto de Infração

Q1 Freqüência %
% Váli-
do

Emite 61 70,11 70,11
Não emite 26 29,89 29,89
Total 87 100,00 100,00

Qui-Quadrado (x2) 14,080
Nível de Significância de x2 
(ρ)  0,000

Partindo-se das análises iniciais sobre a presença do viés cognitivo do conservado-
rismo entre os operadores da contabilidade investigados (70,61% foram classificados 
como conservadores) era de se esperar que a maioria (70,11%) emitisse o auto de infra-
ção, dando ênfase ao aspecto legal. A variável gênero (ver tabela 7) não exerceu influên-
cia significante nos resultados.

Tabela 7: Sumário Estatístico da Questão 1 – Análise estratificada por Gênero

Q1

Gênero  Emite Não emite Total ρ
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Feminino

Freqüência 34 15 49

0,007
Freqüência Espe-

rada 34,19 14,81 49
% dentro do Gê-

nero 69,39 30,61 100

Masculino

Freqüência 26 11 37

0,014
Freqüência Espe-

rada 25,81 11,19 37
% dentro do Gê-

nero 70,27 29,73 100

Total

Freqüência 60 26 86

0,000
Freqüência Espe-

rada 60 26 86
% dentro do Gê-

nero 69,77 30,23 100
Qui-Quadra-

do (x2) 0,008

Nível de Significância de x2 (ρ)   0,93

Tanto entre os profissionais do gênero masculino quanto as do feminino, a maior 
parte (70,27% e 69,39%, respectivamente) emitiriam o auto de infração – padrão de 
resposta estatisticamente igual: ρ-value do teste χ2: 0,930, conforme tabela 7).

Quanto a variável idade (ver gráfico 3), é possível perceber que o padrão de resposta 
dos profissionais mais experientes diverge das outras faixas etárias. Mais de 70% dos in-
divíduos com idade entre 22 e 35 anos afirmaram que emitiriam o auto de infração. O 
ρ-value do teste χ2 para cada classe foi de 0,002 e 0,019, respectivamente, confirmando 
estatisticamente a validade dessa maioria. 

Contudo, dos 23 operadores de contabilidade com mais de 36 anos, 13 emitiriam 
o parecer contra 10 que decidiriam diferentemente. A diferença entre as proporções é 
pequena, o que significa que não é possível que os percentuais apresentados para essa 
classe são estatisticamente diferentes. Ou seja, entre os profissionais mais experientes 
não existe um consenso entre a decisão a ser tomada.
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Gráfico 3: Padrão de Resposta da Questão 1 – Análise por Idade

Os profissionais mais jovens (idade entre 22 e 28 anos e entre 29 e 25 anos) apresen-
taram-se mais conservadores do que os mais antigos quanto ao aspecto a ser considerado 
na análise do caso. Talvez uma explicação para esse fato esteja no grau de maturidade 
e experiência dos profissionais que está diretamente relacionado a sua expertise e o 
feeling. Além disso, profissionais mais jovens, devido a pouca experiência podem ter 
“medo de errar” em seus julgamentos, minimizando esse risco com base em análises 
objetivas, formais.

Objetivando verificar se o fato de ser conservador exerceu alguma influência no pa-
drão de resposta dos sujeitos da pesquisa, procedeu-se na análise cruzada das questões 3 
(conservadorismo) e questão 1. Os resultados dessa análise são apresentados na tabela 8. 
Superficialmente, é possível constatar que a maioria dos respondentes, seja conservador 
(ganho certo) ou não-conservador (ganho provável), emitiriam o auto de infração. 
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Tabela 8: Sumário Estatístico da Questão 1 x Questão 3

Q1

Q3  Emite Não emite Total ρ

Ganho pro-
vável

Freqüência 17 8 25

0,072Freqüência Esperada 17,73 7,27 25

% dentro de Q3 68 32 100

Ganho certo

Freqüência 44 17 61

0,001Freqüência Esperada 43,27 17,73 61

% dentro de Q3 72,13 27,87 100

Total

Freqüência 61 25 86

0,000Freqüência Esperada 61 25 86

% dentro de Q3 70,93 29,07 100
Qui-Quadrado (x2) 0,147

Nível de Significância de x2 (ρ)    0,702

Embora a análise do p-value do teste χ2 (0,702) para esse cruzamento evidencie que 
não existe diferença estatística no padrão de resposta observado entre conservadores e 
não-conservadores, considerando o nível de significância de 5% adotado no estudo, a 
diferença das proporções entre quem emite e não emite o auto de infração não é grande 
o suficiente para garantir a robustez estatística necessária entre os operadores não conser-
vadores: resultados inconclusivos para esse estrato.

A análise estratificada por gênero corrobora com os resultados gerais. A maioria dos 
profissionais da contabilidade conservadores e não conservadores do gênero masculino 
e feminino emitiriam o auto de infração. Os percentuais para o gênero feminino são vi-
sualizados no gráfico 4. Entre os homens, 72% (72,73%) dos profissionais conservadores 
(não-conservadores) emitiriam o auto. 
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Gráfico 4: Padrão de Resposta da Questão 1 x Questão 3 – Análise do gênero feminino

Na análise estratificada por idade, econtrou-se diferença estatística apenas na classe 
dos profissionais mais jovens (p-value do teste χ2 0,051). Todavia, algumas condições para a 
validade do teste não foram atendidas de forma que essas análises ficaram comprometidas.

Aprovação de Contas 

Outra questão referente a Auditoria foi contemplada no questionário. Aos participan-
tes da pesquisa foi evidenciada a seguinte situação:

Questão 2: Um professor pesquisador do Centro de Pesquisa da Saúde de uma Uni-
versidade Pública desenvolve um experimento com camundongos que são mantidos em 
incubadoras com o objetivo de desenvolver medicamentos que combatam o câncer. A 
pesquisa tem 5 anos e já apresenta avanços consideráveis. 

Num determinado dia da semana, durante a temporada de chuva, o laboratório de pes-
quisa apresentou sérias infiltrações que poderiam comprometer a pesquisa. Sendo assim, a 
direção do Centro de Biociências, enveredando esforços para salvar o experimento, incorreu 
em custos com o aluguel de um espaço para manutenção das incubadoras, além de trans-
porte e alimentos para cobaias sem a abertura de licitação, mesmo sabendo das exigências le-
gais quanto a realização de despesas públicas. Nessa condição, no processo de auditagem, sua 
atitude como auditor em relação a aprovação das contas do Centro de Pesquisa da Saúde é:
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• Recomendar a não aprovação das contas do Centro de Pesquisa da Saúde.
• Recomendar a aprovação das contas do Centro de Pesquisa da Saúde.
A questão 2 teve o mesmo propósito descrito na questão 1: verificar se a não obedi-

ência de um aspecto formal, resultante de uma situação contingencial, seria suficiente 
para a aplicação de um parecer contrário a aprovação de contas de uma instituição. A 
hipótese de pesquisa operacional para essa situação é que:

H1b: Profissionais conservadores decidam por não aprovar as contas do Centro de 
Pesquisa da Saúde, diante da desobediência do aspecto formal, enquanto operadores da 
contabilidade não conservadores, analisando o contexto e a intenção do ato, aprovariam 
as contas do Centro.

O sumário estatístico da questão 2 é apresentado na tabela 9. Dos 86 respondentes 
dessa questão, 66,28% afirmaram que aprovariam as contas da entidade, mesmo que o 
aspecto legal mencionado não tivesse sido obedecido, contra 33,33% que se oporiam a 
aprovação (diferença das proporções estatisticamente significante - ρ-value do teste χ2: 
0,003).

Tabela 9: Sumário Estatístico da Questão 2

Q2 Freqüência % % Válido

Não aprova 29 33,33 33,72

Aprova 57 65,52 66,28

Total 86 98,85 100,00

Não respondeu 1 1,15  

Total 87 100,00  
Qui-Quadrado (x2) 9,116

Nível de Significância de x2 (ρ)  0,003

Mesmo sendo considerados conservadores, a grande parte dos operadores da conta-
bilidade analisados consideraria com maior ênfase aspectos subjetivos em detrimento ao 
aspecto formal. Apesar da aparente confirmação do resultado geral na análise estratifi-
cada por gênero (ver gráfico 5) , não é possível afirmar estatisticamente, considerando 
um nível de significância de 5%, que existe diferença nas proporções apresentadas para 
as mulheres (ρ-value do teste χ2 do estrato: 0,063). Todavia, o p-value do teste χ2 de 0,385 
da análise crosstab Gênero x Q2 demonstra não haver diferença estatística no padrão de 
resposta de homens e mulheres.
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Gráfico 5: Padrão de Resposta da Questão 2 x Questão 3 – Análise do gênero feminino

O mesmo foi percebido na análise estratificada por gênero (ver gráfico 6). Uma aná-
lise preliminar evidencia que em todas as faixas etárias consideradas, a maior parte dos 
respondentes decidiria por aprovar as contas do Centro de Pesquisa. Contudo, evidencia 
estatística para essa afirmação só foi encontrada nas classes 29 a 35 anos e Acima de 36 
anos. (ρ-value do teste χ2 de cada estrato: 0,05 e 0,022, respectivamente). Entre os mais 
jovens, os resultados são inconclusivos (ρ-value do teste χ2 do estrato: 0,250)
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Gráfico 6: Padrão de Resposta da Questão 2 – Análise por idade

Mais uma vez constata-se que a pouca idade (proxy para pouca experiência) pode 
deixar os profissionais temerosos em considerar em seus pareceres aspectos subjetivos em 
detrimento as formalidades legais.

A análise estratificada por profissionais conservadores e não-conservadores pode ser 
visualizada na tabela 10. Dos 25 profissionais considerados não conservadores, 13 (52%) 
aprovariam as contas do Centro, contra 12 (48%) que não aprovaria. Surpreendente-
mente, entre os operadores tidos como conservadores (60), 71,67% ou 43 profissionais 
aprovariam as contas, mesmo sem a obediência da formalidade legal, contra 28,33% (17) 
que se posicionariam contrários a aprovação. 
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Tabela 10: Sumário Estatístico da Questão 2 x Questão 3

Q2

Q3  Não aprova Aprova Total ρ

Ganho provável

Freqüência 12 13 25

0,841Freqüência Esperada 8,53 16,47 25

% dentro de Q3 48 52 100

Ganho certo

Freqüência 17 43 60

0,001Freqüência Esperada 20,47 39,53 60

% dentro de Q3 28,33 71,67 100

Total

Freqüência 29 56 85

0,003Freqüência Esperada 29 56 85

% dentro de Q3 34,12 65,88 100
Qui-Quadrado (x2) 3,037

Nível de Significância de x2 (ρ)   0,081  

Em outras palavras, enquanto a maioria dos conservadores considerou aspectos sub-
jetivos na sua decisão, não se pode afirmar que os operadores não conservadores agiriam 
assim, pois não existe diferença estatística nas proporções verificadas nessa classe (ver 
ρ-value do teste χ2 de cada estrato na tabela 10). Apesar do padrão de resposta dos dois 
estratos não ser considerado estatisticamente diferente a 5%; ele o é a 10%.

As análises estratificadas da relação Conservadorismo x Q2 para gênero e idade apre-
sentaram alguns resultados interessantes. Por exemplo, entre as mulheres, existe dife-
rença no padrão de resposta entre aquelas consideradas conservadoras e não conserva-
doras, conforme gráfico 7. Entre as conservadoras (não-conservadoras), 74,29% (35,71) 
aprovariam as contas, contra 25,71% (64,29%) que não aprovariam. O ρ-value do teste 
χ2 desse relação é de 0,011 o que revela haver diferença estatística entre os resultados 
para mulheres conservadoras e não conservadoras. Ao contrário do que se pensou, as 
mulheres não-conservadoras foram mais conservadoras.
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Gráfico 7: Padrão de Resposta da Questão 2 x Questão 3 – Análise estratificada por gênero 

A análise estratificada por idade não forneceu estatísticas relevantes, uma vez que 
alguns pressupostos de validade do teste não foram satisfeitos.

Estimativa de Receitas 
A terceira questão envolvendo o julgamento dos operadores da contabilidade desen-

volvido nesse estudo referia-se a projeção de receitas. Foi apresentado no questionário um 
contexto no qual o respondente era colocado na posição de um gerente financeiro de uma 
empresa. Está entre as principais atribuições desse gerente a elaboração do orçamento da 
instituição. Buscando estimar a receita líquida para o exercício de 20X6, foram coletadas 
uma série histórica dos últimos 5 anos da receita líquida anual da entidade, com a evi-
denciação da média do período bem como o desvio-padrão. Além disso, também foram 
apresentadas informações sobre projeções financeiras do ambiente econômico, dos inves-
timentos realizados pela organização e da receita estimada para o período em questão. 
Com base nesses dados foi pedido aos operadores da contabilidade que tomando por base 
apenas as informações disponibilizadas que eles estimassem receita líquida da empresa 
para um determinado período (para mais detalhes ver questão 4 no apêndice).

A idéia norteadora desse experimento é a de que profissionais mais conservadores 
tendem a dar mais ênfase as informações históricas ajustando suas estimativas com 
base nesses valores. Já profissionais não-conservadores dariam maior ênfase as projeções 
disponibilizadas. Propositalmente, as informações históricas conduziriam a estimativas 
mais modestas, enquanto as projeções direcionavam para estimativas de receita mais 
otimistas. Diante do exposto a terceira hipótese de pesquisa operacional é:
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H1c: Profissionais conservadores tenderiam a estimar valores menores (mais próximas 
das informações históricas) do que operadores da contabilidade não-conservadores que es-
timariam cifras maiores, mais próximas das projeções disponibilizadas.

A média das estimativas realizadas pelos 86 respondentes foi de $ 151.774,40, com 
desvio-padrão de $ 14.171,04. A maior estimativa realizada foi de $ 190.000 e a me-
nor $110.000. A estimativa média das 48 mulheres (37 homens) que responderam a 
essa questão foi de $ 151.133,33 ($ 153.049,46), com desvio padrão de $ 16.275,67 ($ 
10.874,52). O p-value do teste t de 0,537 (bem superior a 0,05) revela que a diferença 
entre as médias de previsão de receitas ($ 1.926,12)  de homens e mulheres  não é esta-
tisticamente diferente. 

A variável idade também não influenciou significativamente a média das estima-
tivas dos profissionais.A estimativa média foi de $ 148.594,44 na classe 22 a 28 anos; 
$ 152.815,38, na faixa entre 29 e 35 anos; e $ 155.130, 43. Apesar dos operadores de 
contabilidade aparentemente terem projetados maiores receitas (o que indicaria uma 
tendência de não-conservadorismo), o p-value do teste F de 0,202 indica não haver dife-
rença estatística em nenhum dos grupos testados.

As estimativas médias, acompanhadas dos respectivos desvios-padrão dos operadores 
da contabilidade conservadores e não conservadores são apresentadas no gráfico 8

Gráfico 8: Sumário estatístico da Questão 4 – Análise estratificada por Conservadorismo 

Apesar da estimativa média dos respondentes considerados não-conservadores ser 
ligeiramente superior a daqueles classificados como conservadores, a diferença nas mé-
dias dos dois estratos ($ 2.172) não é estatisticamente grande para caracterizar diferença 
estatística (p-value do teste t de 0,537). Entre as mulheres (homens), a média daquelas 
consideradas conservadoras foi de $ 149.652,94 ($ 153.424), enquanto as rotuladas como 
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não conservadoras foi de $ 154.728,57 ($ 151.145,45). Não se encontrou evidencia de 
diferença estatística das médias de estimativas de mulheres (homens) conservadores e 
não-conservadores (p-value do teste t de 0,331 e 0,569, respectivamente).

A análise dos resultados de conservadores e não-conservadores por idade pode ser 
visualizada na tabela 11. Como se pode observar pelos p-value do teste t, todos superiores 
a 0,20, não existe diferença estatística entre profissionais conservadores e não-conserva-
dores em nenhuma das três classes.

Tabela 11: Sumário Estatístico da Questão 4 – estratificada por Conservadorismo e Idade

Idade Q3 N Média DP
Diferença 

entre médias t p-value

22 a 28
GP 11 152.454,55 8.675,99

5.558,55 1,27 0,21
GC 25 146.896,00 13.282,46

29 a 35
GP 5 149.520,00 14.182,81 -3.510,00

-0,49 0,63
GC 20 153.030,00 14.307,05

Acima de 
36

GP 9 156.022,22 19.969,09
1.465,08 0,20 0,84

GC 14 154.557,14 15.169,64

O p-value do teste F, de 0,718 e 0,190, ambos superiores a 0,05, também indica não 
haver diferença estatística das médias entre contadores conservadores e não conserva-
dores em nenhuma das três faixas etárias. Isto é, a estimativa média dos profissionais 
conservadores (não-conservadores) com idade entre 22 e 28 anos é similar a estimativa 
média atribuída pelos operadores mais experientes.

Os resultados das três situações apresentadas para analisar a influência do conser-
vadorismo no processo decisório dos operadores de contabilidade estão compilados na 
tabela 12.
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Tabela 12: Hipóteses e Decisão das questões 1, 2 e 4

Questão Hipótese de Pesquisa Decisão

1

H1a: Profissionais conservadores decidem por emi-
tir auto de infração, diante da desobediência do 

aspecto formal, enquanto operadores da contabili-
dade não conservadores, analisando o contexto e a 
intenção do ato, não emitem o auto de infração.

Inconclusivo

2

H1b: Profissionais conservadores decidem por não 
aprovar as contas do Centro de Pesquisa da Saú-
de, diante da desobediência do aspecto formal, 
enquanto operadores da contabilidade não con-

servadores, analisando o contexto e a intenção do 
ato, aprovam as contas do Centro.

Inconclusivo

4

H1f: Profissionais conservadores tendem a estimar 
valores menores (mais próximas das informações 
históricas) do que operadores da contabilidade 
não-conservadores que estimam cifras maiores, 
mais próximas das projeções disponibilizadas.

Rejeitar

Opinião dos Operadores da contabilidade

Utilizando-se do arcabouço teórico sobre os aspectos considerados no processo de 
formação de opinião do auditor, foi pedido aos sujeitos da pesquisa que revelassem a 
importância que eles atribuíam tanto ao aspecto subjetivo quanto ao ceticismo na forma-
ção de um parecer. Foi avisado ainda que a soma dos pesos atribuídos a cada elemento 
deveria totalizar 100%, o que possibilitou identificar qual elemento foi considerado mais 
importante (para mais detalhes ver apêndice).

Os resultados para a questão 13 são apresentados na tabela 13. Dos 84 respondentes, 
a maior parte (70,24%) considera o ceticismo (aspectos legais e formais) como mais im-
portante no momento de se posicionarem sobre determinado contexto; 19,05% acham 
mais importante os aspectos subjetivos (intuição, contexto, conseqüências do parecer, 
etc.); 10,71% atribuem pesos iguais aos dois elementos. Esses resultados são estatistica-
mente significantes (ver p-value da tabela 13).

Tabela 13: Sumário Estatístico da Questão 6

Q6 Freqüência % % Válido

Subjetividade 16 18,39 19,05

Ceticismo 59 67,82 70,24
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Pesos iguais 9 10,34 10,71

Total 84 96,55 100,00

Não respondeu 3 3,45  

Total 87 100,00  

Qui-Quadrado (x2) 52,357

Nível de Significância de 
x2 (ρ)  0,000

Os resultados gerais são corroborados na análise estratificada por gênero (gráfico 9) 
e idade (gráfico 10). Independente de ser homem ou mulher, os operadores da conta-
bilidade consideram o ceticismo como elemento mais importante na formação de suas 
opiniões (mesmo padrão de resposta – p-value do teste x2: 0,460).

Gráfico 9: Sumário estatístico da Questão 6 – Análise estratificada por Gênero

Tanto entre os mais jovens quanto os mais experientes, o ceticismo desponta como 
aspecto mais importante no processo decisório. Em todas as classes, mais de 70% (ver 
gráfico 10) atribuíram maior peso a esse elemento. O padrão de resposta das três faixas é 
considerado estatisticamente similar (p-value do teste x2: 0,494).
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Gráfico 10: Sumário estatístico da Questão 6 – Análise estratificada por Idade

A ênfase no ceticismo também é observada independente de ser o profissional conser-
vador ou não. De acordo com a tabela 14, 60,87% (75%) dos respondentes considerados 
não-conservadores (conservadores) atribuíram maior peso aos aspectos formais e legais. 
Apesar de a maioria ser mais significativa entre os conservadores, o p-value do teste x2 de 
0,193 demonstra não haver diferença estatística no padrão de resposta dos dois estratos.

Tabela 14: Sumário Estatístico da Questão 3 x Questão 6

Q7

Q3  Subjetivi-
dade Ceticismo Pesos 

iguais Total ρ

Ganho provável

 

 

Freqüência 7 14 2 23

0,009Freqüência 
Esperada 4,16 16,35 2,49 23

% dentro de Q3 30,43 60,87 8,70 100

Ganho certo Freqüência 8 45 7 60

0,000Freqüência 
Esperada 10,84 42,65 6,51 60

% dentro de Q3 13,33 75,00 11,67 100
Qui-Quadrado (x2) 3,293

Nível de Significância de x2 (ρ)     0,193
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Tal resultado vai de encontro a outra hipótese de pesquisa considerada nesse estudo. 
Acreditava-se que os profissionais não-conservadores atribuiriam maior importância a 
aspectos subjetivos, enquanto os conservadores considerariam como mais importante o 
ceticismo. A tabela 15 evidencia a média atribuída ao ceticismo tanto por operadores da 
contabilidade conservadores (GC) como não-conservadores (GP).

Tabela 15: Peso Médio atribuído ao Ceticismo – Análise estratificada por Conservadorismo

Q7

Q3 N Média Desvio-padrão Diferença entre médias t p-value

Ganho provável 19 62,105 16,186
-2,716 -0,616 0,54

Ganho certo 56 64,821 16,759

Total 75      

Conforme dados da tabela 15, a média atribuída ao ceticismo pelos conservadores 
é levemente maior do que a atribuída pelos não-conservadores. Todavia, a diferença de 
2,716 pontos percentuais não é estatisticamente significante a posto de se poder afirmar 
que os pesos médios dos grupos são diferentes (p-value do teste t igual a 0,54).

Um resultado interessante foi observado na análise estratificada por gênero (ver tabela 
16. Entre mulheres conservadoras e não conservadoras não há evidencias de diferença 
estatística significante entre os pesos médios atribuídos ao ceticismo. Situação que não é 
observada entre os homens: o peso atribuído ao ceticismo pelos conservadores é 16,58% 
maior do que o indicado pelos não-conservadores. Mesmo sendo esse útlimo superior a 
50%, o que significa maior ênfase no ceticismo, os conservadores são mais contundentes 
na preferência pelos aspectos formais.
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Tabela 16: Peso Médio do Ceticismo – Análise estratificada por Gênero e Conservadorismo

Q6

Gênero Q3 N Média Desvio-padrão

Diferença 
entre mé-

dias t p-value

Femini-
no

Ganho provável 11 70,00 12,65
7,50 1,168 0,25

Ganho certo 32 62,50 19,88

Mascu-
lino

Ganho provável 8 51,25 14,58
-16,58 -3,325 0,002

Ganho certo 23 67,83 11,26

Total  74      

A variável idade não exerceu influencia sobre o padrão de resposta geral. Em todas 
as faixas etárias analisadas, a diferença nos pesos médios atribuídos por conservadores e 
não conservadores não é estatisticamente diferente (ver p-values do teste t na tabela 17). 

Tabela 17: Peso Médio do Ceticismo – Análise estratificada por Idade e Conservadorismo

Q6

Idade Q3 N Média
Desvio-pa-

drão
Diferença 

entre médias t p-value

22 a 28 
anos

Ganho 
provável 10 58,00 18,74

-3,458 -0,509 0,614
Ganho 
certo 24 61,46 17,78

29 a 35 
anos

Ganho 
provável 4 65,00 12,91

0,278 0,034 0,973
Ganho 
certo 18 64,72 15,19

Acima 
de 36 
anos

Ganho 
provável 5 68,00 13,04

-2,714 -0,333 0,744
Ganho 
certo 14 70,71 16,39

Total  75      

C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

Esse estudo tem como objetivo principal verificar se o comportamento conservador 
exerce alguma influência no processo de formação da opinião do operador de contabili-
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dade. Para isso, aplicou-se um questionário com 87 profissionais, contendo questões que 
mediam o conservadorismo econômico dos indivíduos como também as suas decisões 
em três contextos contábeis diferentes. 

No contexto 1 é possível afirmar estatisticamente que a maioria dos operadores de 
contabilidade conservadores emitiriam o auto de infração. Contudo, considerando um 
nível de significância de 5%, as proporções daqueles que emitiriam e não emitiriam o 
auto entre os operadores não-conservadores não é grande o suficiente para se determinar 
uma maioria. Relaxando o nível de significância para 10%, a hipótese de pesquisa - H1a 
– seria rejeitada: independente de ser conservador, os operadores da contabilidade emi-
tiriam o aulto de infração.

Na questão 2, apesar de se tratar de uma situação similar – desobediência de um 
aspecto forma sem má-fé – a maior parte dos respondentes aprovaria as contas do Cen-
tro de Pesquisa. Todavia, só foi possível determinar estatisticamente uma maioria entre 
os profissionais classificados como conservador; os resultados para aqueles considerados 
não-conservadores são inconclusivos – pequena diferença entre as proporções dos que 
aprovariam e não aprovariam.

Uma possível justificativa para resultados diferentes em situações aparentemente 
similares refere-se ao fato de que enquanto o contexto 1 tratata de um descuido admi-
nistrativo, a situação 2 apresenta um caso em que a desobediência do aspecto formal foi 
resultado do esforço para evitar que os resultados de pesquisas sobre um grave doença 
fossem perdidos. Independente de ser conservador ou não e priorizar o ceticismo a as-
pectos subjetivos, esses resultados evidenciam que o contexto pode sim exercer uma 
influência significativa na decisão dos operadores de contabilidade em casos específicos. 

Por fim, no momento de estimar receitas, o fato de ser avesso ao risco ou propenso e 
ele não teve efeito nas projeções realizadas: a estimativa média dos valores orçados não 
foi considerada estatisticamente diferente entre os estratos conservador e não-conserva-
dor. Enfim, relaxando o nível de significância para 10% no contexto 1 e considerando 
os resultados da questão 3, o viés cognitivo do conservadorismo não exerceu influência 
significativa no processo de  formação da opinião do operador de contabilidade.

Essa constatação é fortalecida com os resultados apresentados em relação ao aspecto 
mais importante a ser considerado na formação da decisão dos profissionais. A maioria, 
seja conservador ou não, atribuiu maior peso ao ceticismo, o que vai de encontro a 
hipótese de pesquisa desse estudo. Uma interpretação possível das análises efetuadas no 
estudo é a de que mais do que os profissionais, a profissão contábil, cujo objeto de estudo 
e o patrimônio das empresas e suas variações, é essencialmente conservadora: mesmo os 
profissionais classificados como não-conservadores, apresentaram um comportamento 
conservador quando deparados com diversas situações contábeis.
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A P E N D I C E  –  Q U E S T I O N Á R I O  D E  P E S Q U I S A

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA
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Gênero:  □Masculino  □Feminino    Idade:_____ anos

□ Profissão: _______________________________________            □ Estudante       
Período:____________

Titulação (maior nível):                                                                                       Curso: 
___________________________   

 □Graduação     □Especialização     □Mestrado     □Doutorado                  Univer-

sidade: □ Pública    □Privada

Graduação em: _____________________________________  

Tempo de Trabalho como Auditor / Fiscal:                                                                                                        

□0 a 5 anos        □11 a 15 anos       □Acima de 21 anos

□6 a 10 anos      □16 a 20 anos       

□ Analise as questões 1 a 5 e escolha a alternativa que melhor expressa sua 
decisão:

Questão 1: Um contribuinte, por descuido administrativo, emite notas fiscais de 
um talão sem o mesmo ter sido filigranado (autenticado por órgão fiscalizador – 
SET, SEMUT, Outros). O decreto que rege os aspectos tributários exige que para 
ser utilizada, a nota fiscal deve ter esta autenticação. Sabe-se que o contribuinte, 
mesmo desrespeitando esse aspecto formal exigido, efetuou o registro das notas 
emitidas, recolheu os impostos incidentes e cumpriu as demais obrigações acessó-
rias determinadas em lei. Nessa condição, no processo de auditagem, sua atitude 
como auditor é:

•Emitir auto de infração (e, conseqüentemente multa) 

•Não emitir auto de infração.

Questão 2: Um professor pesquisador do Centro de Pesquisa da Saúde de uma 
Universidade Pública desenvolve um experimento com camundongos que são 
mantidos em incubadoras com o objetivo de desenvolver medicamentos que 
combatam o câncer. A pesquisa tem 5 anos e já apresenta avanços consideráveis. 

Num determinado dia da semana, durante a temporada de chuva, o laboratório 
de pesquisa apresentou sérias infiltrações que poderiam comprometer a pesqui-
sa. Sendo assim, a direção do Centro de Biociências, enveredando esforços para 
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salvar o experimento, incorreu em custos com o aluguel de um espaço para ma-
nutenção das incubadoras, além de transporte e alimentos para cobaias sem a 
abertura de licitação, mesmo sabendo das exigências legais quanto a realização de 
despesas públicas. Nessa condição, no processo de auditagem, sua atitude como 
auditor em relação a aprovação das contas do Centro de Pesquisa da Saúde é:

• Recomendar a não aprovação das contas do Centro de Pesquisa da Saúde.

• Recomendar a aprovação das contas do Centro de Pesquisa da Saúde.

Questão 3: Dentre as alternativas apresentadas a seguir, qual você prefere:

• Uma possibilidade de 80% de ganhar $ 4.000 e 20% de não ganhar nada.

• Um ganho certo de $ 3.000.

Questão 4: Você é o gerente financeiro da empresa Omega. Dentre as suas princi-
pais atribuições está a elaboração do orçamento da instituição. Buscando estimar 
a receita líquida para o exercício de 20X6, você coletou as seguintes informações:

a) Demonstrações Contábeis de exercícios anteriores:

DRE 20X1 20X2 20X3 20X4 20X5     Média Desvio-
-Padrão

Receita 
Líquida 
de Ven-

das

$120.000 $ 130.000 $ 
125.000

  $ 
128.000

 $ 
135.000

$ 127.600 $ 5.595

b) Projeções Financeiras:

Projeções preparadas por analistas financeiros indicam que, devido ao ambien-
te econômico favorável e aos investimentos realizados pela empresa em 20X4 e 
20X5 referentes a melhorias nos produtos existentes e desenvolvimento de novos 
produtos, é esperado para 20X6 aumento de 20% na receita liquida da empresa 
quando comparada a receita líquida de 20X5, o que significa uma receita líquida 
esperada de $ 162.000 para 20X6.

Tomando por base apenas as informações disponibilizadas e sabendo que a em-
presa é altamente exigente quanto a eficiência no processo orçamentário das re-
ceitas (pois esse orçamento é base para as demais projeções de custos e despesas 
da entidade), você, como responsável direto por essa projeção, estimaria a receita 
líquida da empresa para 20X6 em:
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•$ 127.600

•$ 135.000

•$ 150.000

•$ 162.000

•$ 165.000 

•$ 170.000 

Outro Valor. Qual $ ______

Questão 5: Dentre as alternativas apresentadas a seguir, qual você prefere:

• Uma possibilidade de 80% de perder $ 4.000 e 20% de não perder nada.

• Uma perda certa de $ 3.000.

Questão 6: Qual importância (expressa em %) você atribui a cada um dos dois 
elementos abaixo na formação de um parecer de auditoria (a soma dos pesos atri-
buídos a cada item deve totalizar 100%)?

a) Aspectos Subjetivos (intuição, experiências sensoriais, contexto, 
possíveis conseqüências, etc.)

b) Ceticismo (aspectos legais e formais, como documentos, legislação, 
etc.)
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CAPÍTULO 4

RACIONALIDADE E O PROCESSO DE 
TOMADA DE DECISÃO FRENTE AO 
CONCEITO DO CUSTO DE OPORTUNIDADE.

• José Marilson Martins Dantas

• Eduardo Tadeu Vieira

• Jose Dionísio Gomes da Silva

R E S U M O

Este trabalho tem como objetivo simular um ambiente onde possa ser visualizado o 
processo de tomada de decisão, buscando identificar aspectos relacionados à racionali-
dade no processo. Foi abordada a questão da racionalidade baseado na implementação 
do conceito de custo de oportunidade, pois este conceito tem como condição intrínseca 
para sua aplicação o processo racional de decisão. A Teoria da Agência e as Finanças 
Comportamentais têm visões divergentes sobre o processo de tomada de decisão, advo-
gando que outros aspectos juntam-se a racionalidade, sendo igual ou mais importante 
que esta para determinar o processo. Ao Analisar os resultados dos questionários fica 
claro que o processo de tomada de decisão é influenciado por outros critérios que não 
a racionalidade, inclusive é afetado por aspectos ligados a forma e a posição como as 
alternativas são expostas.

I N T R O D U Ç Ã O

O processo de mudança na contabilidade tem chamado a atenção de diversos pes-
quisadores em todo o mundo, onde boa parte tem pesquisado o processo de tomada de 
decisão dos usuários externos, especialmente o impacto das informações contábeis no 
mercado de ações. Este trabalho busca enfocar o processo de tomada de decisão voltada 
ao usuário interno, discutindo a racionalidade e os efeitos comportamentais do produtor 
de informação contábil.

Hendriksen e Van Breda (1999)  fazem uma abordagem sobre o impacto da divulgação 
da informação contábil,  destacando o chamado efeito feedback ou indutância informa-
cional, onde a informação divulgada exerce um efeito sobre o comportamento de quem 
a recebe, mas também pode afetar o processo de decisão de  quem as produz e divulga.

O processo de convergência as normas internacionais de contabilidade provocam 
mudanças que afetará a postura do Contador, devendo alterar o ambiente em que se de-
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senvolve a profissão contábil. O Contador será levado a participar do processo de tomada 
de decisão de forma efetiva, recaindo sob sua responsabilidade decisões importantes que 
necessitam de conhecimento técnico sólido e exigem também julgamento do processo 
de tomada de decisão.

As normas brasileiras de contabilidade definem as características qualitativas das de-
monstrações contábeis entre elas a confiabilidade. Segundo o CFC (2008) existe uma 
condição para que as demonstrações contábeis tenham confiabilidade.

“Para a Confiabilidade estar presente é fundamental que seja sempre respeitada a 
primazia da essência sobre a forma, ou seja, que, no que se espera sejam raros os casos de 
não conformidade dos documentos formais com a realidade econômica, que esta última 
prevaleça nas Demonstrações Contábeis.”

Vale destacar que junto com a confiabilidade outras características precisam ser ob-
servadas com relação a informação contábil. A neutralidade no sentido de imparciali-
dade, a prudência e a integridade no sentido de estarem completas.

O processo de produção da informação contábil vai exigir que o Contador busque 
a racionalidade no processo de tomada de decisão, pois a confiabilidade impõe a neu-
tralidade, e esta se coaduna com prudência antagônica ao conservadorismo, que juntas 
contribuem para a integridade da informação no sentido da completude.

C U S T O  D E  O P O R T U N I D A D E   E  T E O R I A  D A  A G Ê N C I A

Como condição para a confiabilidade das Demonstrações Contábeis esta deve ex-
pressar a realidade econômica. Tendo as Demonstrações Contábeis que buscar o enfo-
que econômico, pode-se imaginar que os seres humanos decidem com base na premissa 
da otimização, que é suportada pelo processo de escolha livre e racional.

Este comportamento é descrito pelo modelo comportamental racional onde as possi-
bilidades de escolha de uma decisão são avaliadas de forma coerente e sistemática, sendo 
feita a melhor escolha em relação às limitações do mundo real (SANTOS, 2010).

O conceito de custo de oportunidade tem na economia sua origem, onde o pressu-
posto da racionalidade é condição para a sua aplicação.  Assim, dentre todas as alter-
nativas abandonadas, o custo de oportunidade seria aquela que poderia oferecer maior 
satisfação.

Glautier e Underdown (1994 apud PEREIRA et al., 1990, p. 7) defendem o entendi-
mento de que custo de oportunidade pode ser medido como o “valor da próxima melhor 
alternativa abandonada, ou o recebimento líquido de caixa permitido como resultado de 
preferir uma alternativa ao invés da melhor seguinte”.

Entender o processo de tomada de decisão nos leva a buscar compreender o am-
biente em que os atores protagonizam a ação. Deste modo, de acordo com Lambert 
(2007, p. 327): 

Nos modelos mais simples da teoria da agência, a or-
ganização está reduzido a dois atores: o principal e o 
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agente.  As funções do principal são a oferta de capital, 
assumir riscos, e construir incentivos, enquanto os pa-
péis do agente estão em tomar decisões em nome do 
principal, e também minimizar risco (isto é, freqüente-
mente assumida como uma preocupação secundária). 
(Tradução Livre)

Segundo Eisenhardt (1989, p. 59), o foco do agente e do principal tem abordagens 
diferentes (tradução nossa):

O foco do principal-agente é determinar o melhor con-
trato, comportamento versus resultado, entre o princi-
pal e do agente. o modelo simples assume o conflito 
entre o objetivo do principal e do agente, sendo este 
facilmente medido pelo resultado, e onde o agente é 
mais adverso ao risco do que o principal (EISENHAR-
DT,1989, p. 59).

De acordo Segatto-Mendes e Rocha (2005, p. 173), os conflitos de interesse podem 
levar a dificuldades em aproveitar as melhore oportunidades de utilização dos ativos:

percebe-se, dessa forma, que os conflitos de interesse 
conduzem à existência de custos, que envolvem tan-
to custos de oportunidade (relativos às perdas devido 
à aplicação de recursos em determinado fim e não em 
outro que geraria maiores rendimentos) quanto gastos 
para monitoramento do comportamento dos adminis-
tradores, com a finalidade de incentivá-los a buscar a 
maximização da riqueza do acionista e protegê-lo de 
ações inadequadas dos administradores (SEGATTO-
-MENDES; ROCHA, 2005, p. 173).

F I N A N Ç A S  C O M P O R TA M E N TA I S

Em sentido oposto aos conceitos tradicionais de racionalidade emerge as pesquisas 
em finanças comportamentais.  Segundo Macedo Jr et al. (2007) a partir da década de 
50 diversos pesquisadores como Miller, Galenter and Pribam, Newell, Sahw e Simon 
insatisfeitos com a explicação do processo de racionalidade para tomada de decisão, ob-
servaram nas suas pesquisas que a premissa de racionalidade era rompida no processo de 
tomada de decisão em vários cenários.
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As Finanças Comportamentais nas últimas décadas têm despertado o interesse dos 
pesquisadores, enfatizando o estudo do comportamento aplicado as finanças, especial-
mente dos estudos advindos da psicologia cognitiva. 

Sendo as finanças comportamentais um ramo novo das finanças, seu conceito  ainda  
está  em construção. Dentre esses conceitos podemos citar a definição de Shleifer (2000, 
apud KIMURA 2003, p.5) onde “as finanças comportamentais representam o estudo 
potencial de falha humana em mercados competitivos, abordando os impactos em variá-
veis financeiras quando diversos tipos de investidores, tanto racionais quanto irracionais, 
interagem entre si”. 

Segundo Lima (2003, p. 4), citando a definição sob a visão de Olsen, este sustenta 
que “as finanças comportamentais não tentam definir o comportamento racional ou ir-
racional, mas sim entender e predizer os processos de decisão psicológicos que implicam 
na sistemática dos mercados financeiros”.

De acordo com Lintner (1998, apud SOBREIRA 2007, p. 4), as finanças comporta-
mentais podem ser definidas como o “estudo de como os humanos interpretam e agem 
frente às informações para decidir sobre investimentos”.

O B J E T I V O  D O  T R A B A L H O

Tomada de decisão é o processo de transformação de informação, através de escolhas 
em decisão. Ao decidir o gestor está tomando a decisão com base nos seus objetivos e o 
alcance desses objetivos define a qualidade do processo de tomada de decisão.

A cada decisão realizada o tomador deve considerar os efeitos que sua decisão irá 
provocar no futuro, pois tomar decisão é escolher entre alternativas. A decisão pode ser 
tomada a partir de alternativas ou possibilidades, que envolvem de algum modo proba-
bilidade.

O processo de tomada de decisão é dinâmico e relacionado a situações que dificul-
tam seu estudo, pois envolve  múltiplas possibilidades. Na maioria das vezes seu impacto 
é medido de forma indireta através do estudo do resultado da decisão, analisando seu 
impacto subseqüente.

O artigo cria situações controladas onde espera-se entender o processo de escolha 
dos tomadores de decisão com base na busca da aplicação do conceito de custo de opor-
tunidade.  De acordo com Santos (2010), pode-se chegar, através da análise de vários 
autores, a aspectos relevantes para a caracterização e utilização do conceito de custo de 
oportunidade, pelos economistas e pelos contadores. Estes pontos comuns às definições 
apresentadas são:

a) O conceito de custo de oportunidade pressupõe, pelo menos, a existência de duas 
ou  mais alternativas viáveis e mutuamente exclusivas para o decisor;

b) O custo de oportunidade refere-se a algum atributo específico do objeto de  men-
suração ou avaliação;

c) O custo de oportunidade está associado ao valor dos bens e serviços utilizados.
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O objetivo do trabalho é simular um ambiente de tomada de decisão onde se procu-
rar entender o processo com base da possibilidade de aplicar os conceitos de oportuni-
dade com base nas suas características gerais.

Q U E S TÃ O  D O  T R A B A L H O

O trabalho busca dar um primeiro passo no sentido de simular situações de tomada 
de decisão relativamente simples para entender a aplicação de conceitos complexos re-
lacionados à economia e a contabilidade.

A questão relevante desta pesquisa é buscar entender se quando confrontados com situa-
ções de tomada de decisão, os usuários teriam um comportamento racional tomando como 
referencia no processo de avaliação a utilização do conceito de custo de oportunidade?

M E T O D O L O G I A  D O  T R A B A L H O

A pesquisa científica pode ser dividida em dois tipos de atividades, a pesquisa básica 
e a pesquisa aplicada.  Esta atividade de pesquisa pode ser definida como uma pesquisa 
aplicada, pois tem o objetivo de adquirir novos conhecimentos, além de se dirigida para 
um objetivo prático específico. 

Segundo Turato (2005, p. 510), as características dos métodos qualitativos têm uma 
relação do interesse do pesquisador.

Primeiramente, o interesse do pesquisador volta-se para a busca do significado das 
coisas, porque este tem um papel organizador nos seres humanos. O que as “coisas” 
(fenômenos, manifestações, ocorrências, fatos, eventos, vivências, idéias, sentimentos, 
assuntos) representam, dá molde à vida das pessoas. Num outro nível, os significados que 
as “coisas” ganham, passam também a ser partilhados culturalmente e assim organizam 
o grupo social em torno destas representações e simbolismos.

O presente trabalho enquadra-se de acordo como a sua atividade dominante em uma 
pesquisa aplicada e de acordo com a sua característica como qualitativa.

 A P L I C A Ç Ã O  D A  P E S Q U I S A

A pesquisa foi elaborada com o objetivo de criar condições de simulação de um 
processo de decisão, através da concepção de questões que não exigiam conhecimento 
técnico prévio dos respondentes, mesmo sendo utilizados três tipos de questionários a 
pesquisa não foi prejudicada, pois os respondentes tinham um perfil semelhante.

Para manter a homogeneidade dos respondentes foram distribuídos de modo alter-
nado entre os diversos alunos ao mesmo tempo três tipos de questionários em todas as 
salas de aulas. Os respondentes expostos a pesquisa foram alunos dos cursos de Ciências 
Contábeis, Administração e Economia da UFPB.
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Cada questionário é composto por três perguntas onde cada respondente deveria 
marcar apenas uma questão entre as alternativas colocadas a sua disposição. A lógica 
para o desenvolvimento das situações em que os alunos foram submetidos estão alicer-
çadas nas experiências desenvolvidas por Dan Ariely  relatadas no livro “previsivelmente 
irracional”.

D A D O S  P E S Q U I S A D O S

Configuração dos respondentes e dados censitários.

Uma das dificuldades da pesquisa em contabilidade é conseguir um ambiente em que 
possa observar o processo de tomada de decisão, sendo utilizada como alternativa neste 
caso a criação de um ambiente simulado onde possam ser avaliadas as questões de pesquisa.

Em todos os questionários foram solicitados dos respondentes dados censitários rela-
cionados ao gênero, idade, curso e turno. A amostra utilizada teve o total de 767 alunos, 
tendo respondido 227 alunos o questionário 01, 274 respondido o questionário 02 e 
266 respondido o questionário 03. Visando manter o equilíbrio entre as quantidades 
de respondentes, nenhum questionário obteve  um participação inferior a 30% no total 
aplicados.

Com relação ao gênero os respondentes mantiveram uma distribuição relativamente 
equitativa, sendo a participação masculina de 47% do total de respondentes e a partici-
pação feminina de 53%.

Com relação aos cursos dos respondentes, a maioria é oriunda do curso de Ciências 
Contábeis com 63% dos respondentes, o restante dos alunos advém do curso de admi-
nistração com 23% e os demais do curso de economia com 14%. Vale destacar que não 
há necessidade de conhecimento prévio para responder o questionário, deste modo o 
fato da maioria dos respondentes pertencer ao curso de Ciências Contábeis não afeta a 
qualidade dos resultados.

O perfil de idade dos respondentes está estratificado e de acordo com a idade espe-
rada para alunos de graduação.

Quadro 01 – Estratificação da idade dos respondentes

Idade (anos) Percentual (%)

Até 17 10

18 10

19 17

20 16

21 12

22 8

23 a 44 27
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Cenário proposto e análise do resultado das questões

Foram preparados três questionários com alternativas diferentes em cada pergunta, 
de modo a buscar entender como se processa a tomada de decisão pelos usuários, uti-
lizando como ponto de reflexão a utilização do conceito de custo de oportunidade e as 
influências dos estímulos na decisão do usuário.

O primeiro cenário proposto busca avaliar a racionalidade no processo de decisão do 
usuário, identificando através da aplicação do conceito de custos de oportunidade numa 
situação simulada a reação dos respondentes aos estímulos propostos.

Comentários dos resultados questão 01

A primeira questão foi apresenta de três formas diferentes através dos questionários ex-
postos em anexo ao artigo. O objetivo principal desta questão é entender a escolha do res-
pondente em uma dada situação, fazer um processo de condução para um cenário onde 
poderíamos identificar com certa  segurança qual seria a decisão racional a ser tomada.

Foi testado neste cenário o conceito de custo de oportunidade, onde apresentada 
seguinte questão a ser levada em consideração pelos respondentes: Escolha o tipo de 
assinatura (da revista X) que quer adquirir ou renovar.

As opções da questão nos três formulários foram resumidas da seguinte maneira:
 ////////// Questionário 01 Questionário 02 Questionário 03

Alternativa 1  $ 120 (Acesso só ao 
Site)

 $ 120 (Acesso só ao 
Site)

$ 120 (Acesso só 
ao Site)

Alternativa 2   $ 249 (Versão impres-
sa)

$ 249 (Versão 
impressa)

Alternativa 3  $ 249 (Acesso ao Site e 
a versão impressa)

 $ 249 (Acesso ao Site e 
a versão impressa)

$ 250 (Acesso ao 
Site e a versão 

impressa)

È importante destacar que o questionário 01 foi composto apenas por duas perguntas 
ao contrário do questionário 02 e 03.

As respostas foram tabuladas e são apresentadas de acordo com a escolha da assina-
tura de um periódico hipotético. Os dados são expressos a seguir em forma de gráfico e 
comentados.
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 Gráfico 01 – Situação ambiental 01 – Dados quantitativos

Análise do questionário 01

È relevante observar que os respondentes não estão limitados por nenhum valor 
financeiro, tendo a possibilidade de escolher qualquer alternativa.

No formulário 01 a questão foi colocada de modo a identificar a preferência  do 
usuário com relação a  escolha entre as duas alternativas dadas, sendo estas: 

· Alternativa 01 - Oferece acesso on-line a todas as matérias da Revista X a partir 
de 1999 por R$120,00;

· Alternativa 03 - Assinatura de um ano da edição impressa da Revista X e acesso 
on-line a todas as matérias da Revista X a partir de 1999 por R$249,00.

Na questão identificada como questionário 01 a decisão dos respondentes foi clara-
mente favorável a alternativa 01, mostrando que 73% dos respondentes escolheram a 
alternativa relacionada com o menor preço. 
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Gráfico 02 – Situação ambiental 01 – Dados percentuais

Análise do questionário 02

O questionário 02 foi elaborado de modo a oferecer uma terceira opção onde era 
esperado que o respondente fizesse a escolha da alternativa 03, pois oferecia em relação 
as duas alternativas anteriores uma vantagem comparativa  clara e objetiva, mostrando 
que os respondentes tem um processo racional de escolha. As alternativas colocadas 
foram as seguintes:

· Alternativa 01 - Oferece acesso on-line a todas as matérias da Revista X a partir 
de 1999 por R$ 120,00;

· Alternativa 02 – Assinatura de um ano da edição impressa da Revista X. Por R$ 
249,00;

· Alternativa 03 – Assinatura de um ano da edição impressa da Revista X acesso 
on-line a todas as matérias da Revista X a partir de 1999 por R$ 249,00.

Como pode ser constatado no gráfico da situação ambiental 01 foi escolhida a opção 
três com 61% de participação, superando a segunda alternativa em 24%.

Análise do questionário 03

No questionário 03 foi colocada de modo a oferecer aos respondentes uma alterna-
tiva na qual poderia ser avaliada a racionalidade no processo de tomada de decisão e 
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testado o conceito de custo de oportunidade. As alternativas foram as seguintes:
· Resposta 01 - Oferece acesso on-line a todas as matérias da Revista X a partir de 

1999 por R$120,00;
· Resposta 02 – Assinatura de um ano da edição impressa da Revista X. por 

R$249,00;
· Resposta 03 – Assinatura de um ano da edição impressa da Revista X e acesso 

on-line a todas as matérias da Revista X a partir de 1999 por R$250,00.

Diante do ambiente proposto aos respondentes, a expectativa com base em um pro-
cesso decisório racional e no conceito de custo de oportunidade, era que as escolhas das 
respostas fossem mantidas em percentuais equivalentes a questão anterior, pois a nova 
alternativa é essencialmente a mesma apresentada no questionário 02, sendo o valor 
proposto diferenciado apenas de R$1,00. Valor insignificante para modificar a avaliação 
de um tomador de decisão reacional.  

Os respondentes optaram pela Resposta 01 obtendo um percentualmente de prefe-
rência de 50% dos respondentes. Houve uma inversão da resposta em relação ao ques-
tionário 02, onde era esperado que o respondente mantivesse a sua decisão, o comporta-
mento foi exatamente o oposto.

 A resposta dada no processo de decisão pelos respondentes ao questionário três mos-
tra a dificuldade que será enfrentada na aplicação do conceito de custo de oportunidade, 
pois fica claro que o processo de escolha da melhor alternativa afeta a racionalidade do 
tomador de decisão.

C O M E N TÁ R I O S  D O S  R E S U LTA D O S  Q U E S TÃ O  0 2

O objetivo da questão 02 foi avaliar o aspecto formal, especificamente ao planeja-
mento, na apresentação das possibilidades de decisão aos gestores, sendo colocados aos 
respondentes questões que envolviam mudanças na ordem de apresentação dos dois 
primeiros questionários e sendo apresentado um terceiro questionário onde foi acrescen-
tada uma opção semelhante as demais para testar a racionalidade do processo de tomada 
de decisão dos respondentes.

Um resumo dos três formulários foi apresentado abaixo, onde a pergunta era: Mar-
que que pacote de viagem você gostaria de fazer, dentre as opções oferecidas abaixo:

Quest P C - Paris com Café da manhã grátis

01 R S – Roma SEM Café da manhã grátis

 R C - Roma com Café da manhã grátis

Quest
P C - Paris com Café da manhã 

grátis
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 02
R C - Roma com Café da manhã 

grátis

 
R S - Roma SEM Café da manhã 

grátis

Quest
P C - Paris com Café 

da manhã grátis

03
R C - Roma com Café 

da manhã grátis

 
L C - Londres com 

Café da manhã grátis

Análise do questionário 01 e 02

Os questionários 01 e 02 mostram as alternativas de um pacote de viagem onde foram 
apresentadas a possibilidade de viajar para duas localidades de modo a poder avaliar se o  po-
sicionamento das alternativas faria diferença no processo de decisão, além de oferecer dentre 
as alternativas uma segunda alternativa menos atraente, no caso a alternativa sem café.

A expectativa era de que a modificação na ordem de apresentação pudesse influen-
ciar de modo significativo o processo de escolha do usuário, algo que não aconteceu. 
As respostas após a alteração do segundo questionário apenas enfatizaram as decisões 
tomadas no questionário 01.

  Gráfico 03 – Situação ambiental 02 – Dados quantitativos e percentuais

O resultado mostra que a mudança no posicionamento das alternativas não afetou a 
escolha dos respondentes, podemos então entender que nesta questão em particular não 
houve influencia da posição no processo de tomada de decisão. Vale destacar que esta 
questão não envolve valor numérico em nenhum das suas alternativas.
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Análise do questionário 03

No questionário 03 foi acrescentada uma nova alternativa em substituição a alterna-
tiva oferecida do pacote sem café. A nova alternativa acrescentada ao questionário é uma 
opção de viagem para a cidade de Londres, nas mesmas condições que nas cidades de 
Paris e Roma. Apesar da inclusão de uma nova alternativa, as decisões dos respondentes 
permaneceram focadas em Paris.

Os dados dos respondentes podem ser verificados de acordo com os gráficos abaixo:
Este gráfico mostra a resposta ao formulário três onde é acrescida a alternativa rela-

cionada com Londres. A  resposta um é relacionada a Paris, a resposta dois está relacio-
nada a Roma e Londres.

Gráfico 04 – Situação ambiental 02 – Dados quantitativos e percentuais

 

C O M E N TÁ R I O S  D O S  R E S U LTA D O S  D A  Q U E S TÃ O  0 3

A questão três foi colocada no sentido de testar a reação dos respondentes no processo 
de tomada de decisão levando em consideração a ordem de apresentação envolvendo 
alternativas que continham decisões relacionadas com o valor e ao posicionamento.

Um resumo dos formulários é apresentado a seguir, onde a decisão proposta para 
os respondentes foi a seguinte: Marque que televisão você compraria, dentre as opções 
oferecidas abaixo:
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Sansung de 42" por 2.239,00  

Form 01 Philips de 32" por 1.519,00  

 LG de 26" por 1.018,00  

LG de 26" por R$ por 1.018,00   
Form 02 Philips de 32" por  1.519,00  

 Sansung de 42" por 2.239,00  

LG de 26" por 1.018,00  

Form 03 Philips de 32" por  1.519,00  

 Sansung de 42" por 1.999,00  

Análise do questionário 01 e 02

Os questionários 01 e 02 mostram o processo de escolha baseados apenas nas mudan-
ças de seqüência de apresentação das alternativas. A expectativa esperada pela pesquisa 
era a de que a mudança na forma de apresentação não afetasse significativamente a 
escolha dos usuários. Os resultados dos formulários 01 e 02 mostram que houve alteração 
significativa na escolha, tendo o usuário utilizado algum critério de decisão que parece 
não levar outros aspectos que não a ordem de apresentação da alternativa, fazendo a 
opção pela primeira alternativa.

Gráfico 05 – Situação ambiental 03 – Dados quantitativos e percentuais

 

Como pode ser observado o gráfico anterior, apesar de ter havido uma mudança 
no número de respondentes, a primeira posição foi sempre escolhida, mantendo a pre-
ferência sempre pela seqüência de apresentação das opções apresentadas, partindo da 
primeira alternativa apresentada para a última.
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Análise do questionário 03

Foi apresentada aos respondentes uma nova situação baseada no questionário 02, 
fazendo apenas uma alteração no preço do aparelho Sansung, que deixou de valer 
R$2239,00 para valer R$1999,00. O novo preço, apesar de menor não provocava neces-
sariamente uma relação mais vantajosa levando em consideração R$ por polegada. O 
equipamento da LG é o que possui uma relação de R$39,00 por polegada, enquanto os 
outros dois aparelhos possui uma semelhante de R$47,55 por polegada.

A escolha da resposta que mostra o aparelho da sansung não está baseada na relação 
R$ por polegada, pois caso este fosse o critério de decisão o aparelho escolhido seria o 
que tem a marca LG.

Gráfico 06 – Situação ambiental 03 – Dados quantitativos e percentuais

O questionário 03 mostrou uma clara inversão das alternativas escolhidas em relação 
as posições das alternativas, havendo uma total inversão da posição da resposta escolhida 
em relação as perguntas anteriores.

 

C O N C L U S Õ E S 

Existem vários fatores que interferem no processo de tomada de decisão, tornando 
quase impossível simular um ambiente que reproduzam a realidade com uma perfeição 
razoável.

O artigo mostra que o processo de decisão não está galgado na racionalidade, mas 
sim em outros fatores que não necessariamente naquelas alternativas que obedecem à 
escolha racional.

Na primeira questão foi colocado para os respondentes tomarem decisão sobre assi-
natura de uma revista específica, onde era esperado que no questionário 02 e 03 fosse 
escolhida a resposta 03.

As alternativas são praticamente idênticas, havendo apenas a variação de R$1,00 en-
tre elas. Apesar de ter uma alternativa lógica e racional à disposição, se nós levarmos 
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em consideração as respostas dadas ao questionário 02, os respondentes escolheram a 
resposta 01 ao invés da resposta 03 esperada.

Isso mostra que o processo de decisão não é essencialmente racional, pois Ariely 
(2008, p.2), destaca que “não temos um medidor interno de valores que nos informe  
quanto vale cada coisa. Pelo contrário, nós nos concentramos na vantagem relativa de 
uma coisa sobre a outra e calculamos o valor adequadamente”.

Com relação a questão dois e três que trata de posicionamento das alternativas, pode-
mos destacar que o posicionamento teve influência no processo de decisão, mostrando 
mais uma vez que a racionalidade, apesar de importante, convive com outras alternativas 
que interferem no processo de decisão.

 O CFC através da NBC T 16.6 estabelece que o custo de oportunidade deve ser im-
plementado pelas instituições públicas para apuração da receita, conforme o artigo 37. 

O artigo em pauta mostra que apesar de utilizar um ambiente controlado para tomar 
decisões, mesmo que sejam simples e lógica, os respondentes foram influenciados por 
outras variáveis, levando a tomar decisões baseadas em outros critérios.

È importante que outras pesquisas sejam feitas de modo a simular um ambiente de 
tomada de decisão visando a testar conceitos, e nós recomendamos que essa pesquisa 
deva ser replicada com questionários mais ampliados, de modo a captar outras tendências 
e variáveis dos tomadores de decisão.
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Anexo 1 - Questionários

Questionário 01
O objetivo desta pesquisa é entender o processo de tomada de decisão pelos gestores, 

deste modo o questionário deve ser respondido de forma mais RACIONAL E VERDA-
DEIRA possível, com base na sua decisão  neste instante.

Agradecemos o preenchimento desta pesquisa, que faz parte da disciplina de Conta-
bilidade Comportamental do Programa de Doutorado.

INSTRUÇÃO: EM CADA QUESTÃO DEVE SER MARCADA SOMENTE UMA 
RESPOSTA

Instituição: _____________________________Curso: 
_________________________   

 Período atual:____  Turno: (   ) M (  )T (  )N  Idade:____anos   Sexo: (  ) Masc (  ) 
Fem

1ª.Questão – Escolha uma das alternativas 

PROPOSTA DE ASSINATURA
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Bem-vindo à

Central de assinaturas da Revista X

Escolha o tipo de assinatura que quer adquirir ou renovar.

(   ) Assinatura da Revistax.com.br – R$120,00

        Assinatura de um ano da RevistaX.com.br

        Oferece acesso on-line a todas as matérias da Revista X a partir de 1999.

(   ) Assinatura Impressa e na internet – R$249,00

        Assinatura de um ano da edição impressa da Revista X e acesso on-line a todas 
as matérias da Revista  a partir de 1999.

2ª. Questão – Marque que pacote de viagem você gostaria de fazer, dentre as opções 
oferecidas abaixo:

(   ) Paris – passagem aérea, hotel, passeios,  e COM café da manhã grátis todos os 
dias.

(   ) Roma – passagem aérea, hotel, passeios,  e SEM café da manhã grátis todos os 
dias.

(   ) Roma – passagem aérea, hotel, passeios,  e COM café da manhã grátis todos os 
dias.

3ª. Questão – Marque que televisão você compraria, dentre as opções oferecidas 
abaixo:

(   ) Samsung de 42 polegadas  – R$2.239,00

(   ) Philips de 32 polegadas  – R$1.519,00

(   ) LG de 26 polegadas  – R$1.018,00
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Questionário 02
O objetivo desta pesquisa é entender o processo de tomada de decisão pelos gestores, 

deste modo o questionário deve ser respondido de forma mais RACIONAL E VERDA-
DEIRA possível, com base na sua decisão  neste instante.

Agradecemos o preenchimento desta pesquisa, que faz parte da disciplina de Conta-
bilidade Comportamental do Programa de Doutorado.

INSTRUÇÃO: EM CADA QUESTÃO DEVE SER MARCADA SOMENTE UMA 
RESPOSTA

Instituição: _____________________________Curso: 
_________________________   

 Período atual:____Turno: (     ) M (     ) T (     ) N    Idade:___anos  Sexo: (    ) Masc 
(    ) Fem  1ª.Questão – Escolha uma das alternativas 

PROPOSTA DE ASSINATURA
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Bem-vindo à

Central de assinaturas da Revista X

Escolha o tipo de assinatura que quer adquirir ou renovar.

(   ) Assinatura da RevistaX.com.br – R$120,00
        Assinatura de um ano da RevistaX.com.br
        Oferece acesso on-line a todas as matérias da Revista X a partir de 1999.

(   ) Assinatura da revista impressa – R$249,00
        Assinatura de um ano da edição impressa da Revista X.
 
(   ) Assinatura Impressa e na internet – R$249,00
        Assinatura de um ano da edição impressa da Revista X acesso on-line a 

todas as matérias da Revista X a partir de 1999.

2ª. Questão – Marque que pacote de viagem você gostaria de fazer, dentre as opções 
oferecidas abaixo:

(   ) Paris – passagem aérea, hotel, passeios,  e COM café da manhã grátis todos os 
dias.

(   ) Roma – passagem aérea, hotel, passeios,  e COM café da manhã grátis todos os 
dias.

(   ) Roma – passagem aérea, hotel, passeios,  e SEM café da manhã grátis todos os 
dias.

3ª. Questão – Marque que televisão você compraria, dentre as opções oferecidas 
abaixo:

(   ) LG de 26 polegadas  – R$1.018,00

(   ) Philips de 32 polegadas  – R$1.519,00

(   ) Samsung de 42 polegadas  – R$2.239,00
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Questionário 03
O objetivo desta pesquisa é entender o processo de tomada de decisão pelos 

gestores, deste modo o questionário deve ser respondido de forma mais RACIO-
NAL E VERDADEIRA possível, com base na sua decisão  neste instante.

Agradecemos o preenchimento desta pesquisa, que faz parte da disciplina de Conta-
bilidade Comportamental do Programa de Doutorado.

INSTRUÇÃO: EM CADA QUESTÃO DEVE SER MARCADA SOMENTE UMA 
RESPOSTA

Instituição: _____________________________Curso: 
_________________________   

 Período atual:____ Turno: (    ) M (    ) T (    ) N    Idade:____anos  Sexo: (    ) Masc 
(    ) Fem  1ª.Questão – Escolha uma das alternativas 

PROPOSTA DE ASSINATURA

Bem-vindo à

Central de assinaturas da Revista X

Escolha o tipo de assinatura que quer adquirir ou renovar.

(   ) Assinatura da RevistaX.com.br – R$120,00
        Assinatura de um ano da RevistaX.com.br
        Oferece acesso on-line a todas as matérias da Revista X a partir de 1999.

(   ) Assinatura da revista impressa – R$249,00
        Assinatura de um ano da edição impressa da Revista X.
 
(   ) Assinatura Impressa e na internet – R$250,00
        Assinatura de um ano da edição impressa da Revista X e acesso on-line 

a todas as matérias da Revista X a partir de 1999.

2ª. Questão – Marque que pacote de viagem você gostaria de fazer, dentre as opções 
oferecidas abaixo:

(   ) Paris – passagem aérea, hotel, passeios,  e COM café da manhã grátis todos os 
dias.

(   ) Roma – passagem aérea, hotel, passeios,  e COM café da manhã grátis todos os 
dias.
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(  ) Londres–passagem aérea, hotel, passeios, e COM café da manhã grátis todos os 
dias.

3ª. Questão – Marque que televisão você compraria, dentre as opções oferecidas 
abaixo:

(   ) LG de 26 polegadas  – R$1.018,00

(   ) Philips de 32 polegadas  – R$1.519,00

(   ) Samsung de 42 polegadas  – R$1.999,00
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CAPÍTULO 5

A DEPENDÊNCIA DA FORMA NO 
COMPORTAMENTO DO PROFISSIONAL 
CONTÁBIL FACE À ADOÇÃO DOS NOVOS 
PADRÕES CONTÁBEIS INTERNACIONAIS

• Orleans Silva Martins

• Diana Vaz de Lima

• José Dionísio Gomes da Silva 

R E S U M O

Este estudo tem o objetivo de analisar o comportamento do profissional contábil sob 
o ponto de vista da dependência da forma, ou frame dependence, frente ao processo de 
adoção dos novos padrões contábeis internacionais. Com base na Teoria do Prospecto, 
que explica os vieses cognitivos e heurísticos do processo de tomada de decisão de acordo 
com a forma como um problema é apresentado, o que se convencionou chamar de 
frame dependence, foi analisado o processo de tomada de decisão de 489 profissionais 
contábeis registrados nos Conselhos Regionais de Contabilidade do Distrito Federal, da 
Paraíba e do Rio Grande do Norte, no período de 20 de maio a 06 de junho de 2011, 
no que se refere à convergência aos padrões internacionais de Contabilidade. Seus re-
sultados indicam que não houve indícios de dependência da forma em três dos quatro 
princípios da frame dependence, que são a aversão à perda, a aversão ao arrependimento e 
a ilusão monetária. Por outro lado, os respondentes apresentaram dependência da forma 
em relação ao princípio da mental accounting. Ainda, como principais contribuições 
deste estudo, notou-se que os profissionais mais jovens são mais independentes, que os 
Técnicos em Contabilidade são mais dependentes que os Contadores e que o gênero 
não influenciou nessa relação de dependência.

I N T R O D U Ç Ã O

A área das Finanças Comportamentais tem se mostrado um campo fértil de estudo. 
Objeto de várias pesquisas em diversos países nos últimos anos (SHAFIR; DIAMOND; 
TVERSKY, 1997; ODEAN, 1998; THALER, 1999; SHEFRIN, 2000; ALDRIGHI; MI-
LANEZ, 2005), englobando investigações que vão desde a economia até a psicologia, 
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passou a integrar uma das ramificações das áreas de pesquisa da Contabilidade, na qual 
se investiga sua relação com o comportamento humano. 

Denominada de Contabilidade Comportamental, esta “nova área” do conhecimento 
contábil tem buscado explicar a relação existente entre a Contabilidade e o compor-
tamento dos elaboradores e dos usuários da informação contábil, de forma similar ao 
que se tem observado em outras áreas, como Finanças Comportamentais, Economia 
Comportamental, Psicologia Econômica, entre outras (BELKAOUI, 1989; CARDOSO 
et al., 2010; LUCENA; FERNANDES; SILVA, 2011). 

No campo das Finanças Comportamentais, uma das vertentes da literatura indica 
que as decisões dos investidores dependem muito da forma como eles enxergam o pro-
blema naquele momento. Consequentemente, eles podem reagir de maneiras diferentes 
ao mesmo problema quando a forma de apresentação desse problema é alterada. No 
âmbito da Contabilidade, por sua vez, Belkaoui (1989) observa que um número cres-
cente de pesquisas tem sustentado a ideia de que há um determinismo cultural, em 
que a cultura de um país determina a escolha das técnicas contábeis e a percepção dos 
fenômenos e atitudes relacionadas à Contabilidade. 

Com base nisso, considerando que o processo de convergência aos padrões contábeis 
internacionais intensifica a utilização da subjetividade em suas decisões e, consequente-
mente, a necessidade de julgamento do profissional contábil, é relevante compreender 
se o comportamento do operador da Contabilidade pode diferir de acordo com a forma 
como um problema é apresentado a ele. Nesse contexto, Lucena, Fernandes e Silva 
(2011) realizaram um estudo no Brasil e verificaram que os operadores da Contabili-
dade, dependendo da situação empregada, são influenciados por fatores como excesso 
de confiança, heurística da realidade e julgamentos probabilísticos.

De acordo com Shefrin (2000), a percepção dos praticantes de risco e retorno é alta-
mente influenciada pela forma como os problemas são estruturados e apresentados, de-
nominando essa influência de diferentes estados mentais no processo decisório de frame 
dependence (ou dependência da forma). Com base nisso, relaciona o processo decisório 
de um indivíduo à forma como ele observa o problema, alicerçando o que convencionou 
chamar de frame dependence em quatro princípios relacionados a seu estado mental, que 
são: aversão à perda, aversão ao arrependimento, mental accounting e ilusão monetária.

 Milanez (2003) esclarece que o conceito de frame dependence mostra que diferenças 
na maneira como um dado problema é apresentado podem produzir escolhas confli-
tantes. Esse comportamento explicaria, por exemplo, porque as pessoas tendem a odiar 
perdas, sentindo-as por volta de 2,5 vezes mais do que ganhos na mesma proporção. Sob a 
ótica da prática contábil, considerando que o processo de convergência internacional das 
normas de Contabilidade no Brasil tem demandado dos profissionais maior julgamento 
crítico, é razoável esperar que o processo de tomada de decisão também esteja exposto à 
influência da forma como os problemas se apresentam aos profissionais contábeis.

Segundo Weffort (2005, p. 167), “nossos valores culturais e contábeis podem ser 
um obstáculo à aplicação, na prática, de padrões contábeis internacionais, principal-
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mente daqueles que demandam maior julgamento de valor por parte do Contador”. 
Ao encontro a isso, Lucena, Fernandes e Silva (2011) destacam que o campo de estudo 
da Contabilidade Comportamental é bastante amplo, destacando-se: a aplicação dos 
conceitos da Ciência Comportamental para a concepção e construção dos sistemas de 
Contabilidade; o estudo da reação humana, no que se refere ao formato e ao conteúdo 
dos relatórios contábeis; as formas em que a informação é processada para a tomada 
de decisão; o desenvolvimento de técnicas de informações comportamentais para os 
diversos usuários; e o desenvolvimento de estratégias para motivar e influenciar o com-
portamento, as aspirações e os objetivos das pessoas que dirigem a organização.

No tocante a esta pesquisa, o estudo da Contabilidade Comportamental está rela-
cionado ao efeito dos sistemas de Contabilidade sobre o comportamento humano e seu 
foco está intrinsecamente ligado às formas como a informação é processada para a to-
mada de decisão. Diante disso, este estudo tem como objetivo analisar o comportamento 
do profissional contábil, sob o ponto de vista da frame dependence, frente ao processo de 
adoção dos novos padrões contábeis internacionais. Assim, tendo em vista a escassez de 
evidências sobre esse tema, este estudo se justifica por sua tempestividade, uma vez que 
no Brasil o recente processo de convergência às normas internacionais de Contabilidade 
passou a exigir maiores critérios de julgamento dos profissionais, assim como pela neces-
sidade de evidências empíricas para contribuir com a redução dessa lacuna na literatura 
adjacente.

Para o alcance desse objetivo, a pesquisa foi organizada em cinco seções, incluindo 
esta introdução. Na seção seguinte é apresentado o referencial teórico, abordando a 
Teoria do Prospecto e a relação da Contabilidade Comportamental com a frame depen-
dence. A terceira seção traz os procedimentos metodológicos, como amostra e forma de 
coleta de dados. Na quarta seção são apresentados os resultados do estudo e, na última, 
suas principais conclusões. Com isso, destacam-se como principais contribuições as evi-
dências sobre o comportamento dos profissionais, Contador ou Técnico em Contabili-
dade, cuja relevância indica que aqueles mais jovens são mais independentes e que os 
Técnicos são mais dependentes.

R E F E R E N C I A L  T E Ó R I C O

A Teoria do Prospecto

A Teoria do Prospecto, criada por Kahneman e Tversky (1979), também conhecida 
como Teoria da Perspectiva, busca explicar os vieses cognitivos e heurísticos do processo 
de tomada de decisão. É uma teoria alternativa à Teoria da Utilidade Esperada e busca 
descrever a forma como as pessoas tomam suas decisões frente a probabilidades arrisca-
das. De acordo seus fundamentos, a tomada de decisão não é um processo estritamente 
racional, especialmente quando o tempo disponível para se tomar a decisão é limitado. 
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Dessa forma, devido à capacidade limitada de processamento dos seres humanos, há 
a necessidade da criação de “atalhos mentais” para o processo de tomada de decisão, 
impulsionando soluções com custos relativamente baixos, chamadas “soluções satis-
fatórias”, em detrimento de “soluções ótimas”, que são aquelas que trariam o melhor 
resultado possível. 

Para testar a validade da Teoria da Utilidade Esperada, Kahneman e Tversky (1979) 
utilizaram problemas simples ou prospectos arriscados e obtiveram vários padrões de 
comportamento que são inconsistentes com os princípios dessa teoria, o que os levou a 
criticar seu uso como modelo descritivo de tomada de decisões sob risco. Como modelo 
alternativo, Kahneman e Tversky (1979) desenvolveram a Teoria do Prospecto, colhendo 
evidências indicativas de que o julgamento e a tomada de decisão sob incerteza diferem 
de modo sistemático das predições da Teoria Econômica tradicional. 

Dessa forma, Rogers, Securato, Ribeiro e Araújo (2007), observam que os chama-
dos atalhos mentais limitam ou distorcem a capacidade de se tomar decisões racionais. 
Sendo assim, os indivíduos tendem a tomar soluções satisfatórias com base em julgamen-
tos sobre estereótipos previamente formados. Constata-se que no âmbito da Contabili-
dade brasileira, tem-se um cenário propício à escolha desse tipo de solução, tendo em 
vista, principalmente, a influente presença da legislação tributária. 

A essência da Teoria do Prospecto é que o que influencia o comportamento das pes-
soas não é o resultado esperado de uma escolha, como afirma a Teoria da Utilidade Es-
perada, mas, sim, as diferentes reações a ganhos e perdas provenientes dessa escolha. Se-
gundo Macedo Júnior (2003), de acordo com a Teoria do Prospecto, as pessoas dão peso 
inferior aos resultados prováveis em comparação aos que são obtidos com certeza. Essa 
tendência, chamada “efeito certeza”, contribui para a aversão ao risco nas escolhas que 
envolvem ganhos seguros. Além disso, o autor observa que as pessoas geralmente descar-
tam componentes que são compartilhados por todas as probabilidades em consideração. 
Esta tendência, chamada “efeito isolamento”, leva a preferências inconsistentes quando a 
mesma escolha é apresentada de formas diferentes (MACEDO JÚNIOR, 2003).

Para Bernstein (1997), a Teoria do Prospecto expõe padrões de comportamento 
nunca conhecidos antes pelos estudiosos e teoriza sobre o processo decisório. Nesse 
sentido, ela aponta duas deficiências humanas que afetam suas decisões: (i) o fato de 
a emoção muitas vezes destruir o autocontrole que é essencial à tomada de decisões 
racionais e (ii) o fato de as pessoas na maioria das vezes não entenderem de forma clara 
com o que estão lidando. Com isso, acabam por criar em suas mentes o que os psicólogos 
chamam de frames, ou molduras cognitivas (SILVA; ARAÚJO, 2007). Esse fenômeno 
psicológico pode estar ligado à tomada de decisão dos operadores da Contabilidade, 
que muitas vezes podem estar enfrentando problemas pessoais que afetam suas decisões 
ou não conhecerem a atividade fim da entidade, o que pode ser refletido nas escolhas 
contábeis realizadas.

Kahneman e Tversky (1979) destacam a diferença entre a Teoria do Prospecto (TP) 
e a Teoria da Utilidade Esperada (TUE) em relação à função de valor. Enquanto na 
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TUE a função é reta, na TP o valor é definido em uma função com forma de “S”. Assim, 
tem-se uma função côncava para os ganhos e convexa para as perdas, com redução de 
sensibilidade nas duas direções, como pode ser observado na Figura 1.

Figura 1 – Função hipotética de valor da Teoria do Prospecto.

Fonte: Adaptado de Kahneman e Tversky (1979).

Além disso, a função tem uma curvatura no ponto zero, sendo mais íngreme para 
pequenas perdas do que para pequenos ganhos. Para Macedo Júnior (2003), isso implica 
que as escolhas são consistentes com a aversão à perda. Dessa forma, para o autor, a TP 
deu passos importantes para uma descrição mais precisa do comportamento individual 
dos tomadores de decisão em situações de risco do que a TUE, e forma a base para traba-
lhos empíricos, principalmente do campo de Finanças Comportamentais. Sendo assim, 
é razoável relacionar a Teoria do Prospecto ao comportamento do profissional contábil, 
uma vez que suas decisões podem ser afetadas pelos frames cognitivos identificados por 
essa teoria.

A Contabilidade Comportamental e a Dependência da Forma

Em se tratando da pesquisa empírica em Contabilidade, Mattessich (1972) observa 
que a mesma deveria ser conduzida por profissionais voltados para uma linha compor-
tamental, pois muitas das proposições empíricas sobre as quais a Contabilidade deve ser 
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estruturada têm natureza comportamental. Para o autor, recai sobre a Contabilidade 
Comportamental o dever de formular premissas empíricas específicas e, sendo assim, 
esta área deveria investigar os fundamentos econômicos, psicológicos e sociológicos da 
Contabilidade, além dos referidos perfis comportamentais com relação aos usuários 
da informação contábil (MATTESSICH, 1972). Nesse contexto, este tema emerge no 
ambiente econômico brasileiro em meio a um processo de convergência das normas 
contábeis locais aos padrões internacionais, aumentando a relevância da investigação 
relacionada aos aspectos comportamentais não só dos usuários da informação contábil, 
mas também daqueles que elaboram essa informação.

De acordo com Shefrin (2000), a decisão de um indivíduo depende da forma com 
um problema é apresentado a ele. Contudo, embora Milanez (2003) conteste esse ar-
gumento, alegando que isso vem de encontro à teoria tradicional que pressupõe a racio-
nalidade dos agentes e acredita que suas decisões não dependam da forma de exposição 
do problema, Shefrin (2000) observa que os estudos como os de Tversky e Kahneman 
(1981) e Thaler (1985, 1987), sobre a dependência da forma como o problema é apre-
sentado mostram que as pessoas não têm habilidades para analisar os dados de um pro-
blema de maneira desvinculada à disposição desse problema, ou seja, da forma como o 
problema é disposto. Sendo assim, seria indispensável considerar a forma como é exposto 
o problema como um elemento comportamental no processo de tomada de decisão, 
uma vez que ela interfere nesse processo. 

No mesmo ponto de vista, Aldrighi e Milanez (2005) comentam que a Economia 
Comportamental sustenta que as escolhas dos indivíduos dependem da forma como as 
opções são apresentadas. Ainda, para os autores, a frame dependence está diretamente 
relacionada à mental accounting, ou Contabilidade Mental, que se refere à tendência 
humana de guardar determinados eventos em compartimentos mentais, geralmente ba-
seando-se em atributos superficiais e absolutamente irrelevantes ou episódicos. 

A dependência da forma, ou simplesmente frame dependence, como é tratada na lite-
ratura financeira internacional, retrata as diferentes formas como um indivíduo age em 
relação ao risco e retorno de uma decisão de investimento, por exemplo, tendo em vista a 
influência que ele sofre pela forma como o problema é apresentado. Ou seja, a essência da 
frame dependence diz que o simples fato de um indivíduo transferir um dólar do seu bolso 
direito para o bolso esquerdo não o torna mais rico (TVERSKY; KAHNEMAN, 1981). 

Aldrighi e Milanez (2005) observam que a dependência da forma apresenta um efeito 
chamado “reflexão”, no qual as preferências dos indivíduos dependem de como o pro-
blema da escolha é apresentado. Isto é, as pessoas tendem a ser avessas ao risco quando 
expostas a problemas com resultados esperados positivos, ao mesmo tempo em que são 
propensas ao risco em situações em que os resultados esperados são negativos. Na mesma 
linha, Rogers et al. (2007) observam que, contrariando alguns preceitos econômicos, a 
existência do efeito reflexão traduz que os indivíduos são propensos ao risco no domínio 
de perdas e avessos ao risco no domínio dos ganhos, ou seja, esse conceito revela que 
as pessoas são avessas às perdas e não ao risco. Dessa forma, os indivíduos preferem não 
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sofrer a dor da perda a deleitar-se com o prazer de um ganho equivalente. 
Nesse sentido, Shafir, Diamond e Tversky (1997) observam que as pessoas tendem 

a adotar a estruturação das informações na forma como lhes é apresentada e passam a 
avaliar suas opções baseadas nessa estruturação. Com isso, a decisão não resulta de um 
cálculo estratégico, mas sim de aspectos relacionados com a saliência, simplicidade e 
naturalidade. Uma vez que certos aspectos de uma opção são mais ressaltados em uma 
forma de apresentação do que em outra, apresentações alternativas da mesma opção 
podem resultar em escolhas diferentes.

Considerando que um contabilista pode perceber um problema relacionado à enti-
dade de diferentes formas, é razoável supor que a dependência da forma possa influen-
ciar em suas decisões. Aliado a isso, com base em Lima (2003), destacam-se os quatro 
princípios nos quais se baseia a frame dependence: aversão à perda, aversão ao arrependi-
mento, contabilidade mental e ilusão monetária.

Desenvolvimento das Hipóteses de Pesquisa

Com base nesse referencial teórico, foram elaboradas quatro hipóteses de pesquisa, de-
vidamente fundamentadas em cada um dos princípios da frame dependence apresentados.

Aversão à Perda

A aversão à perda é o principal conceito abordado pelas Finanças Comportamentais. 
Segundo este princípio, as pessoas não têm aversão ao risco e sim à perda. Isto é, as pes-
soas são propensas ao risco para evitar perdas, mas totalmente avessas ao risco na busca 
por ganhos (SILVA; ARAÚJO, 2007). Nesse sentido, Kahneman e Tversky (1984) asse-
veram que a aversão à perda é a tendência de os seres humanos sentirem maior dor por 
uma perda do que prazer por um ganho semelhante. Para os autores, as pessoas parecem 
sentir mais dor de perder o objeto em si do que a utilidade que julgam que ele tenha.

Nessa concepção, o medo da perda faz com que as pessoas tomem decisões de forma 
irracional, criando molduras cognitivas que as deixam cegas aos dados históricos e, 
principalmente, às probabilidades estatísticas (SILVA; ARAÚJO, 2007). Nesse sentido, 
Odean (1998) observa que a aversão à perda está associada a um estado mental do indi-
víduo que tem dificuldade para reconhecer seus erros, ou, em outras palavras, as pessoas 
costumam se achar mais espertas do que realmente são. Por consequência, a penalidade 
mental associada a uma perda é muito maior do que a recompensa mental de um ganho 
do mesmo tamanho. 

Assim, no que se refere a este estudo, a aversão à perda será tratada sob o ponto de 
vista profissional do contabilista, envolvendo perdas para a organização, e não perdas 
pessoais. Com base nisso, espera-se que seja observada a dependência da forma no que 
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se refere à aversão ao risco. Assim, é apresentada a primeira hipótese deste estudo:
Hipótese 1: os profissionais contábeis apresentam indícios de frame dependence no 

que se refere ao princípio da aversão à perda.

Aversão ao Arrependimento

A aversão ao arrependimento pode explicar porque potenciais investidores preferem 
oferecer a gestão do seu patrimônio a um terceiro, ao invés de eles mesmos o gerirem, 
até mesmo sem exigir desse gestor uma comprovação clara de sua capacidade de gestão 
(MACEDO JÚNIOR, 2003). Uma explicação pode ser que, no caso de erro, os inves-
tidores podem atribuir a culpa à outra pessoa. Dessa forma, Lima (2003) destaca que 
a aversão ao arrependimento está relacionada com a aversão à perda. Como é muito 
doloroso assumir que errou, o investidor evita “realizar seu prejuízo”, ou seja, vender 
seus papéis por preço inferior ao de compra, mesmo que, precisando de dinheiro, esteja 
convencido de que as chances de recuperação de sua carteira são remotas. Sendo assim, 
na aversão ao arrependimento o investidor evita tomar decisões com medo de que elas 
deem errado. 

Segundo Macedo Júnior (2003, p. 67) “a distribuição de culpa pode ser um poderoso 
tônico mental, mas não contribui para o desenvolvimento da capacidade de decidir dos 
investidores”. Todavia, além de os indivíduos avessos ao arrependimento procurarem 
distribuir a culpa pelos erros, eles tendem a se auto atribuir os acertos. Com base nisso, 
relaciona-se a aversão ao arrependimento ao processo de tomada de decisão dos contabi-
listas considerando a forma como o problema lhe é apresentado. Espera-se, por sua vez, 
que eles sejam dependentes da forma no que se refere a esse princípio. Dessa forma, a 
segunda hipótese de pesquisa indica que:

Hipótese 2: os profissionais contábeis apresentam indícios de frame dependence no 
que se refere ao princípio da aversão ao arrependimento.

Contabilidade Mental

Contabilidade mental, ou mental accounting, como é denominada na literatura in-
ternaciottnal de Finanças Comportamentais, é o processo de separação do patrimônio 
em compartimentos mentais diferentes. Ou seja, as pessoas dividem sua riqueza nesses 
compartimentos sem analisar o patrimônio de forma agregada. Dessa forma, a Contabi-
lidade mental é tratada como uma das ilusões cognitivas discutidas na literatura.

Segundo Macedo Júnior (2003), a Contabilidade mental interfere nas decisões de 
alocação de recursos de inúmeras formas, podendo gerar resultados positivos ou nega-
tivos. Por exemplo, a separação a cada início de mês de uma parte do orçamento para 
poupança com a finalidade de adquirir uma casa para o estudo dos filhos, ou para as 
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próximas férias, seria vista de forma positiva. Contudo, o efeito ilusório de preferir pagar 
juros muito altos por meio de empréstimos só para não mexer em algum compartimento 
“sagrado”, como a poupança, é visto de forma negativa. Nesse sentido, Thaler (1999, 
p. 184) observa que “a principal razão para estudar Contabilidade mental é melhorar a 
compreensão da psicologia da escolha”.

Para Kahneman e Tversky (1984), o processo de Contabilidade mental pode ser 
definido como uma forma de as pessoas organizarem as contas e transações em suas 
mentes, deixando transparecer anomalias psicológicas. Dessa forma, a maneira como se 
percebe os ganhos e as perdas tem grande poder de influência em suas decisões. Aliado 
a isso, Aldrighi e Milanez (2005) observam que essa expressão se refere à tendência de 
as pessoas compartilharem mentalmente os eventos com base em atributos superficiais 
e episódicos, afirmando que as preferências dos indivíduos dependem de como o pro-
blema para a escolha é apresentado. 

Sendo assim, tendo em vista que as rotinas contábeis de uma entidade podem ser 
desenvolvidas em diversas seções, por diversos profissionais ao mesmo tempo, é razoável 
supor que este princípio possa ser observado nas tomadas de decisão dos contabilistas. 
Com base nisso, espera-se que seja observado esse princípio no comportamento dos pro-
fissionais contábeis. Dessa forma, desenvolve-se a terceira hipótese:

Hipótese 3: os profissionais contábeis apresentam indícios de frame dependence no 
que se refere ao princípio da contabilidade mental.

Ilusão Monetária

Trata-se do engano no qual as pessoas são levadas quando, em regime inflacionário, inter-
pretam como aumento real de suas rendas qualquer aumento nominal em seus rendimentos. 
Um exemplo é um aumento salarial abaixo da inflação. Sendo assim, Cardoso et al. (2010, 
p. 48) atentam que “a ilusão monetária está relacionada com o fato das pessoas basearem 
decisões que envolvem aspectos financeiros em valores nominais, e não em valores reais”. 
Ainda, na percepção de Fisher (2006), a ilusão monetária é a dificuldade em perceber que o 
valor do dólar, ou qualquer outra moeda, aumenta ou diminui com o passar do tempo.

Shafir, Diamond e Tversky (1997) propõem que a ilusão monetária pode surgir em 
situações onde ocorram mudanças relativas nos preços, sem que tenha ocorrido variação 
no valor nominal da moeda. Dessa forma, um indivíduo pode ser levado a tomar uma 
decisão equivocada ao fundamentar sua decisão apenas nesse aspecto, sendo iludido 
pela variação monetária. Por isso, Lima (2003) entende que a ilusão monetária é um 
fenômeno que provém da dependência em relação à forma. 

Sendo assim, tendo em vista que os contabilistas habitualmente estão envolvidos 
com decisões de cunho financeiro e que no Brasil a inflação é um fenômeno presente 
na economia, mesmo que em menores valores do que aqueles observados na década de 
1980, este princípio foi relacionado ao processo de tomada de decisões desses profissio-
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nais para averiguar seu grau de dependência da forma como o problema é apresentado, 
pressupondo-se uma dependência pré-existente. Assim, a última hipótese prediz:

Hipótese 4: os profissionais contábeis apresentam indícios de frame dependence no 
que se refere ao princípio da ilusão monetária.

P R O C E D I M E N T O S  M E T O D O L Ó G I C O S

Universo e Amostra da Pesquisa

O universo desta pesquisa é composto por um total de 26.931 profissionais contábeis, 
registrados nos Conselhos Regionais de Contabilidade do Distrito Federal (CRC-DF), 
da Paraíba (CRC-PB) e do Rio Grande do Norte (CRC-RN). A escolha dessas unidades 
federativas se deu por conveniência, devido ao acesso às bases de dados, e pelo fato de se-
rem representadas pelo Programa Multiinstitucional e Inter-Regional de Pós-Graduação 
em Ciências Contábeis da UnB, UFPB e UFRN. 

Sendo assim, com o auxílio dos Conselhos Regionais de Contabilidade, foi enviado 
um questionário de pesquisa através dos e-mails de todos os Contadores e Técnicos em 
Contabilidade cadastrados na base de dados desses três conselhos, entre os meses de 
maio a junho de 2011. Com isso, durante os 18 dias de coleta de dados, foram obtidas 
541 respostas. Entretanto, apesar da restrição aos registros dos conselhos das três unida-
des federativas, 52 respostas foram descartadas por terem sido originadas de profissionais 
registrados em outros Estados que não foram objetos de investigação. Assim, a amostra 
válida contou com 489 respostas.

Coleta dos Dados

Para a realização da coleta de dados, foi aplicado um questionário estruturado com 
quatorze perguntas, dividido em duas partes: (i) perguntas sobre o perfil do respondente: 
gênero, idade, formação, unidade federativa de registro profissional, área de atuação e 
tempo de experiência; e, (ii) cenários que reproduziram situações a partir da adoção dos 
padrões internacionais de Contabilidade e que demandaram decisões dos profissionais 
contábeis, relacionando seus comportamentos com os princípios que norteiam a frame 
dependence. Ainda, considerando que os respondentes poderiam atuar tanto no Setor 
Público como no Privado, na elaboração dos cenários foram apresentadas situações co-
muns às duas áreas e presentes em suas respectivas normas internacionais (International 
Public Sector Accounting Standards – IPSAS e International Financial Reporting Stan-
dards – IFRS).

Sendo assim, com o objetivo de evitar condução nas respostas, cada um dos quatro 
princípios da frame dependence foi apresentado por meio de dois cenários, aleatoria-
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mente e sem identificação, como a seguir: aversão à perda (cenários 1 e 5), aversão ao 
arrependimento (cenários 2 e 6), contabilidade mental (cenários 3 e 7) e ilusão mone-
tária (cenários 4 e 8). Registra-se, ainda, que no momento da tabulação e análise dos 
resultados foi analisada a dependência da forma relacionada a cada princípio.

Pré-teste do Questionário

Segundo Martins (2002), antes da aplicação do questionário para coleta de dados, 
faz-se necessária a seleção de uma amostra piloto para realização do pré-teste do ins-
trumento. Ainda, Martins e Lintz (2007) observam que essa amostra piloto deve ser 
composta por um número de três a dez colaboradores, pois, no pré-teste é que são 
identificadas possíveis falhas, inconsistências, complexidades de questões formuladas ou 
ambiguidades, o que permite que sejam feitas correções através de alterações, inclusões 
e exclusões de alguns questionamentos. Nesse sentido, para garantir a integridade do 
questionário, tendo em vista que foi enviado de forma eletrônica, foi realizado um pré-
-teste junto a sete profissionais1 no dia 17 de maio de 2011. Nesta oportunidade, foram 
corrigidas as inconsistências identificadas.

Aplicação do Questionário

Após a validação do questionário por meio do pré-teste, o mesmo foi disponibilizado 
eletronicamente pelo prazo de 18 dias na base de dados do Google Docs®, no período 
de 20 de maio a 06 de junho de 2011. Durante esse período, foram enviados e-mails para 
os endereços eletrônicos dos contabilistas registrados no CRC-DF, CRC-PB e CRC-RN. 
Findo o prazo de respostas, os dados coletados foram tabulados e analisados estatistica-
mente.

Definição dos Cenários e Testes das Hipóteses de Pesquisa

Cada cenário foi definido de forma que apresentasse uma situação que requeresse 
um julgamento por parte do profissional contábil relacionado a determinado princípio 
da frame dependence. Destaca-se que esses cenários não tinham o objetivo de avaliar o 
grau de conhecimento do profissional, nem mesmo sua postura ética, por isso ambas 
as alternativas eram legalmente válidas. Assim, foram ressaltados os aspectos que indu-
zissem os respondentes a uma decisão que contrapusesse suas tendências naturais. O 
Quadro 1 resume os princípios analisados e os cenários relacionados a cada um.

1 Alunos da disciplina Contabilidade Comportamental do curso de doutorado em Contabilidade do Programa 
Multiinstitucional e Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UnB/UFPB/UFRN.
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Quadro 1 – Constructos dos cenários para avaliação da dependência da forma.

Cenário
Princípios da Frame Dependence

Aversão ao 
Risco

Aversão ao 
Arrependimento Mental Accounting Ilusão 

Monetária

1º

Provisão para 
perdas e risco 
na obtenção 
de emprés-
timo para 
expansão.

Método de depre-
ciação e mudança 
na estimativa de 
vida útil do ativo.

Arrendamento mercan-
til e consideração da 

essência sobre a forma 
da operação.

Compra e venda 
de ativos em 

ambiente infla-
cionário e valor 

justo.

2º

Provisão de 
ação tra-
balhista e 

risco de crise 
financeira na 

empresa.

Ativo intangível e 
mudança na ex-

pectativa de bene-
fícios econômicos 

futuros.

Consumo de material 
adquirido e valor justo.

Apuração de 
resultados em 

ambiente infla-
cionário.

Nesse sentido, utilizando uma escala de Likert, foram apresentadas cinco alternativas 
em cada cenário, variando entre (1) discordo totalmente e (5) concordo totalmente, de 
modo a mensurar o grau de dependência da forma no comportamento dos contabilis-
tas face aos julgamentos demandados. A utilização desta escala visa medir com maior 
precisão a opinião do respondente. Para isso, foram atribuídos pesos às alternativas da 
seguinte forma: (1) discordo totalmente; (2) discordo parcialmente; (3) não concordo 
nem discordo; (4) concordo parcialmente; e (5) concordo totalmente. 

Quanto mais próximo de (1), maior é a probabilidade de o respondente se comportar 
diferente do cenário proposto, indicando, portanto, que seu julgamento não foi influen-
ciado pela forma de apresentação do problema. Por outro lado, quanto mais próximo de (5) 
maior é a probabilidade de o respondente se comportar de acordo com o cenário apresen-
tado, indicando dependência da forma como o problema foi exposto (frame dependence). 

Para testar as hipóteses de pesquisa formuladas na seção 2.3 foram utilizados testes 
de diferenças de médias. Nesse sentido, certificou-se de que as variáveis (princípios) não 
seguiam uma distribuição normal, por meio do teste de normalidade de Kolmogorov-S-
mirnov, cujas hipóteses nulas foram rejeitadas (p-valor < 0,05). Assim, pode-se utilizar o 
teste não-paramétrico de Mann-Whitney.

Dessa forma, se o escore médio de concordância for maior e estatisticamente dife-
rente do escore médio de discordância, considera-se que há indícios de dependência 
da forma. Caso contrário, considera-se que não há indícios. Ainda, tendo em vista a 
possibilidade de influência do perfil do respondente, esse escore foi categorizado por 
gênero, por categoria profissional e por idade, a fim de relacionar as características dos 
respondentes com a dependência da forma.
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R E S U LTA D O S

Perfil do Profissional Contábil

A partir dos dados coletados, pode-se observar que, de forma geral, a maioria dos res-
pondentes é representada por homens, com cerca de 67,1%, contra 32,9% de contabilistas 
do gênero feminino. Isto já era esperado, tendo em vista que o gênero masculino ainda re-
presenta a maioria dos profissionais registrados nos três conselhos regionais (CFC, 2011).2 

Já em se tratando da categoria na qual é registrado o profissional, pode-se verificar 
que a maioria dos respondentes é formada por Contadores, representando 83,4% dos 
respondentes, contra 16,6% de Técnicos. Com relação à área de atuação, a maior parte 
dos respondentes está vinculada ao Setor Privado (52,0% da amostra), seguida pelo Setor 
Público (26,8%) e pelos profissionais que não estão atuando como contabilistas (19,4%). 
Analisando os dados de forma segregada, nota-se que esses percentuais se mantêm bastante 
próximos em cada unidade federativa investigada, como pode ser observado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Gênero, formação, área de atuação, idade e experiência dos contabilistas.

Perfil Profissional
DF PB RN Total

N* % N* % N* % N* %

Gênero

     Masculino 169 69,5 56 65,1 103 64,4 328 67,1

     Feminino 74 30,5 30 34,9 57 35,6 161 32,9

Formação

     Contador 192 79,0 73 84,9 143 89,4 408 83,4

     Técnico em Con-
tabilidade

51 21,0 13 15,1 17 10,6 81 16,6

Área de atuação

     Setor Privado 119 49,0 51 59,3 84 52,5 254 52,0

     Setor Público 72 29,6 20 23,3 48 30,0 140 28,6

     Não atua como 
contabilista

52 21,4 15 17,4 28 17,5 95 19,4

Média de idade e 
experiência**

Idade Exp. Idade Exp. Idade Exp. Idade Exp.

     Masculino 39,7 13,1 36,3 10,6 38,7 11,4 38,8 12,1

     Feminino 34,3   8,3 33,8   8,2 36,2 10,1 34,9   8,9

     Total 38,0 11,6 35,4   9,7 37,8 10,9 37,5 11,1

2  No Distrito Federal são 9.169 homens e 5.895 mulheres; na Paraíba, 3.373 homens e 2.710 mulheres; e, no 
Rio Grande o Norte, 3.098 homens e 2.629 mulheres.
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Nota: * Número de indivíduos da amostra; ** Média simples, em anos; DF é Distrito 
Federal; PB é Paraíba; RN é Rio Grande do Norte; e Exp é experiência profissional.

Quanto à idade, pode-se verificar que, em média, o respondente possui 37,5 anos. 
Em geral, os homens são mais velhos que as mulheres (38,8 anos contra 34,9, respecti-
vamente). Essa tendência também foi observada em cada estado, sendo que a Paraíba 
apresentou a menor média de idade, tanto para homens (36,3 anos) quanto para mulhe-
res (33,8 anos). O respondente mais jovem possui 20 anos (Contador, embora ainda não 
atuando como tal) e o mais velho possui 74 anos (Técnico atuando no Setor Privado). 

Em se tratando da experiência, em geral, os profissionais possuem 11,1 anos de prá-
tica profissional. Os homens possuem cerca de 12,1 anos de experiência, enquanto as 
mulheres 8,9 anos. Os contabilistas registrados no CRC-DF se mostraram mais expe-
rientes que a média geral, com cerca de 11,6 anos (homens com 13,1 anos), contudo, 
as mulheres potiguares se mostram mais experientes que as demais (com cerca de 10,1 
anos). Os profissionais com maior tempo de experiência possuem 45 anos (3 homens, 
todos Técnicos no Setor Privado), ao passo que os menos experientes declaram nunca 
terem trabalhado com Contabilidade (são 29 profissionais, sendo 15 homens e 14 mu-
lheres, em que 22 são Contadores e 7 Técnicos).

C O M P O R TA M E N TO  D O  P R O F I S S I O N A L  C O N TÁ B I L

Aversão à Perda

A primeira análise centrou-se no princípio da aversão à perda. Para a análise desse 
comportamento foram elaborados os cenários números 1 e 5, com o primeiro tratando 
de uma decisão de não contabilização de uma provisão para perdas e, o segundo, de uma 
decisão de não realização do registro de uma ação trabalhista, como pode ser verificado 
no Quadro 2.
  

Quadro 2 – Cenários relacionados ao princípio da aversão à perda.

Cenário 1: Na qualidade de contabilista responsável por uma determinada entidade, 
VOCÊ toma conhecimento de que há uma grande probabilidade de determinado evento 
afetar negativamente seu resultado. Mesmo em função disso, VOCÊ não contabiliza a 
provisão para perdas, pois sabe que esse registro prejudicará a entidade em contrair um 
empréstimo necessário à expansão de suas atividades ou programa de governo.
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Cenário 5: Os funcionários/servidores de determinada entidade moveram uma 
ação trabalhista contra a entidade, com alta probabilidade de ser aceita pela justiça. 
A realização desse registro contábil pode impactar o resultado da entidade e reduzir a 
distribuição de lucros entre os funcionários/servidores. Caso a provisão não seja feita 
e a entidade venha a perder a ação judicial, a mesma corre o risco de passar por uma 
séria crise financeira. Mesmo assim, VOCÊ como contabilista responsável não con-
tabiliza a provisão.

De acordo com os padrões internacionais de contabilidade, em ambos os cenários 
o profissional contábil deveria considerar a alta probabilidade para efetuar os registros. 
Contudo, como o objetivo foi avaliar se o julgamento do profissional contábil era afe-
tado pela frame dependence, os cenários foram apresentados de forma que o orientasse 
a não efetuar o registro, contendo dependência de forma, de acordo com o que observa 
Shefrin (2000). Assim, na concordância com os cenários propostos, conforme escala de 
Likert utilizada, seu comportamento foi classificado como mais ou menos “dependente 
da forma” (ALDRIGHI; MILANEZ, 2005).

Ao avaliar os dados coletados e consolidados na Tabela 2, verifica-se que o com-
portamento da maioria dos profissionais respondentes pode ser classificado como “não 
dependente da forma” com relação à aversão a perda, em função de cerca de 84,4%3 
dos respondentes discordarem (total ou parcialmente) de ambos os cenários propostos. 
Esse resultado é inesperado, e vai de encontro ao que observam Silva e Araújo (2007). 
Os dados mostram que os profissionais registrados no CRC-DF são os menos dependen-
tes da forma (com 86,4% de discordância), enquanto os paraibanos apresentam maior 
percentual de dependência (com 17,4% de concordância com os cenários propostos).  

Tabela 2 – Frame dependence quanto à aversão à perda (%).

Comportamento DF PB RN Total
Discorda Totalmente 75,9 60,5 69,4 71,1

Discorda Parcialmente 10,5 19,8 14,1 13,3

Não Concorda Nem Discorda 3,9 2,3 3,1 3,4

Concorda Parcialmente 6,6 11,6 11,3 9,0

Concorda Totalmente 3,1 5,8 2,2 3,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Para averiguar a diferença entre a média de discordância e a média de concordância 

3  Para fins deste estudo, os valores percentuais indicam intensidade de concordância (total e parcial) 
ou de discordância (total e parcial).
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dos profissionais contábeis quanto à aversão à perda, foi utilizado o teste de diferença de 
médias de Mann-Whitney, cuja hipótese nula de igualdade das médias é rejeitada ao ní-
vel de 1% (U = -13,981), ratificando a não dependência da forma quanto a este princípio. 
Com isso, a primeira hipótese deste estudo é refutada, pois as evidências deste estudo não 
condizem com Odean (1998) e Silva e Araújo (2007).

Aversão ao Arrependimento

Para avaliar o comportamento do profissional contábil com relação à aversão ao arre-
pendimento, foram apresentados os cenários números 2 e 6, tratando, respectivamente, 
sobre a mudança do método de depreciação e sobre a realização de teste de impairment 
em um ativo intangível, conforme Quadro 3.

Quadro 3 – Cenários relacionados ao princípio da aversão ao arrependimento.

Cenário 2: Considere que a entidade adquira um veículo zero quilômetro e passe 
a efetuar a sua depreciação. Segundo a norma internacional, o método de depreciação 
utilizado deve refletir o padrão de consumo dos benefícios econômicos futuros do 
ativo pela entidade. Mas, durante anos, a prática contábil efetuou a depreciação desse 
bem em um prazo de cinco anos. Na qualidade de contabilista responsável, seguindo 
a prática comum, VOCÊ continua a depreciar o veículo pelo prazo de cinco anos, 
mesmo sem ter a certeza de que esse seja seu padrão de consumo.

Cenário 6: A entidade em que VOCÊ atua como contabilista adquiriu um sof-
tware com vida útil indefinida, não passível de amortização. Contudo, um outro sof-
tware entrou no mercado e a expectativa é que isso reduza em 20% os benefícios 
econômicos futuros do software adquirido. Considerando que seja provável que o valor 
recuperável do software adquirido passe a ser inferior ao valor contábil, mesmo ciente 
disso, VOCÊ não submete esse ativo intangível ao teste de recuperabilidade para ve-
rificar a necessidade de reconhecimento da perda por redução ao valor recuperável.

Com base nos padrões contábeis internacionais, o comportamento esperado é que os 
profissionais adotem procedimentos que reflitam da forma mais apropriada a condição 
dos bens da entidade e suas expectativas de benefícios econômicos. Como o objetivo é 
testar a dependência da forma em relação ao princípio da aversão ao arrependimento, 
os cenários foram apresentados de forma a não se fazer o registro, em consonância com 
Shefrin (2000). Assim, havendo concordância com os cenários propostos, o respondente 
foi classificado como “dependente da forma” em relação à aversão ao arrependimento.
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A Tabela 3 demonstra que, de forma geral, o comportamento da maioria dos con-
tabilistas também não se mostrou dependente da forma quanto à aversão ao arrepen-
dimento, pois, em média, 67,4% dos profissionais discordam dos cenários propostos. 
Diferentemente do esperado, esse resultado vai de encontro a Macedo Júnior (2003). Os 
profissionais registrados no CRC-DF e no CRC-RN se mostram mais independentes da 
forma (com 68,1% de discordância dos cenários), em relação aos profissionais registrados 
no CRC-PB (com 63,9%).

Tabela 3 – Frame dependence quanto à aversão ao arrependimento (%). 

Comportamento DF PB RN Total

Discorda Totalmente 46,7 42,4 52,2 47,8

Discorda Parcialmente 21,4 21,5 15,9 19,6

Não Concorda Nem Discorda 10,5 11,0 7,2 9,5

Concorda Parcialmente 9,7 14,5 14,7 12,2

Concorda Totalmente 11,7 10,5 10,0 10,9
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

O teste de diferença de médias de Mann-Whitney rejeita a hipótese nula de que as 
médias de discordância e de concordância sejam iguais (U = -6,387), ratificando a evi-
dência de que os profissionais analisados não são dependentes da forma quando à aversão 
ao arrependimento, diferentemente do esperado. Assim, a segunda hipótese deste estudo 
também não é confirmada, pois se observa no ambiente profissional da Contabilidade 
um comportamento diferente daquele que observaram Lima (2003) e Macedo Júnior 
(2003) em outros ambientes.

Mental Accounting

Os cenários números 3 e 7, apresentados no Quadro 4, buscaram avaliar o compor-
tamento dos profissionais com relação ao princípio da mental accounting. Os cenários 
orientam os respondentes a analisarem o patrimônio de forma desagregada, sem con-
siderar os aspectos sistêmicos, com o objetivo de capturar a dependência da forma nos 
julgamentos.
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Quadro 4 – Cenários relacionados ao princípio da mental accounting.

Cenário 3: Um ativo imobilizado da entidade “A” é vendido para a entidade “B”. 
Simultaneamente, a entidade “B” arrenda esse ativo para a entidade “A” pelo res-
tante de sua vida útil. Sabendo que a entidade “A” retém substancialmente os riscos 
e benefícios inerentes à propriedade legal desse ativo, na qualidade de contabilista 
responsável pela entidade “A”, de acordo com a essência sobre a forma, VOCÊ realiza 
a baixa desse ativo na entidade “A”, retirando-o do seu imobilizado por ele pertencer 
à entidade “B”.

Cenário 7: A entidade comprou para estoque determinado material a R$ 10,00 a 
unidade. Atualmente, o mesmo material pode ser adquirido no mercado a R$ 18,00 
a unidade. Neste momento, determinado setor requisitou esse material para uso. Na 
qualidade de contabilista responsável, para fins gerenciais, VOCÊ contabiliza o con-
sumo desse material pelo setor requisitante a R$ 10,00 a unidade.

A partir desses cenários, e considerando as orientações emanadas dos padrões con-
tábeis internacionais, o comportamento esperado é que os contabilistas discordem da 
baixa do ativo no cenário 3 e, da mesma forma, discordem da contabilização do material 
pelo custo histórico no cenário 7. Nesse sentido, de acordo com a análise dos dados 
apresentados na Tabela 4, pode-se verificar que a maior parte dos respondentes, cerca de 
56,8%, concorda com os cenários propostos, enquanto 37,0% discordam. Esse resultado 
ratifica o que preceitua Macedo Júnior (2003) e Aldrighi e Milanez (2005), sugerindo 
que os profissionais contábeis tendem a compartilharem mentalmente os eventos de 
acordo como eles lhes são apresentados.

Além disso, nota-se que os profissionais registrados no CRC-DF se encontram entre 
aqueles com maior percentual de concordância, com cerca de 60,1%, sugerindo maior 
dependência da forma em relação a este princípio, conforme Tabela 4. 

Tabela 4 – Frame dependence quanto à mental accounting (%).

Comportamento DF PB RN Total

Discorda Totalmente 27,2 21,5 31,9 27,7

Discorda Parcialmente 6,4 11,0 12,8 9,3

Não Concorda Nem Discorda 6,4 8,1 4,7 6,1

Concorda Parcialmente 12,6 18,0 14,1 14,0

Concorda Totalmente 47,5 41,3 36,6 42,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0



133

Ao se analisar a diferença de médias entre os que concordam e os que discordam, de 
forma geral, o teste de Mann-Whitney rejeita a hipótese nula de igualdade de médias ao 
nível de 1% (U = -4,171). Assim, a terceira hipótese de pesquisa é confirmada, em que os 
pressupõe que os profissionais analisados são dependentes da forma em relação ao princí-
pio da mental accounting, ratificando Macedo Júnior (2003) e Aldrighi e Milanez (2005). 

Ilusão Monetária

Para avaliar o comportamento do profissional contábil com relação ao princípio da 
ilusão monetária, foram apresentados os cenários números 4 e 8. Ambos demandam de-
cisões dos contabilistas em ambientes inflacionários, induzindo-os a tomar uma decisão 
sem considerar o regime inflacionário, conforme Quadro 5.

Quadro 5 – Cenários relacionados ao princípio da ilusão monetária.

Cenário 4: Imagine que o Brasil experimentou um aumento anormal da inflação 
que afetou todos os setores da economia, onde, num período de 6 meses, todos os be-
nefícios e salários, bem como os preços de todos os bens e serviços, aumentaram apro-
ximadamente 20%. A entidade recebe e gasta 20% mais do que antes. Considere que 
já havia um planejamento nesse período de a entidade: (1) comprar uma máquina, 
cujo preço passou de R$ 50.000,00 para R$ 60.000,00; e (2) vender um terreno, cujo 
preço passou de R$ 60.000,00 para R$ 72.000,00. Consultado acerca do valor justo da 
transação, em sua opinião profissional a venda do terreno é mais vantajosa do que a 
compra da máquina.

Cenário 8: Duas entidades possuem em estoque um ativo gerador de caixa idên-
tico. A entidade “A” comprou o ativo a R$ 100,00 no período X1 e vendeu a R$ 120,00 
no período X2. A entidade “B” comprou o mesmo ativo no período X2 pagando R$ 
110,00, vendendo-o no mesmo período por R$ 125,00. Considere que a inflação entre 
X1 e X2 foi 10%. Na qualidade de contabilista responsável por ambas as entidades, 
VOCÊ considera que a entidade “A” fez a melhor venda.

A análise do comportamento dos profissionais contábeis frente a esses cenários reve-
lou que, em média, cerca de 49,9% dos respondentes discordam dos cenários apresen-
tados, indicando independência da forma em se tratado da ilusão monetária, enquanto 
outros 37,3% indicam dependência da forma ao concordarem com os cenários. Além 
disso, outros 12,8% afirmam não concordar nem discordar dos cenários, conforme Ta-
bela 5. Com isso, o pressuposto por Fisher (2006) e Cardoso et al. (2010) não é obser-
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vado entre esses profissionais, pois não há indícios de que eles sejam influenciados pela 
ilusão monetária.

Tabela 5 – Frame dependence quanto à ilusão monetária (em %).

Comportamento DF PB RN Total

Discorda Totalmente 38,7 32,0 34,4 36,1

Discorda Parcialmente 12,3 10,5 17,8 13,8

Não Concorda Nem Discorda 13,4 16,9 9,7 12,8

Concorda Parcialmente 13,2 16,3 17,2 15,0

Concorda Totalmente 22,4 24,4 20,9 22,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

O teste de Mann-Whitney rejeita a hipótese nula de igualdade de médias entre 
os respondentes que discordam e os que concordam com os cenários propostos (U = 
-3,871), ratificando que os profissionais contábeis analisados não são dependentes da 
forma quanto ao princípio da ilusão monetária. Com isso, a última hipótese deste estudo 
não é confirmada.

Análise do Grau de Dependência da Forma

Além de investigar o comportamento dos contabilistas em relação aos princípios da frame 
dependence, buscou-se analisar o grau de dependência desses profissionais, tendo em vista 
que, em maior ou menor grau, houve indícios de dependência da forma entre alguns profis-
sionais analisados. Nesse sentido, com base no método definido no tópico 3.3 deste estudo, 
foram ponderados os graus de dependência em relação a cada um dos princípios da frame de-
pendence, assim como a categorização desses graus de acordo com a origem dos respondentes. 

De forma geral, pode-se verificar que o maior grau de dependência apresentado diz 
respeito ao princípio da mental accounting. Em uma escala que varia de 1 a 5, pode-se 
verificar que o grau médio apresentado pelos 489 respondentes foi 3,35, ou seja, incli-
nado à concordância parcial. Ainda, verificando a moda “5”, nota-se que a resposta mais 
comum foi “concordo totalmente”. Isso ratifica a evidência de que os profissionais con-
tábeis analisados nestes estudo apresentam indícios de dependência da forma, conforme 
seção 4.2.3, ratificando o que preceitua Macedo Júnior (2003) e Aldrighi e Milanez 
(2005) sobre esse princípio.

Por outro lado, o menor grau de dependência se refere ao princípio da aversão à 
perda, com valor 1,60, inclinado à discordância total dos cenários. Aliado a isso, de 
acordo com a moda “1”, nota-se que a resposta mais comum foi “discordo totalmente”, 
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o que ratifica a evidência da seção 4.2.1, sugerindo a não dependência em relação a este 
princípio, como pode ser observado na Tabela 6.

Tabela 6 – Grau de dependência da forma dos profissionais contábeis.

Comportamento Aversão à 
Perdas

Aversão ao Arre-
pendimento

Mental 
Accounting Ilusão Monetária

Mais independente – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Mais dependente

DF

     Média 1,50 2,18 3,47 2,68

     Moda 1 1 5 1

     Mediana 1 2 4 2

PB

     Média 1,83 2,29 3,47 2,91

     Moda 1 1 5 1

     Mediana 1 2 4 3

RN

     Média 1,63 2,14 3,11 2,73

     Moda 1 1 5 1

     Mediana 1 1 4 2

Total

     Média 1,60*** 2,19 3,35*** 2,74

     Moda 1 1 5 1

     Mediana 1 2 4 3

Nota: *** Significante a 1%. 

De forma individual, percebe-se que os maiores graus de dependência também di-
zem respeito ao princípio da mental accounting. Tanto no Distrito Federal quanto na 
Paraíba, esse princípio apresentou média de 3,47, entre “indiferente” e “concordo par-
cialmente”, revelando inclinação à dependência da forma. Por outro lado, o menor grau 
de dependência foi observado entre os profissionais do Distrito Federal, com relação ao 
princípio da aversão à perda. O grau de 1,50 revela independência da forma, uma vez 
que esse valor se encontra entre “discordo parcialmente” e “discordo totalmente”.

Comparando as médias de cada Unidade Federativa (DF, PB e RN) com a média total 
de cada princípio (verticalmente), verifica-se que não há diferença de média estatisticamente 
significante. Logo, não é possível afirmar, por exemplo, onde os profissionais são mais depen-
dentes da forma em relação ao princípio da mental accounting. Por outro lado, tendo em vista 
que não houve dependência em três princípios (perda, arrependimento e ilusão) e houve 
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dependência em apenas um (metal accounting), ao se comparar as médias totais entre os 
princípios (horizontalmente), pode-se verificar que há diferença estatisticamente significante 
para a aversão à perda (U = -19,914), sugerindo que seja o maior grau de independência, e 
para a mental accounting (U = -18,639), indicando maior grau de dependência.

Para verificar a relação entre as características de perfil dos respondentes e seus graus 
de dependência, categorizou-se a análise por gênero, por categoria profissional e por idade, 
conforme Tabela 7. Em se tratando do gênero do respondente, nota-se que os graus de de-
pendência da forma estão bastante próximos, diferentemente do que observaram Lucena, 
Fernandes e Silva (2011). Quanto à categoria profissional, pode-se observar maior dispari-
dade entre os graus apresentados por Contadores e Técnicos em Contabilidade. Em todos os 
princípios os Técnicos demonstraram maior grau de dependência, especialmente no princí-
pio da aversão ao arrependimento (diferença de 0,61 grau). 

Tabela 7 – Grau de dependência da forma – por gênero, categoria e idade. 

Comporta-
mento Aversãoà Perdas Aversão ao 

Arrependimento
Mental 

Accounting
Ilusão 

Monetária

Mais independente – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – Mais dependente

Por Gênero Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher

     Média 1,59 1,62 2,25 2,06 3,35 3,34 2,68 2,84

     Moda 1 1 1 1 5 5 1 1

     Mediana 1 1 2 1,5 4 4 2 3
Por Categoria Contador Técnico Contador Técnico Contador Técnico Contador Técnico

     Média 1,55 1,84 2,09 2,70 3,25 3,86 2,69 2,99

     Moda 1 1 1 1 5 5 1 1

     Mediana 1 1 1 2 4 5 2 3

Por Idade Até 36 > 36 Até 36 > 36 Até 36 > 36 Até 36 > 36

     Média 1,65 1,55 2,15 2,23 3,33 3,37 2,83 2,64

     Moda 1 1 1 1 5 5 1 1

     Mediana 1 1 2 2 4 4 3 2

Ainda, buscou-se verificar se a idade do respondente influencia seu grau de depen-
dência. Para isso, estabeleceu-se como parâmetro 36 anos de idade, que é a mediana 
da idade apresentada por todos os respondentes. Os resultados apresentaram diferenças 
entre as médias, onde os profissionais mais novos foram mais dependentes em relação à 
aversão à perda e à ilusão monetária. Sendo assim, para averiguar se essas diferenças são 
significantes estatisticamente, foi utilizado o teste de diferença de médias. 
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Na Tabela 8 são apresentados os resultados dos testes de médias para os princípios da 
frame dependence de acordo com o gênero, a categoria profissional e a idade. Dessa forma, 
pode-se averiguar que o gênero não é fator determinante da diferença entre os graus de 
dependência, uma vez que a diferença entre as médias não foi significativa. Por outro lado, 
a categoria profissional se mostrou determinante do grau de dependência do profissional 
contábil em relação à forma de exposição de um problema, tendo em vista a alta signifi-
cância estatística entre as diferenças de médias nos quatros princípios. Já a idade do profis-
sional revelou influência apenas nos princípios da aversão à perda e da ilusão monetária. 

Tabela 8 – Estatísticas do teste de diferença de médias de 
Mann-Whitney – por gênero, categoria e idade (U). 

Teste de Médias
Aversão à

Perdas

Aversão ao Arre-
pendimento

Mental

Accounting

Ilusão

Monetá-
ria

Gênero (Homem x Mulher) -0,558 -1,642 -0,357 -1,582

Categoria (Contador x 
Técnico)

-2,365** -4,953*** -4,084*** -2,398**

Idade (Até 36 x > 36) -1,748* -0,374 -0,710 -1,887*

Nota: Significância a *** 1%, ** a 5% e * a 10%.

C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

O presente estudo tem como objetivo analisar o comportamento do profissional con-
tábil sob o ponto de vista da frame dependence, frente ao processo de adoção dos novos 
padrões contábeis internacionais. Para isso, a partir de uma pesquisa bibliográfica acerca 
da Teoria do Prospecto, foi aplicado um questionário a 489 profissionais contábeis regis-
trados nos Conselhos Regionais de Contabilidade do Distrito Federal, da Paraíba e do 
Rio Grande do Norte entre os dias 20 de maio a 06 de junho de 2011. 

A partir da caracterização do perfil do respondente, pode-se observar que a maioria 
é formada por homens (67,1%), o que pode ser reflexo da quantidade de profissionais 
do gênero masculino registrada nos Conselhos Regionais, que é superior à quantidade 
de mulheres, demonstrando que essa profissão ainda é formada predominantemente por 
homens. De forma semelhante, a maioria dos respondentes é formada por Contadores 
(83,4%), categoria profissional que também é superior numericamente à categoria de 
Técnicos em Contabilidade, nos três CRCs. 

No que diz respeito aos princípios da frame dependence, pode-se verificar que em três 
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dos quatro princípios os respondentes apresentaram maior grau de discordância, indi-
cando não sofrerem dependência da forma como o problema é apresentado, foram eles: 
a aversão à perda (H1), a aversão ao arrependimento (H2) e a ilusão monetária (H4). As di-
ferenças de médias entre o grau de discordância com os cenários apresentados (sugerindo 
independência da forma como a situação é apresentada) e aqueles que concordaram fo-
ram estatisticamente significantes. Dessa forma, é possível concluir que os profissionais 
contábeis analisados não foram dependentes da forma com relação a esses princípios, o 
que leva à não confirmação das hipóteses de pesquisa 1, 2 e 4 desta pesquisa.

Por outro lado, pode-se verificar os respondentes foram estatisticamente dependentes 
da forma quanto ao princípio da mental accounting, ou contabilidade mental (H3). A mé-
dia de profissionais que concordou (total ou parcialmente) com os cenários apresentados 
foi maior e estatisticamente diferente daquela que discordou. Isto sugere que os responden-
tes sofreram influência de fatores cognitivos que interferiram em suas decisões em que, de 
acordo com Aldrighi e Milanez (2005), tendem a compartilhar mentalmente os eventos 
com base em atributos superficiais e episódicos, quando suas escolhas dependem de como 
o problema é apresentado. Este resultado confirma a terceira hipótese deste estudo.

Ainda, tendo em vista os aspectos sociais e culturais do Brasil, é razoável esperar que 
essas relações de dependência/independência ocorram de forma diferente, de acordo 
as características de perfil dos respondentes. Isto é, eles podem se posicionar de formas 
diferentes, frente à situação apresentada, tendo em vista as diferenças de comportamento 
entre homens e mulheres, no que diz respeito a investimentos, ou mesmo por conta de 
sua idade ou formação profissional. Como o processo de internacionalização da Conta-
bilidade brasileira é um evento recente, é natural que os profissionais mais jovens e que 
possuam curso superior sofram menor influência de fatores cognitivos.

Assim, ao refinar a análise por gênero, apesar do pressuposto, pode-se constatar que a 
diferença de médias no grau de dependência entre homens e mulheres não é estatistica-
mente significativa, ou seja, homens não são mais ou menos dependentes da forma que as 
mulheres. Em se tratando da categoria profissional, nota-se que os Técnicos em Contabi-
lidade são mais dependentes da forma que os Contadores, pois a diferença de médias foi 
significativa estatisticamente nos quatro princípios da frame dependence. Isso pode ser re-
flexo, entre outros, da estrutura curricular dos cursos que esses profissionais frequentaram, 
pois os cursos técnicos geralmente não ofertam as disciplinas Teoria da Contabilidade e 
Contabilidade Internacional, normalmente contempladas nos cursos superiores em Con-
tabilidade. Ainda, em se tratando da idade desses profissionais, verificou-se significância 
estatística junto aos princípios da aversão à perda e da ilusão monetária, quando os mais 
jovens foram mais independente da forma como o problema é apresentado. 

Com isso, destacam-se como principais contribuições deste estudo as evidências en-
contradas, que revelam como os profissionais contábeis têm reagido às necessidades de 
julgamento profissional frente ao processo de convergência das normas contábeis brasi-
leiras ao padrão internacional. Tendo em vista a lacuna existente na literatura nacional, 
estes resultados são relevantes para a compreensão desse fenômeno e para averiguar se 
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a forma como as transações das empresas se apresentam influenciam o julgamento do 
profissional. Ainda, é importante destacar que os profissionais mais jovens foram mais 
independentes, assim como os Contadores, em relação aos Técnicos em Contabilidade, 
e que o gênero não teve influência sobre os julgamentos.

Por fim, convém ressaltar que os resultados ora apresentados se limitam aos profissio-
nais contábeis investigados no Distrito Federal, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, 
no período analisado. Sendo assim, por representarem apenas um recorte da realidade, 
esses resultados não devem ser tomados como respostas definitivas ao problema investi-
gado. Todavia, essas limitações não invalidam o estudo.
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CAPÍTULO 6

A INFLUÊNCIA DO COMPORTAMENTO 
DO CONTADOR NA ANÁLISE DE 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
• Clayton Levy Lima de Melo

• Edzana Roberta F. da C. V. Lucena

• José Dionísio Gomes da Silva

R E S U M O

O trabalho tem por objetivo geral investigar se possíveis problemas pessoais do profis-
sional contábil influenciam em sua análise das demonstrações contábeis. Para se atingir 
esse objetivo, foram elaborados dois questionários para coleta de dados. A amostra não 
probabilística intencional ficou limitada a 16 profissionais contábeis, que responderam 
aos dois instrumentos de pesquisa, sendo 10 do gênero feminino e 6 do masculino, todos 
possuem graduação e apenas 1é pós-graduado. Esta pesquisa adota o pressuposto que os 
contadores possuem racionalidade limitada, agindo de maneira otimista ou pessimista, 
após serem expostos a uma reflexão sobre o grau de otimismo/pessimismo e possíveis 
problemas pessoais. Os dados foram analisados através de estatística descritiva e de aná-
lise textual. Os resultados mostram que 44% dos pesquisados tiveram comportamento 
totalmente neutro, mas 56% demonstraram pessimismo ou otimismo no questionário B, 
quando comparados ao questionário A. De acordo com a questão estabelecida, pode-se 
concluir que a maioria dos contadores da amostra demonstra possuir limitações em sua 
racionalidade, pois modificam sua análise, de forma otimista ou pessimista, após serem 
submetidos a uma reflexão induzida sobre seus possíveis problemas pessoais e grau de 
otimismo/pessimismo, contrariando a racionalidade ilimitada do indivíduo.

I N T R O D U Ç Ã O

Um dos pilares das Finanças Modernas trata da Hipótese de Mercados Eficientes 
(HME). Essa teoria está baseada em premissas que consideram o investidor racional, avesso 
ao risco, capaz de analisar todas as informações disponíveis e considerar todas as hipóteses 
existentes para a solução de um problema. A HME foi desenvolvida por Harry Roberts em 
1967, mas seu artigo nunca foi publicado. Em 1970, Eugene Fama publica a teoria no ar-
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tigo Efficient Capital Markets: a Review of Theory and Empirical Work. Desde então, Fama 
é considerado o criador da Hipótese de Mercados Eficientes (SHILLER, 1999).

De acordo com a HME, os preços dos títulos não variam de forma aleatória, mas re-
fletem toda informação disponível a seu respeito (BARBERIS, THALER, 2003). Mesmo 
que um investidor tenha posse de determinadas informações, como notícias públicas, 
nenhum proveito poderia ser tirado, em virtude de que tal dado seria instantaneamente 
refletido no preço dos ativos a que essa informação estivesse vinculada (FAMA, 1970).

Entretanto, no fim da década de 80 e início da década de 90, com a constatação 
de diversas anomalias no mercado financeiro, as Finanças conhecidas como Modernas 
passaram a apresentar sinais de desgaste, surgindo diversos questionamentos sobre suas 
hipóteses e fortalecendo estudos comportamentais em Administração, Economia e Con-
tabilidade. 

A Contabilidade é uma ciência que tem como objetivo influenciar a ação ou com-
portamento do usuário, de forma direta, pelo conteúdo informacional da mensagem 
transmitida, ou indireta, pelo comportamento do contador ao gerar e transmitir a infor-
mação (BELKAOUI, 1989). 

Por sua vez, a contabilidade comportamental é interface da ciência contábil e social, 
que está preocupada com as influências do comportamento humano nos dados contá-
beis e decisões nos negócios; o emprego de conceitos da ciência comportamental ao pla-
nejamento e construção de sistemas contábeis; o estudo da reação humana ao formato 
e conteúdo dos relatórios contábeis; além de como as informações contábeis afetam a 
tomada de decisão e o comportamento de seus usuários (SIEGEL; RAMANAUSKAS-
-MARCONI, 1989). Esses mesmos autores afirmam ser esse o terceiro maior ramo da 
ciência contábil, cujo interesse é o relacionamento entre o comportamento humano e o 
sistema da contabilidade.

Dessa forma, investiga de que forma o comportamento do contador influencia o 
seu trabalho de produzir e analisar relatórios contábeis. Devido ao objetivo da conta-
bilidade determinado pelo Conceptual Framework for Financial Reporting 2010 (IFRS 
Framework) de subsidiar a alocação eficiente de capital por seus usuários, a principal 
contribuição dessa ciência na busca por esse é a produção e análise de relatórios, como 
Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração de Fluxos de Caixa, 
Demonstração do Valor Adicionado, dentre outros.

Este trabalho se concentra em observar a relação entre o comportamento do conta-
dor e a análise de relatórios contábeis, tendo por objetivo geral investigar se possíveis pro-
blemas pessoais do contador influenciam em sua análise das demonstrações contábeis.

Para alcançar esse objetivo, esta pesquisa possui a seguinte estrutura: além desta 
introdução; possui o Referencial teórico, o qual embasa teoricamente o estudo, discor-
rendo sobre a Informação Contábil e Contabilidade Comportamental; a Metodologia 
que norteará a pesquisa; a Análise dos dados obtidos através de dois questionários; e as 
Considerações Finais, com a reflexão sobre os achados neste estudo.



144

R E F E R E N C I A L  T E Ó R I C O

Informação Contábil

A avaliação da entidade e de seus gestores, a prestação de contas destes e o forneci-
mento de insumos para a tomada de decisões dos agentes econômicos, tanto internos 
quanto externos à entidade, configuram a faceta prática da Contabilidade (IUDÍCIBUS, 
MARTINS e CARVALHO, 2005).

O ambiente contábil é ao mesmo tempo muito complexo e muito desafiador. É 
complexo porque o produto da contabilidade é a informação - mercadoria poderosa e 
importante, os indivíduos não são unânimes em sua reação a essa informação e afeta 
as decisões individuais, que impactam no funcionamento dos mercados, tais como de 
valores mobiliários e mercados de trabalho gerencial.  O bom funcionamento desses 
mercados é importante para a eficiência da economia (SCOTT, 2003). 

A perspectiva da informação verifica a contabilidade como usuária da linguagem e 
da álgebra de avaliação, com a finalidade de fornecer informações (CHRISTENSEN; 
DEMSKI, 2003).

 Um dos meios para o fornecimento dessas informações é através das demonstrações 
contábeis, que de acordo com o IBRACON (2005), possuem como objetivo o fornecimento 
de informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de 
uma entidade, sendo úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. 

A análise das demonstrações contábeis é outra forma de produção de informação por 
parta da contabilidade, que desperta o interesse tanto para os usuários internos como 
para os diversos usuários externos. Segundo Assaf Neto (2009), essa análise visa fun-
damentalmente o estudo do desempenho econômico-financeiro de uma empresa em 
determinado período passado, para diagnosticar sua posição atual e produzir resultados 
que sirvam de base para a previsão de tendências futuras.

O preço da ação, no mercado de capitais eficiente, é ajustado no momento em que infor-
mações relevantes são publicadas (FAMA, 1991). Assim, ao elaborarem as demonstrações da 
empresa e realizarem a sua análise, o profissional contábil precisa ter ciência dessa afirmação.

Caso o destinatário acredite que o emissor permanecerá envolvido por longo tempo 
então ele possivelmente dará crédito a informação transmitida no presente momento. 
Caso contrário, haverá pouca chance de que a informação seja tida como crível.

Wigand, Picot e Reichwald (1997) dissertam que o valor econômico da informação é 
determinado através da sua utilidade para solucionar problemas nos processos decisórios 
e pelo esforço envolvido nas atividades necessárias para procurar e/ou produzir informa-
ção. Teoricamente, a quantidade ótima de informação é alcançada quando os custos adi-
cionais das atividades para criá-la são equivalentes ao ganho de utilidade proporcionada 
por essa informação.
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Nas ciências empresariais é comum grupos de indivíduos necessitarem de informa-
ções para tomada de decisões. No entanto, alguns conseguem mais informações do que 
outros. Essas vantagens existentes, ou até mesmo discrepâncias, são denominadas assi-
metria da informação.

Estas assimetrias de informação estão presentes em atividades econômicas, como por 
exemplo, na relação entre empregador e empregado, quando o esforço do trabalhador 
não pode ser controlado perfeitamente, entre os acionistas e o gestor de uma empresa, 
entre a seguradora e o segurado, entre o fornecedor e o consumidor de um bem público, 
entre o comprador e o vendedor.

Nessa área de estudos destacam-se os trabalhos de Akerlof (1970), Spence (1973) e 
Stiglitz (1981), uma vez que contribuíram para teoria econômica e, por isso, receberam 
o Prêmio Nobel de Economia.

Em 1945, Hayek criticou as teorias as quais tentavam descrever o sistema de preços 
partindo do pressuposto de que os indivíduos têm informações simétricas. Para ele, o 
caráter peculiar do problema de ordem racional econômica é determinado pelo fato do 
conhecimento das circunstâncias a serem usadas em um processo decisório nunca existe 
de forma concentrada ou integrada.

Contabilidade Comportamental

A relação entre a Psicologia e a Contabilidade fez surgir um campo de pesquisas 
contábeis, denominado Behavioral Accounting Research, que estuda o comportamento 
dos usuários das informações contábeis e do profissional contábil (LIMA, 2007). 

A Contabilidade Comportamental é uma área que tem crescido de forma constante 
dos últimos 25 anos. Observa-se um aumento no número artigos em periódicos com 
tópicos sobre comportamento e em livros, que passaram a incluir menções sobre conta-
bilidade comportamental (SIEGEL; RAMANAUSKAS-MARCONI, 1989). 

Hoje, mais de 20 anos após essa publicação, pode se verificar que esse cenário con-
tinua crescente, mostrando a preocupação dos pesquisadores em conhecer o comporta-
mento do profissional contábil. Isso por que, segundo Birnberg, Luft e Shield (2007), há 
uma forte relação entre a Ciência Contábil e o comportamento humano, uma vez que 
os aspectos psicológicos impactam naquela.

Dyckman (1998) documentou em seu estudo o crescimento da pesquisa comporta-
mental na contabilidade, no período de 1978 a 1998, e verificou que, nos periódicos The 
Accounting Review e Journal of Accounting Research houve um aumento na quantidade 
de publicações sobre esse tema no período analisado; cresceu o número de professores 
de contabilidade que se dedicam à pesquisas comportamentais, bem como o número 
de instituições que contam em seu corpo docente com pelo menos um pesquisador 
comportamental. 
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Nesse ramo contábil, um desafio é estabelecer de maneira convincente os efeitos 
provocados nas demonstrações contábeis pelos desvios comportamentais do profissional 
contábil, que podem influenciar o mercado (nos preços e volume de negócios), e como 
as informações de natureza contábil afetam as decisões e o comportamento dos interes-
sados. Esse campo de estudos se opõe ao pressuposto de racionalidade e se subsidia em 
conceitos provindos de ciências como economia, finanças e psicologia cognitiva, para 
estabelecer um modelo mais detalhado do comportamento humano, que está sujeito a 
vieses comportamentais e, por isso, pode se aproximar da decisão irracional.

Os indivíduos possuem facilidade de serem induzidos no momento de uma tomada 
de decisão pelos mais variados aspectos psicológicos, não agindo de maneira racional, 
quando a decisão se trata de riscos, fracassos, perdas, ganhos, retornos, excessos de con-
fiança, entre outros. Isso desafia o homo economicus, da Hipótese de Mercados Eficiente, 
um ser totalmente racional que, na tomada de decisão, analisa todas as informações 
disponíveis e considera todas as hipóteses para solução do problema.

 O estudo do comportamento do indivíduo busca aperfeiçoar as Finanças Modernas 
com inclusão ao modelo de estudos sobre o comportamento e a irracionalidade do homem. 

Como a contabilidade é fundamental e impreterível no fornecimento de informa-
ções usadas na tomada de decisão pelos seus vários usuários, o profissional responsável 
pela sua elaboração precisa representar a situação econômico-financeira da empresa o 
mais próximo possível de sua real representação. Assim, o Conceptual Framework for 
Financial Reporting 2010 (IFRS Framework) elevou a importância da relevância e da 
representação fiel da informação contábil em suas estruturas conceituais, argumentando 
serem essas as principais características da informação. No entanto, a verificabilidade, 
comparabilidade, tempestividade e compreensibilidade tornaram-se atributos comple-
mentares. Essa atitude demonstra o processo pelo qual passa a contabilidade, de inserção 
de medidas subjetivas e julgamento profissional e de transição da objetividade e verifica-
bilidade do custo como base de valor para a relevância do valor econômico, como forma 
de atender melhor as necessidades dos seus usuários.

M E T O D O L O G I A

Este estudo tem por objetivo geral analisar a influência de possíveis problemas pesso-
ais do contador na análise das demonstrações contábeis. 

Para se atingir o objetivo dessa pesquisa, foram elaborados dois questionários para 
coleta de dados, da seguinte forma:

Questionário A (Apêndice A): possui quatro questões sobre o perfil do respondente 
(idade, gênero, escolaridade e tempo de atuação profissional) e uma que solicitava que o 
respondente analisasse, em 5 linhas, o Balanço Patrimonial de uma empresa (como pode 
ser observado na figura 1) cujo lucro do período foi R$ 17.750. 
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Figura 1. Balanço Patrimonial de empresa fictícia

BALANÇO PATRIMONIAL 2010

ATIVO            124.500,00 

CIRCULANTE              22.000,00 

Disponibilidades                5.000,00 

Créditos                7.000,00 

Estoque              10.000,00 

NÃO CIRCULANTE            102.500,00 

Realizável a Longo Prazo                1.000,00 

Investimentos                   500,00 

Imobilizado            100.000,00 

Intangível                1.000,00 

PASSIVO E PL            124.500,00 

CIRCULANTE            200.000,00 

Fornecedores            150.000,00 

Empréstimos e Financiamentos              50.000,00 

NÃO CIRCULANTE              80.000,00 

Financiamentos              80.000,00 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO          (155.500,00)

Capital Social              20.000,00 

(-)Prejuízos Acumulados          (175.500,00)

Questionário B (Apêndice B): contém 11 questionamentos. Os 10 primeiros possuem 
como objetivo conduzir o respondente a uma reflexão sobre seu grau de otimismo/pessi-
mismo e sobre seus possíveis problemas pessoais, como financeiros, de saúde, familiares, 
estado de humor e outros problemas pessoais não especificados. No caso de existirem 
problemas, o questionário indaga sobre como o respondente se sente em relação a esses, 
em uma escala de 1 (Muito Mal) a 5 (Muito Bem). A última questão desse segundo 
instrumento solicita, novamente, a análise do mesmo Balanço Patrimonial e Resultado 
utilizados no primeiro questionário. 

Em nenhum dos dois questionários foi solicitada a identificação do respondente para 
não gerar receio no momento da análise da demonstração contábil. Elaborado o formu-
lário, realizou-se o pré-teste, junto a 8 contadores para testar o instrumento de coleta de 
dados antes da utilização definitiva.
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De acordo com Marconi e Lakatos (2002), a utilização de pré-testes em uma pesquisa 
evidencia possíveis falhas existentes, como: inconsistência das questões; ambigüidades; 
linguagem inacessível; perguntas supérfluas ou mal formuladas; se as questões obede-
cem a uma ordem e se são muito numerosas; se o questionário é fidedigno e válido.

No pré-teste, observou-se que a forma de aplicação era inadequada em alguns as-
pectos, como no fato de o segundo questionário ser aplicado logo após o término do 
primeiro e a escala utilizada, de 1 a 10, por ser muito extensa. Porém, as informações 
contidas no questionário foram consideradas satisfatórias para o alcance do objetivo geral 
da pesquisa. Através dessas constatações foi possível reduzir a escala (para de 1 a 5) e 
alterar a forma de aplicação (com um maior intervalo entre a aplicação dos questioná-
rios). Devido a esses problemas, os 8 questionários do pré-teste foram excluídos para não 
enviesar os resultados.

A forma definitiva de aplicações foi a seguinte: no início do expediente matutino de 
um escritório de contabilidade da cidade do Natal foi aplicado o Questionário A, com 
média de duração de 10 minutos. Já o questionário B foi aplicado ao final da manhã, 
com tempo médio de respostas de 20 minutos. O intervalo entre a aplicação dos ques-
tionários A e B teve por intuito evitar que os respondentes lembrassem os valores e a 
análise da demonstração realizada anteriormente. O intervalo entre a aplicação dos dois 
questionários foi de cerca de três horas e meia.

A amostra selecionada de forma não probabilística intencional ficou limitada a 16 
profissionais contábeis, que responderam os dois instrumentos de pesquisa. Dessa forma, 
os resultados deste estudo não podem ser extrapolados à população. 

Esta pesquisa busca achados que contrariem o pressuposto de racionalidade ilimitada 
do ser humano utilizado como base de teorias econômicas, como a Hipótese de Mercado 
Eficiente, assim, espera-se que os desvios comportamentais dos contadores, considera-
dos aqui como a reflexão sobre possíveis problemas de diversas naturezas, influenciem 
na análise da demonstração contábil de maneira otimista ou pessimista. Assim, pode-se 
estabelecer como questão de pesquisa: O contador é influenciado pela reflexão induzida 
no questionário B, apresentando análise otimista e/ou pessimista, quando comparada ao 
questionário A?

Devido ao pressuposto citado, este trabalho considerará respondida a questão de pes-
quisa se mais de 50% dos respondentes não se comportarem de maneira neutra, ou seja, 
racional de forma limitada, no questionário B, quando comparado ao A.

Os dados foram analisados através de estatística descritiva e de análise textual. Essa 
segunda análise dos resultados inicialmente se concentrou na comparação entre as duas 
análises realizadas sobre o mesmo relatório contábil, antes e após a reflexão conduzida. 
A comparação se utilizou da seguinte metodologia. Após a leitura da análise contida no 
questionário A e B, em sequência, foi determinado se a análise do questionário B em 
relação ao A foi otimista, pessimista ou neutra.
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A N Á L I S E  D O S  R E S U LTA D O S

Para a análise dos dados, optou-se pela utilização da estatística descritiva e análise 
textual, realizada pelos autores do trabalho. Os pesquisados responderam aos dois ques-
tionários, denominados A e B.

Perfil dos respondentes

Dos 16 questionários válidos para a análise, 10 foram respondidos por profissionais do 
gênero feminino e 6 do sexo masculino, como pode ser visto na tabela 1.

Quanto à idade dos respondentes do instrumento de pesquisa, foi observada uma 
predominância de profissionais jovens, desses 62,5% possuem idade entre 20 e 25 anos, 
25% tem de 26 a 30 anos e apenas 12,5% com idade igual ou superior a 31 anos.

Em relação ao nível de escolaridade dos respondentes, como pode se observar na 
tabela 1, a maioria, 93,8% são graduados em Ciências Contábeis e apenas 6,2% possui 
pós-graduação.

Tabela 1. Perfil dos respondentes

Idade Frequência %
20 – 25 10 62,5
26 – 30 4 25,0
31 ou mais 2 12,5
Total 16 100,0

Gênero Frequência %
Femino 10 62,5
Masculino 6 37,5
Total 16 100,0

Nível de escolaridade Frequência %
Graduação 15 93,8
Pós-graduação 1 6,2
Total 16 100,0

Tempo de profissão Frequência %
1 – 3 11 68,8
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4 – 6 2 12,5
7 ou mais 3 18,7
Total 16 100,0

A Tabela 1 apresenta também o tempo de atuação profissional da amostra pesqui-
sada. Do total, 68,8% atuam como contador a no máximo 3 anos, esse pouco tempo na 
profissão pode ser reflexo da pouca idade dos respondentes. Os outros 31,2% possuem 
mais de 4 anos de atuação profissional.
  É importante ressaltar que devido a amostra ter sido selecionada de maneira não pro-
babilística, os resultados apresentados nessa análise não podem ser generalizados para 
todos os contadores.

Análise textual

Dos 24 questionários A e B aplicados, 8 não foram considerados por terem sido utili-
zados no pré-teste, resultando em um total de 16 questionários válidos. A análise compa-
rativa é apresentada na tabela 2.

Tabela 2. Análise dos questionários A e B

Análise do questionário B em relação ao A Quantidade %

Otimista 4 25

Pessimista 5 31

Imparcial 7 44

Total 16 100

Como pode ser observado na tabela 2, foi verificado que após a reflexão induzida, 4 
respondentes (25%) demonstraram um melhor otimismo quanto a análise da empresa, no 
questionário B em comparação com o A. 5 respondentes (31%) apresentaram um com-
portamento considerado pessimista após a reflexão, em relação ao primeiro questionário, 
e 7 (44%), analisaram o Balanço Patrimonial, após a reflexão induzida, de forma similar a 
análise preliminar, demonstrando não terem sofrido nenhum tipo de influência.

Otimistas

A análise textual utilizada procurou identificar palavras ou expressões que demons-
trassem o grau de otimismo no questionário B quando comparado ao A. Se o peso crítico 
das palavras em relação à empresa for menor, utilizando-se de termos que demonstrem 
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uma melhor percepção em relação à situação financeira da empresa, considera-se este 
respondente otimista. A tabela 3 apresenta as mudanças na escolha de palavras entre os 
questionários A e B que demonstram um otimismo após a reflexão induzida.

Tabela 3. Análise dos questionários nos quais a mudança foi otimista 

Ordem Expressão utilizada no questionário A Expressão utilizada no questionário B

1
A empresa no momento não tem con-
dições de honrar seus compromissos 

financeiros.

A empresa poderá passar por dificuldades 
para pagar seus credores.

2

(...) nota-se uma impossibilidade de 
pagar as dívidas (...) o ativo circulante 
representa 11% do total do passivo cir-
culante (...) deve vender o imobilizado 

para sanar as dívidas.

(...) a empresa mesmo obtendo lucro no 
ano de 2010 não compensou totalmente 

os prejuízos dos exercícios anteriores.

3 (...) a situação da empresa não é boa. (...) a situação da empresa não é boa mas 
o resultado melhorou.

4
A situação da empresa é bastante crítica 
(...) terá grande dificuldades em cum-

prir suas obrigações.

(...) a empresa enfrenta dificuldades 
financeiras.

Como mostra a tabela 3, os respondentes considerados otimistas (4 no total) escolhe-
ram palavras ou expressões que diminuíram ou aliviaram o impacto dos maus resultados no 
questionário B, quando comparado ao A. Obviamente, por se tratarem de demonstrações 
iguais, o comportamento esperado dos respondentes seria o de imparcialidade. Deveriam 
avaliar as demonstrações apresentadas de maneira igual, sem otimismos ou pessimismos. 

Entretanto, pode-se observar na tabela 3 que o 1º respondente utilizou no questio-
nário A a expressão “A empresa no momento não tem condições de honrar seus com-
promissos financeiros” e no questionário B, após a reflexão induzida, “A empresa poderá 
passar por dificuldades para pagar seus credores”. Percebe-se uma mudança do tempo 
em que a empresa não poderá honrar seus compromissos, do presente com a expressão “a 
empresa no momento” para o futuro condicional com a expressão “a empresa poderá”. 
Dessa forma, entende-se que a reflexão induzida influenciou a análise deste respon-
dente, causando uma melhora em sua percepção ou um otimismo.

Pode-se, também, verificar que o respondente 2 diminuiu a quantidade de expressões 
pessimistas utilizadas no questionário A para apenas a frase “a empresa mesmo obtendo 
lucro no ano de 2010 não compensou totalmente os prejuízos dos exercícios anteriores” 
utilizada no questionário B, o que novamente é sinal de influência da reflexão induzida.
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Já o respondente número 3, mudou a frase “a situação da empresa não é boa” utilizada 
no questionário A para “a situação da empresa não é boa, mas o resultado melhorou” no 
questionário B. É importante notar que não teria como a empresa ter melhorado, como 
sugeriu o respondente, já que as demonstrações são iguais. Mais uma vez, percebe-se a 
influência da reflexão induzida.

Em relação ao respondente 4, no questionário A o respondente considerou a situação 
da empresa como “bastante crítica” e com dificuldades de “cumprir suas obrigações”. Já no 
questionário B a análise foi simplificada para “a empresa enfrenta dificuldades financeiras”.

A análise dos respondentes considerados otimistas mostra que eles diminuem as ex-
pressões negativas e acrescentam positivas após serem expostos a uma reflexão sobre seu 
grau de otimismo/pessimismo e possíveis problemas pessoais.

Pessimistas

Neste tópico, a análise textual utilizada procurou identificar palavras ou expressões 
que demonstrassem o grau de pessimismo no questionário B quando comparado ao A. 
Se o peso crítico dos vocábulos em relação à empresa for maior, utilizando-se de pala-
vras que demonstrem uma percepção pior em relação à situação financeira da empresa, 
considera-se este respondente pessimista. 

Tabela 4. Análise dos questionários nos quais a mudança foi otimista

Ordem Expressão utilizada no questionário 
A

Expressão utilizada no questionário B

1 situação desfavorável (...) prejudi-
cando a situação patrimonial da 

empresa.

situação muito difícil (...) enfrenta sérios proble-
mas financeiros (...) tem que passar por sérias 

modificações gerenciais.

2 a empresa mesmo apresentando 
lucro no período de 17.550 ainda en-
contra-se em situação preocupante.

a empresa apresenta situação preocupante (...) 
tendo em vista o valor elevado do passivo a 
descoberto (...) e tendo em vista suas dívidas

3 a empresa está praticamente em uma 
situação de equilíbrio, tendo que ter 
cuidado para não entrar com saldo 

negativo ao fim do exercício.

a empresa apresenta-se em estado de dificulda-
de devido a suas dívidas com fornecedores e os 

empréstimos e financiamentos.

4 a empresa está trabalhando com 
capital de terceiros e pouco fluxo de 

caixa.

a empresa está numa situação complicada (...) 
não consegue honrar seus compromissos
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5 acredito que esta empresa não 
esteja em uma ótima situação (...) 
teve um lucro bom mas tem um 

alto saldo em fornecedores.

a empresa possui obrigações muito altas que 
não poderiam ser compensadas pelo seu lucro 

que foi muito baixo.

A tabela 4 apresenta as mudanças na escolha de palavras entre os questionários A e 
B que demonstram um pessimismo após a reflexão induzida. Nela, é possível observar 
que os 5 respondentes considerados pessimistas escolheram palavras ou expressões que 
aumentaram o impacto dos maus resultados no questionário B, quando comparado ao 
A. Novamente, como as demonstrações apresentadas são iguais, o comportamento espe-
rado dos respondentes seria o de imparcialidade, ou seja, deveriam avaliar as demonstra-
ções apresentadas de maneira igual, sem otimismos ou pessimismos. 

Contudo, a tabela 4 mostra que o 1º respondente, após ser conduzido a reflexão pro-
posta, substituiu as expressões “situação desfavorável” e “prejudicando a situação patri-
monial da empresa” utilizadas no questionário A por “situação muito difícil”, “enfrenta 
sérios problemas financeiros” e “tem que passar por sérias modificações gerenciais”. No-
ta-se que as expressões ou frases utilizadas no questionário B demonstram um tom mais 
pessimista em relação à situação da empresa que as do questionário A.

Em relação ao 2º respondente, observa-se a substituição da expressão “ainda encontra-
-se em situação preocupante”, utilizada no questionário A, para “encontra-se em situação 
preocupante” e o acréscimo de “tendo em vista o valor do passivo a descoberto” e “tendo 
em vista suas dívidas”. A exclusão do termo “ainda” sugere uma avaliação mais rígida da 
empresa, já que a sua utilização no questionário A indica que a empresa pode melhorar.

O 3º respondente utilizou no questionário A a frase “a empresa está praticamente em 
uma situação de equilíbrio, tendo que ter cuidado para não entrar com saldo negativo ao 
fim do exercício”. Já no questionário B avaliou a empresa da seguinte forma: “a empresa 
apresenta situação preocupante (...) tendo em vista o valor elevado do passivo a desco-
berto (...) e tendo em vista suas dívidas”. Ou seja, na análise do respondente, a empresa 
passou de uma “situação de equilíbrio” para uma “situação preocupante”, mesmo sendo 
o mesmo Balanço Patrimonial apresentado para análise.

Já o 4º respondente substituiu a frase “a empresa está trabalhando com capital de 
terceiros e pouco fluxo de caixa”, utilizada no questionário A, por “a empresa está numa 
situação complicada (...) não consegue honrar seus compromissos”. Observa-se um tom 
mais rígido na avaliação da empresa após a reflexão conduzida.

Finalmente, o 5º respondente considerado pessimista excluiu em sua segunda aná-
lise a frase: “acredito que esta empresa não esteja em uma ótima situação”, utilizada no 
questionário A. Informar que a empresa não está em uma ótima situação pode ser consi-
derada uma análise generosa em relação a segunda análise onde o respondente utilizou 
a frase “a empresa possui obrigações muito altas que não poderiam ser compensadas 
pelo seu lucro que foi muito baixo”. Novamente percebe-se a diferença de rigidez no 
questionário B quando comparado ao A, após a reflexão induzida.
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A análise dos respondentes considerados pessimistas mostra que eles aumentam as 
expressões negativas e excluem as positivas após serem expostos a uma reflexão sobre seu 
grau de otimismo/pessimismo e possíveis problemas pessoais.

O resultado dos respondentes considerados otimistas, 25%, e pessimistas, 31%, res-
pondem à questão de pesquisa de que o contador é influenciado pela reflexão induzida 
no questionário B, apresentando sempre uma análise diferente (otimista e/ou pessi-
mista), quando comparada ao questionário A. 

É importante destacar que este resultado contraria as tradicionais teorias em finanças 
e o pressuposto de que o ser humano age de maneira ilimitadamente racional.

Neutros

Dos respondentes, 7 (44%) demonstraram não terem sofrido influência da reflexão 
sobre seu grau de otimismo/pessimismo e possíveis problemas pessoais, já que os textos 
apresentados nos questionários A e B foram considerados idênticos ou similares. Este com-
portamento seria o esperado pela HME, mas foi não observado, para toda amostra, mesmo 
o Balanço Patrimonial e Resultado apresentado nas duas ocasiões serem os mesmos.

O pressuposto de racionalidade ilimitada do ser humano, que serve de base para 
diversas teorias em finanças, como a Hipótese de Mercado Eficiente não era esperado 
(comportamento neutro dos contadores) nesta pesquisa, pois a Contabilidade Compor-
tamental considera que desvios comportamentais influenciam na análise das demons-
trações contábeis. Assim, os resultados mostram que os pesquisados não tiveram compor-
tamento totalmente neutro. 44% se demonstraram racionais, mas 56% demonstraram 
pessimismo ou otimismo no questionário B, quando comparados ao questionário A. De 
acordo com a questão de pesquisa, pode-se concluir que a maioria dos contadores da 
amostra demonstra agir de maneira não totalmente racional, e sim com uma raciona-
lidade limitada, de maneira otimista ou pessimista, após serem confrontados com uma 
reflexão induzida sobre seu grau de otimismo/pessimismo e possíveis problemas pessoais, 
contrariando o pressuposto de racionalidade ilimitada do indivíduo.

C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

A Contabilidade Comportamental é uma área da contabilidade que se preocupa com 
a influência do comportamento do Contador na geração de dados e relatórios contábeis e 
em sua análise. Uma das questões que envolvem essa área é se o comportamento pessoal do 
Contador causa impacto nos dados, relatórios contábeis e análise, e, se sim, de que forma. 
Entretanto, vale salientar que as teorias econômicas modernas se baseiam e defendem o 
pressuposto de racionalidade ilimitada do ser humano, não havendo espaço para vieses 
comportamentais, já que sua comprovação levantaria dúvidas sobre esse pressuposto.

Desta forma, o objetivo deste trabalho é investigar se possíveis problemas pessoais do 
contador influenciam em sua análise de demonstrações contábeis. Para que o objetivo 
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fosse atingido, foram aplicados dois questionários a cada Contador da amostra, o 1º exi-
gindo uma análise de um balanço patrimonial e resultado do período e o 2º exigindo 
novamente uma análise do mesmo demonstrativo com o mesmo lucro, após uma refle-
xão induzida pelo questionário do grau de otimismo/pessimismo e possíveis problemas 
pessoais. Houve um intervalo de cerca de três horas e meia entre os questionários, com 
o intuito de evitar que os contadores se lembrassem dos dados do balanço patrimonial e 
lucro e da análise anterior. O objetivo deste procedimento foi verificar se após uma re-
flexão sobre o seu grau de otimismo/pessimismo e possíveis problemas pessoais, a análise 
inferida sobre a empresa sofreria alterações pessimistas ou otimistas.

A análise dos resultados mostrou que, após a reflexão induzida, 4 respondentes de-
monstraram uma análise mais otimista, 5 um maior pessimismo e 7 demonstraram o 
mesmo posicionamento em sua análise da empresa, após a reflexão induzida pelo ques-
tionário B, quando comparado ao questionário A. Como os balanços patrimoniais e lu-
cratividades apresentados nos dois questionários eram iguais, o comportamento esperado 
pela HME era de uma análise idêntica nos dois momentos, como demonstrado por 44% 
dos respondentes.

Entretanto, 25% dos pesquisados analisaram a empresa no segundo momento com 
expressões mais otimistas do que as utilizadas no primeiro, o que contraria a racionalidade 
ilimitada imposta pelas Finanças Modernas. A análise dos resultados dos respondentes 
considerados otimistas sugere que eles reduzem as expressões negativas e aumentam as 
positivas, após serem expostos a uma reflexão sobre o seu grau de otimismo/pessimismo 
e possíveis problemas pessoais.

Já 31% dos respondentes analisaram a empresa no segundo momento com expressões 
mais pessimistas do que as utilizadas no primeiro, o que novamente contraria o sentido 
de racionalidade ilimitada determinada pelas Finanças Modernas. A análise dos res-
pondentes considerados pessimistas indica que eles aumentam as expressões negativas 
e excluem as positivas após serem expostos a uma reflexão sobre seu grau de otimismo/
pessimismo e possíveis problemas pessoais.

O total de pesquisados otimistas e pessimistas, 56%, sugere que os contadores da 
amostra se demonstraram influenciados pela reflexão induzida no questionário B, apre-
sentando análise otimista e/ou pessimista, quando comparada ao questionário A. 

Assim, apesar de a teoria econômica pressupor que os contadores se comportam de 
maneira totalmente racional na análise de demonstrações contábeis, este estudo trás 
indícios de que eventuais problemas pessoais influenciam na análise das demonstrações 
por parte desses profissionais, quando submetidos a uma reflexão. Entretanto, pelos mo-
tivos expostos na metodologia da pesquisa, os resultados deste estudo não podem ser 
generalizados e as conclusões se limitam a amostra estudada. Pode ser considerado como 
outra limitação o fato de poder ter ocorrido algum fato externo durante o intervalo entre 
a aplicação dos dois questionários que influenciou o respondente de maneira otimista ou 
pessimista. Contudo, mesmo assim, de acordo com a HME, este comportamento não 
deveria ser identificado. 
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APÊNDICE A

Questionário A

1. Idade:____

2. Sexo:

( ) Feminino ( ) Masculino

3. Nível de escolaridade: 

( ) Nível Técnico

( ) Graduado (a)

( ) Pós-graduado (a)

4. Atua na profissão há quantos anos?_________________
______________

5. Sabendo que o Balanço Patrimonial abaixo representa a posição patrimonial e 
financeira de uma empresa em 2010 e que nesse período essa entidade teve um lucro de 
R$ 17.550,00, analise, em 5 linhas, a situação da empresa.

BALANÇO PATRIMONIAL 2010
ATIVO            124.500,00 
CIRCULANTE              22.000,00 
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APÊNDICE A

Questionário A

1. Idade:____

2. Sexo:

( ) Feminino ( ) Masculino

3. Nível de escolaridade: 

( ) Nível Técnico

( ) Graduado (a)

( ) Pós-graduado (a)

4. Atua na profissão há quantos anos?_________________
______________

5. Sabendo que o Balanço Patrimonial abaixo representa a posição patrimonial e 
financeira de uma empresa em 2010 e que nesse período essa entidade teve um lucro de 
R$ 17.550,00, analise, em 5 linhas, a situação da empresa.

BALANÇO PATRIMONIAL 2010
ATIVO            124.500,00 
CIRCULANTE              22.000,00 

Disponibilidades                5.000,00 
Créditos                7.000,00 
Estoque              10.000,00 

NÃO CIRCULANTE            102.500,00 
Realizável a Longo Prazo                1.000,00 
Investimentos                   500,00 
Imobilizado            100.000,00 
Intangível                1.000,00 

PASSIVO E PL            124.500,00 
CIRCULANTE            200.000,00 
Fornecedores            150.000,00 
Empréstimos e Financiamentos              50.000,00 
NÃO CIRCULANTE              80.000,00 
Financiamentos              80.000,00 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO          (155.500,00)
Capital Social              20.000,00 
(-)Prejuízos Acumulados          (175.500,00)
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APÊNDICE B

Questionário B

1. Como o (a) senhor (a) se sente hoje? (Em uma escala de 0 
a 10, sendo zero para Pessimista e dez para Otimista)

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10

2. Atualmente o (a) senhor (a) enfrenta algum problema finan-
ceiro?

( ) Sim ( ) Não

Se tiver marcado SIM na questão anterior, responda a questão 
abaixo, caso contrário, siga para 4. 

3. Como o (a) senhor (a) se sente em relação aos seus proble-
mas financeiros? (Em uma escala de 0 a 10, sendo zero para Muito 
Mal e dez para Muito Bem)

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10

4. Atualmente o (a) senhor (a) enfrenta algum problema de 
saúde?

( ) Sim ( ) Não

Se tiver marcado SIM na questão anterior, responda a questão 
abaixo, caso contrário, siga para 6. 

5. Como o (a) senhor (a) se sente hoje em relação aos seus 
problemas de saúde?
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( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10

6. Atualmente o (a) senhor (a) enfrenta algum problema fami-
liar?

( ) Sim ( ) Não

Se tiver marcado SIM na questão anterior, responda a questão 
abaixo, caso contrário, vá para 8.

 

7. Como o (a) senhor (a) se sente hoje em relação aos seus 
problemas familiares?

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10

8. Atualmente o (a) senhor (a) enfrenta outros problemas pes-
soais não especificados acima?

( ) Sim ( ) Não

Se tiver marcado SIM na questão anterior, responda a questão 
abaixo, caso contrário, vá para 10. 

9. Como o (a) senhor (a) se sente hoje em relação a esses 
outros problemas pessoais?

( ) 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10

10. O (A) senhor (a) considera que os possíveis problemas rela-
tados acima interferem em sua análise?

( ) Sim ( ) Não

11. Analise a empresa abaixo, sabendo que no ano de 2010 
obteve um lucro de R$ 17.550,00, em 5 linhas.

BALANÇO PATRIMONIAL 2010
ATIVO            124.500,00 
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CIRCULANTE              22.000,00 
Disponibilidades                5.000,00 
Créditos                7.000,00 
Estoque              10.000,00 

NÃO CIRCULANTE            102.500,00 
Realizável a Longo Prazo                1.000,00 
Investimentos                   500,00 
Imobilizado            100.000,00 
Intangível                1.000,00 

PASSIVO E PL            124.500,00 
CIRCULANTE            200.000,00 
Fornecedores            150.000,00 
Empréstimos e Financiamentos              50.000,00 
NÃO CIRCULANTE              80.000,00 
Financiamentos              80.000,00 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO          (155.500,00)
Capital Social              20.000,00 
(-) Prejuízos Acumulados          (175.500,00)
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CAPÍTULO 07

O EFEITO FRAMING NA TOMADA 
DE DECISÃO CONTÁBIL: 
PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS DE 
CONTABILIDADE DOS ESTADOS DO 
RIO GRANDE DO NORTE E PARÁ
• Joana D’Arc Medeiros Martins

• Ticiane Lima dos Santos

• Daniele da Rocha Carvalho

• José Dionísio Gomes da Silva

R E S U M O

O estudo tem como objetivo analisar o impacto da racionalidade limitada em um 
ambiente de decisão com base em informações contábeis na perspectiva de profissionais 
de contabilidade. Para isso, aplicou-se um questionário validado do efeito Framing de 
escolha sobre o risco com 172 profissionais da contabilidade nas cidades de Natal/RN e 
Belém/PA. Quanto à metodologia foi descritiva e quantitativa com aplicação de testes, 
utilizando a replicação de um estudo realizado com estudantes por Dantas e Macedo 
(2012). Os resultados apresentados na questão 1 evidenciam que os profissionais, quando 
expostos a situações negativas são propensos ao risco e, quando expostos a situações posi-
tivas, possuem aversão à perda. Esses achados coincidem com os resultados da pesquisa 
aplicada com os estudantes. Na questão 3, a teoria dos prospectos é identificada quando o 
respondente associa a alternativa A da primeira decisão com a D da segunda decisão. Na 
pesquisa apenas 30,81% realizaram esta associação, e em outra parte, sendo o maior per-
centual, 37,79%, verificou-se a utilização de viés heurístico no que tange à autoconfiança 
excessiva (Overconfidence). Este ponto diferencia-se da pesquisa com estudantes, pois a 
maior concentração (41%) se deu com ênfase na teoria dos prospectos, utilizando-se da 
abordagem com viés do enquadramento dos resultados, Nas questões 2 e 4, que verificam 
o efeito da pseudocerteza, observou-se que 17,44% dos profissionais de contabilidade fo-
ram influenciados por uma manipulação da certeza. Entretanto, na pesquisa realizada 
com estudantes, essa influencia foi de 40%; assim, pode-se inferir que os profissionais são 
menos influenciados pela manipulação da certeza. Pode-se observar que nas questões 02 
a 04, utilizando teste qui-quadrado de Pearson (Teste c2), não houve diferença no padrão 
de resposta entre Natal/RN e Belém/PA.
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I N T R O D U Ç Ã O

As transformações do mundo globalizado ocorreram no âmbito legal, fiscal, econô-
mico e patrimonial. E a contabilidade faz parte dessa mudança à medida que os demons-
trativos financeiros são alterados para uma convergência de padrão internacional impli-
cando em informações mais transparentes para a tomada de decisão. Para Marion (2009), 
a ênfase que deverá ser atribuída aos demonstrativos é a de interpretar, entender, analisar 
os relatórios contábeis, para tirar conclusões úteis para assessorar as tomadas de decisão.

Para Iudícibus, Martins e Gelbcke (2010) a contabilidade sempre foi influenciada pe-
los limites e critérios fiscais, considerando, sobretudo a legislação do imposto de renda 
da receita federal, e esta característica, ao mesmo tempo em que trouxe evolução para a 
contabilidade, limitou a evolução dos princípios fundamentais da contabilidade. Após a 
“invasão” internacional e a criação do CPC em 2005, normas e procedimentos estão sendo 
alterados incluindo a resolução dos princípios fundamentais da contabilidade 750/93 que 
foi alterada e consolidada pela Resolução 1282/2010 denominada de princípios contábeis.

O destaque desta alteração em relação ao estudo do efeito Framing está no inciso IV 
Registro pelo valor original que esta subdividida em: a) custo corrente; b) valor realizável; 
c) valor presente; d) valor justo e e) atualização monetária. Assim, a tendência da contabi-
lidade está relacionada com a substância e realidade econômica (essência) e não apenas 
a sua forma legal (forma). Incluindo assim o juízo do valor do profissional contábil para 
produzir informações com mais qualidade e utilidade para tomada de decisão.   

Para Darf (1999) existem condições que afetam a tomada de decisão organizacional, 
por isso o individuo deverá analisar a possibilidade de fracasso entre o grau baixo e alto 
considerando as variáveis de certeza, risco, incerteza e ambuiguidade.

Para Langaray e Beuren (2001) constantemente as pessoas enfrentam situações que 
exigem respostas que utilizam os diversos meios: natureza impulsiva, juízo de valor, pre-
visibilidade e racionalidade para a resolução do problema.

Assim a teoria do prospecto investiga o julgamento para a tomada de decisão aplicando 
princípios psicológicos (KAHNEMAN E TVERSKY, 1979). Considerando que o indivi-
duo demonstra racionalidade limitada no efeito das preferências na tomada de decisão, 
torna-se imprescindível o conhecimento dos aspectos psicológicos ou cognitivos que o 
limitam (PINTO; MACEDO; ALVES 2012).

Para Santos (2010), o desenvolvimento psicológico tem interferência do social para 
o individual. Desta forma, a estrutura cognitiva do individuo exerce influência para a 
tomada de decisão. Para Vygotsky (1987), o ambiente social está diretamente relacionado 
com o desenvolvimento cognitivo do individuo, desta forma se o individuo mudar de 
local, cultura e ambiente o desenvolvimento também mudará. Sendo assim a decisão 
poderá ser influenciada pelo desenvolvimento psicológico do indivíduo.

Segundo Dantas e Macedo (2012) tomar decisão é uma atividade complexa e está sob 
a concepção do individuo racional, o que Simon (1955) define como principio da racio-
nalidade limitada. Para Dantas e Macedo (2012), o efeito framing é um dos fenômenos 
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que mais conflitam com o paradigma do homem racional.
Segundo Levin, Gaeth e Schreiber (2002) há três tipos de efeito framing: o de Atributo 

que se refere ao sucesso ou insucesso; o de Objetivo que se refere à mensagem persuasiva 
e o efeito de Framing de escolha sob o risco que ocorre quando o problema está sendo 
apresentado positivamente ou negativamente. E este estudo restringe-se ao efeito Framing 
de escolha sob risco no cenário de decisão contábil-financeiro.

E neste contexto configura-se o problema da pesquisa: Qual o impacto da racionali-
dade limitada em um ambiente de decisão com base em informações contábeis na pers-
pectiva de profissionais de contabilidade dos Estados do Rio Grande do Norte e Pará?

Quanto aos objetivos este artigo visa: 

Analisar o impacto da racionalidade limitada em um ambiente de decisão com base 
em informações contábeis na perspectiva de profissionais de contabilidade. Tendo como 
objetivo secundário correlacionar à tomada de decisão do efeito Framing  do profissional 
da contabilidade de Belém/PA e Natal)RN e também identificar as características demo-
gráficas. Assim este trabalho é baseado na teoria dos Prospectos de Kahneman e Tversky 
(1979) e a racionalizada limitada de Simon (1995).

Destaca-se que os profissionais serão comparados com os resultados da pesquisa reali-
zada com estudantes. Discute-se que a população escolhida pela maioria dos pesquisado-
res é composta por estudantes, devido à acessibilidade. Portanto, este artigo correlaciona 
esses resultados. Entende-se que em alguns casos estes resultados poderão ser diferentes, 
assim como com uma mudança do cenário de hipotético para real.

Assim esta pesquisa continuara utilizando um cenário hipotético aplicado ao profissio-
nal da contabilidade, com um objetivo intrínseco de verificar semelhanças e divergências 
neste tipo de pesquisa.

Correlacionar à tomada de decisão do efeito Framing com a capital do profissional da 
contabilidade de Belém/PA e Natal/RN e também identificar as características demográficas.

R E F E R E N C I A L  T E Ó R I C O

Teorias tradicionais e modernas de finanças Conceitos fundamentais: 
risco e retorno

Todo o estudo das finanças em nível mundial está fundamentado em dois conceitos 
principais: risco e retorno.

A premissa básica é que os investidores são afetos ao retorno, mas não aos riscos, o que 
leva à conclusão que as pessoas somente investem em ativos mais arriscados se esperarem 
obter um maior retorno nesse investimento.
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O retorno de um investimento, de maneira geral, pode ser expresso em unidades 
monetárias, como sendo a diferença entre o total recebido pelo investimento e a quantia 
investida (BRIGHAM; EHRHARDT, 2006). Porém, conforme afirma Iudícibus (2009, 
p. 105), “Expressar a rentabilidade em termos absolutos [unidades monetárias] tem uma 
utilidade informativa bastante reduzida”. Essa utilidade reduzida está relacionada a dois 
problemas apontados por Brigham e Ehrhardt (2006, p. 203):

(1) Para fazer um julgamento correto a respeito do retorno, você precisa conhecer 
a escala (tamanho) do investimento; um retorno de $ 100 em um investimento de $ 100 
é muito bom (assumindo que o investimento seja mantido por 1 ano), mas um retorno 
de $ 100 em um investimento de $ 10.000 seria bastante baixo; (2) você também precisa 
conhecer o tempo oportuno de ocorrência desse retorno: um retorno de $ 100 sobre um 
investimento de $ 100 é um retorno muito bom caso ele ocorra após 1 ano, mas o mesmo 
retorno nessa moeda após 20 anos não seria muito bom.

Dessa forma, a solução é expressar os resultados dos investimentos sob a forma de 
taxas de retorno ou retornos percentuais expressos em bases temporais (mensal, semestral, 
anual, etc.). O conceito de retorno, conforme afirmam Brigham e Ehrhardt (2006, p. 
202), “oferece aos investidores uma forma conveniente de expressar o desempenho finan-
ceiro de um investimento”.

Porém, o retorno de um investimento está sujeito à incerteza financeira de se concre-
tizar. Essa incerteza financeira é denominada “risco” (CHANCELLOR, 2001). O risco 
de um ativo pode ser analisado de duas formas: isoladamente ou em uma carteira de 
ativos. Dessa forma, o risco isolado de um ativo é o risco em que incorre um investidor 
que mantém apenas esse único ativo, e um ativo arriscado raramente produz a taxa de 
retorno esperada (BRIGHAM; EHRHARDT, 2006). Taxa de retorno esperada é a média 
dos possíveis retornos das probabilidades ponderada pelas respectivas probabilidades de 
ocorrência, formando uma distribuição de probabilidades.

Para medir o risco isolado de um ativo, utiliza-se uma medida de concentração da dis-
tribuição de probabilidade, que é o desvio padrão. Quanto menor o desvio padrão, mais 
estreita é a distribuição de probabilidade, o que significa um menor risco (BRIGHAM; 
EHRHARDT, 2006).

Por sua vez, quando se pretende medir o risco de uma carteira de ativos, o retorno 
esperado sobre essa carteira é a média ponderada dos retornos esperados sobre cada um 
dos ativos que compõem essa carteira.

Vale salientar, porém, que o risco da carteira não é a média ponderada dos desvios padrão 
dos ativos individuais; o risco da carteira, ou seja, seu desvio padrão é menor que a média 
ponderada dos riscos isolados dos ativos. Conforme afirmam Brigham e Ehrhardt (2006, p. 
215), “é teoricamente possível combinar ações que são bastante arriscadas individualmente 
se medidas por seus desvios padrão e formar uma carteira completamente livre de risco”.
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Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) 

O Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM) foi originalmente desen-
volvido por William F. Sharpe em seu artigo “Capital Asset Prices: A Theory of Market 
Equilibrium under Conditions of Risk”, publicado em 1964, e que lhe rendeu o Prêmio 
Nobel de Economia.

O CAPM é uma metodologia para medir o risco individual de um ativo que compõe 
uma carteira, e sua principal conclusão é que “o risco relevante de uma ação indivi-
dual é sua contribuição para o risco de uma carteira bem diversificada” (BRIGHAM; 
EHRHARDT, 2006, p. 220). A ação pode ser de alto risco se mantida individualmente, 
mas se metade do seu risco puder ser eliminado pela diversificação da carteira, o seu risco 
relevante é bem menor que seu risco isolado. Ao risco relevante de uma ação individual, 
atribuiu-se a denominação de “coeficiente beta”. Uma empresa pode, por meio de mu-
danças na composição de seus ativos e pela utilização de endividamentos, influenciar seu 
risco de mercado e, consequentemente, seu beta.

Apesar de sua ampla utilização por analistas, investidores e empresas, o CAPM teve sua 
validade questionada por vários estudos recentes, dentre os quais se destacam os de Fama e 
French, em 1992 e em 1993. Nesses estudos, Fama e French identificaram duas variáveis 
que estão constantemente relacionadas aos retornos das ações, além do coeficiente beta 
utilizado no CAPM: o tamanho da empresa e o índice de valor de mercado/valor de livro. 
A conclusão dos estudos aponta que as empresas menores têm oferecido retornos relativa-
mente altos, o que se observa também em ações com baixos índices de valor de mercado/
valor de livro. Contrário ao que prega o CAPM, os estudos de Fama e French não encontra-
ram relação entre o beta de uma ação e o seu retorno. (BRIGHAM; EHRHARDT, 2006)

Além do modelo CAPM e do modelo de três fatores de Fama e French, uma teoria 
alternativa de risco e retorno tem ganhado espaço no mundo das finanças, aliando psico-
logia com finanças e criando um novo campo: as finanças comportamentais.

Finanças comportamentais – Teoria dos prospectos

Shefrin (2002) define finanças comportamentais como a aplicação da psicologia do 
comportamento ao comportamento dos participantes do mercado financeiro enquanto 
tomadores de decisão.

Lintner (1998) apud Sobreira (2007, p. 4) definiu finanças comportamentais como 
sendo o “estudo de como os humanos interpretam e agem frente às informações para 
decidir sobre investimentos”.

Segundo Olsen (1996) apud Lima (2003) “as finanças comportamentais não tentam 
definir o comportamento racional ou irracional, mas sim entender e predizer os processos 
de decisão psicológicos que implicam na sistemática dos mercados financeiros”.

Segundo Ariely (2008, p. 196) “nos pressupostos da economia tradicional, todas as de-
cisões humanas são racionais e instruídas, motivadas por um conceito preciso do valor de 
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todos os bens e serviços e da quantidade de felicidade (utilidade) que todas as decisões têm 
a probabilidade de produzir”. Corroborando, Mosca (2009, p. 4) afirma que “A premissa 
ou hipótese básica que dá sustentação à maior parte da teoria econômica e financeira 
moderna está calcada na racionalidade dos agentes econômicos, sejam eles indivíduos 
ou empresas”. Nessa mesma linha, Dantas e Macedo (2012) defendem que nas teorias 
tradicionais e modernas de finanças, a concepção de “indivíduo racional” é amplamente 
aceita como modelo normativo do comportamento econômico. 

Porém, surgido da combinação da psicologia com as finanças, o campo das finanças 
comportamentais se fundamenta em um grande número de evidências no campo da 
psicologia que indicam que as pessoas não têm um comportamento racional quando o 
assunto é relacionado aos seus investimentos (BRIGHAM; EHRHARDT, 2006).

Mosca (2009, p. 4) corrobora esse entendimento ao afirmar que

“ao observarmos os comportamentos e decisões efetivamen-
te tomadas por tais agentes econômico no dia-a-dia, vemos 
pouca evidência da existência dessa total racionalidade. O 
que verificamos é, via de regra, uma racionalidade limitada 
(do inglês, bounded rationality). Essa limitação tem origem 
em uma série de tendências comportamentais, a maioria 
delas inconscientes e inatas, muitas delas relacionadas ao 
próprio processo evolutivo do homem como espécie, que 
acabam por distorcer o comportamento do suposto agente 
econômico racional” (MOSCA, 2009, p. 4).

Esse é o entendimento de Ariely (2008, p. 196) quando acrescenta que “os economis-
tas comportamentais, por outro lado, acreditam que somos suscetíveis a influências do 
ambiente imediato (o que chamamos de efeito do contexto), a emoções irrelevantes, à 
imprevidência e outras formas de irracionalidade”.

Essa ideia de que os mercados pudessem se comportar de forma irracional contraria 
os princípios da Teoria da Utilidade Esperada, segundo a qual as pessoas racionais, em 
condições de incerteza, processam as informações objetivamente, considerando todas as 
informações disponíveis e respondendo a novas informações com base em um conjunto 
claramente definido de preferências. Essa hipótese da racionalidade do tomador de deci-
são é basilar nas finanças modernas (MACEDO JR., 2003).

Conforme afirmam Yoshinaga et al. (2004), quase todas as teorias tradicionais de Finanças 
foram construídas a partir de uma abordagem microeconômica neoclássica, cujo paradigma 
central é a racionalidade dos agentes econômicos. O paradigma tradicional possui a vantagem 
da simplicidade e facilidade de modelagem do ponto de vista do pesquisador. Mesmo assim, 
a validade deste arcabouço para descrever o comportamento dos mercados é uma questão de 
natureza empírica. Se as teorias baseadas no agente racional fossem capazes de explicar satis-
fatoriamente todos ou os mais importantes fenômenos investigados pela literatura de finanças, 
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não haveria razão para se questionar seus fundamentos e propor abordagens alternativas.
Porém, um significativo conjunto de evidências empíricas produzidas em estudos 

desenvolvidos nas últimas décadas, revela que as teorias baseadas na racionalidade dos 
indivíduos não são capazes de explicar a contento diversos fenômenos regularmente ob-
servados nos mercados financeiros (YOSHINAGA et al., 2004).

Foi nesse contexto que, no final da década de 1970, surgiram as finanças comporta-
mentais, com a publicação dos trabalhos de Kahneman e Tverski sobre o comportamento 
e o processo de tomada de decisão de uma pessoa em condições de risco. Nesses trabalhos, 
os autores apresentavam problemas a diferentes grupos de pessoas, que eram levados a to-
mar decisões baseadas no benefício (ganho ou perda) e no risco envolvidos nessas decisões. 
Desses estudos surgiu o conceito de aversão à perda, que é um dos mais importantes con-
ceitos das finanças comportamentais. Segundo esse conceito, as pessoas sentem mais a dor 
da perda que o prazer obtido com um ganho equivalente. (HALFELD; TORRES, 2001).

Após mais de uma década sendo suplantado pelos modelos tradicionais de finanças 
na explicação do comportamento do mercado, o estudo das finanças comportamentais 
se fortaleceu a partir da constatação de anomalias do mercado financeiro não possíveis 
de ser explicadas pelos modelos tradicionais. 

Segundo Halfeld e Torres (2001), foi nesse cenário que o estudo das finanças compor-
tamentais ganhou adeptos e consolidou alguns conceitos, como a autoconfiança exces-
siva, os exageros quanto ao otimismo e ao pessimismo, e a sobre-reação às novidades do 
mercado. Reforçada pela turbulência do mercado financeiro internacional, a polêmica 
representa o confronto entre o grupo dos defensores do modelo econômico e financeiro 
forte, porém desgastado pelo tempo, e o grupo que chegou a ser chamado de “Horda de 
Bárbaros” (REKENTHALER, 1988), tamanha era a revolução por ele proposta. As mu-
danças qualitativas nas finanças propostas pelos defensores das finanças comportamentais 
são muitas e dizem respeito à peça mais importante do mercado financeiro: o investidor.

A Figura 1 representa a evolução na área de finanças, resumida por Famá, Cioffi e 
Coelho (2008).

Figura 1 – Evolução na área de finanças

Adaptado de: Famá, Ciof0fi e Coelho (2008, p. 72)
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Na visão de Shefrin (2002), alguns fenômenos psicológicos permeiam todo o estudo das 
finanças comportamentais, e esses fenômenos podem ser abordados sob a forma de três temas: 

• vieses heurísticos: os investidores confiam em regras simplificadoras para tomar 
suas decisões;

• dependência da forma: os investidores têm sua percepção sobre o risco e sobre 
o retorno do investimento bastante influenciada pela forma como o problema é 
apresentado; e

• ineficiência do mercado: viés heurístico e dependência da forma podem fazer 
com que o mercado se torne ineficiente, ou seja, com preço diferente do valor 
fundamental de cada ativo.

 Aversão à perda

O principal conceito originado pelo estudo das finanças comportamentais, de acordo 
com Rekenthaler é o de aversão à perda. Esse conceito foi proposto originalmente por 
Kahneman e Tverski no final da década de 1970 (HALFELD; TORRES, 2001). Kahne-
man e Tverski contrariam a Teoria da Utilidade Esperada, segundo a qual o investidor 
avalia o risco de um investimento de acordo com a mudança que ele pode provocar em 
sua riqueza, e passam a sugerir uma nova curva de risco-utilidade que, segundo a Teoria 
da Unidade Esperada seria uma reta passando pela origem no plano cartesiano valor-ga-
nho/perda, conforme demonstrado na Figura 2. (ROGERS et al., 2007)

Figura 2 – Curvas de risco-utilidade

Fonte: Rogers et al. (2007, p. 5)

Lima (2003, p. 11) expõe que “o investidor, segundo as Finanças Comportamen-
tais, avalia o risco de um investimento com base em um ponto de referência a partir do 
qual, mede ganhos e perdas”. Lima (2003) ainda acrescenta que existem pessoas que 
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tem aversão à perda e que isto não significa a mesma coisa de aversão ao risco. “Frente a 
uma perda, frequentemente as pessoas topam o risco de perder ainda mais somente pela 
chance de não ‘realizar’ a perda” (LIMA, 2003, p. 12).

Segundo Kahneman e Tversky apud Lima (2003, p. 12) “a perda representa 2,5 vezes mais 
impacto que um ganho no mesmo valor”. Corroborando, Thaler e Sunstein (2009, p. 36) di-
zem que “a tristeza pela perda de algo é duas vezes maior do que a alegria proporcionada pelo 
ganho dessa mesma coisa. Numa linguagem mais técnica, as pessoas têm ‘aversão à perda’”.

Complementando esse entendimento, Mosca (2009) atenta para o fato que, no que 
diz respeito à sensibilidade que as pessoas têm a perdas e ganhos, quanto mais um indiví-
duo ganha, menor é o acréscimo de satisfação ou prazer que sente.

Autoconfiança excessiva

O otimismo exagerado ou a autoconfiança excessiva, é definido por Mosca (2009, p. 
58) como sendo o chamado viés de auto-atribuição que

faz com que atribuamos a nós mesmos o crédito por 
eventos passados cujos resultados foram favoráveis, mas 
sobre os quais tivemos pouca ou nenhuma influência. 
Mais precisamente, o indivíduo passa a se gabar de de-
cisões passadas que resultaram em sucesso, ao passo que 
os fracassos são atribuídos a fatores externos e fora de seu 
controle. É o que Langer e Roth (1975) resumem por: 
“Cara eu ganho, coroa é falta de sorte”. A implicação 
de tal tendência comportamental para o universo dos 
investimentos é que ganhos passam a ser assimilados 
pelo aplicador como prova de conhecimento e compe-
tência, ao passo que perdas são atribuídas a fatores alea-
tórios relacionados à macroeconomia e aos movimentos 
erráticos dos mercados (MOSCA, 2009, p. 58).

Mosca (2009, p. 59) chama a atenção para o fato que “O excesso de confiança e o viés 
da auto-atribuição levam o investidor a acreditar ser capaz de prever os movimentos do 
mercado, inclusive no curto prazo e mesmo durante momentos de volatilidade”.

Milanez (2003) ressalta que se os agentes aprendessem com os próprios erros, esses 
erros poderiam ser eliminados do processo de tomada de decisão em condições de risco. 
Isso não acontece, conforme estudos psicológicos e econômicos apontam, porque existem 
limitadores do processo de aprendizado, sendo um dos principais o excesso de otimismo/
confiança das pessoas quando estas fazem julgamentos sobre eventos e sobre si mesmas.
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M E T O D O L O G I A

A metodologia busca o rigor, o método para assegurar que os resultados da pesquisa 
sejam confiáveis (ROBERTS, 2007). Trata-se do conjunto de procedimentos utilizados 
de forma regular, passível de ser repetido, para alcançar objetivo material ou conceitual e 
compreender o processo de investigação.

Para definir o critério de classificação adotado nesta pesquisa, utilizou-se como re-
ferencial o conceito de Vergara (2004, p.46), que diz “a pesquisa pode ser classificada 
quanto aos fins e quanto aos meios”. 

Quanto aos fins trata-se de uma pesquisa descritiva que tem por finalidade obser-
var, registrar e analisar os fenômenos, descrevendo suas características. Segundo Vergara 
(2004, p.47), “a pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de 
determinado fenômeno”.

Quanto aos meios de investigação, o estudo classifica-se como pesquisa bibliográfica 
e de campo. A pesquisa bibliografia foi realizada mediante revisão da literatura, com o 
intuito de coletar informações e conhecimentos para atingir os objetivos do trabalho e 
propiciar um melhor entendimento sobre o tema abordado. 

Segundo Vergara (2004, p.48): “pesquisa bibliográfica é o estudo sistemático desenvol-
vido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, 
material acessível ao público em geral”.

No entendimento de Vergara (2004, p.47), “pesquisa de campo é investigação empí-
rica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos 
para explicá-lo”. Já a pesquisa de campo que consiste na observação dos fatos, foi realizada 
nas cidades de Natal/RN e Belém/PA. 

A amostragem utilizada no estudo foi do tipo não probabilístico, uma vez que obtida 
por meios que não envolvem o acaso, em Belém/PA os questionários foram aplicados em 
um evento do Conselho Regional de Contabilidade e em Natal/RN foram aplicados em 
turmas de pós-graduação. A seleção dessas cidades foi realizada por conveniência. Trata-se 
de uma técnica de amostragem onde o investigador seleciona os casos que estão mais 
disponíveis (GONZÁLEZ RIOS, 1997). 

Os respondentes foram selecionados pela estreita relação desses profissionais com as 
informações contábeis.  Isto é, se os profissionais contábeis são afetados pelo efeito formu-
lação em situações envolvendo informações gerenciais em redução de custos, provavel-
mente os demais estudantes também o serão.

Os questionários foram baseados no estudo de Dantas e Macedo, 2012, que por sua vez 
se baseou na estratégia utilizada por Kahneman e Tversky (1979) no estudo sobre o processo 
decisório humano em condições de risco.  Duas versões para a mesma situação foram utili-
zadas, possibilitando a formulação de dois questionários (1 e 2). Contudo, diferentemente do 
trabalho de Kahneman e Tversky (1979), os sujeitos da pesquisa não responderam aos dois 
questionários. O objetivo aqui foi impossibilitar qualquer viés nas respostas, tendo em vista que 
a única diferença entre a questão é a forma de apresentação ou contextualização das situações. 
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O questionário continha uma questão apresentada de forma diferente para questioná-
rio 1 e 2, tendo o objetivo de verificar se a maneira como as informações contábeis são 
escritas pode influenciar a tomada de decisão. Para o questionário 1 a questão trata do 
campo das perdas e o 2 para o campo dos ganhos.

Trata-se da mesma situação estruturada ou apresentada de duas maneiras distintas. 
Aos respondentes foi pedido para avaliar a decisão de em função da situação econômica 
em que vivencia a empresa. A hipótese de pesquisa é:

H1: No questionário 2, influenciados pela apresentação de ganhos, a maioria dos 
respondentes irá considerar a melhor decisão; enquanto que no questionário 1, onde se 
observa perda, essa performance será avaliada como ruim.

Caso H1 seja verdadeira, poder-se-á concluir que a forma de apresentação da situação 
exerceu influência significativa na decisão dos profissionais, haja vista ser essa a única 
diferença dessa questão nos dois questionários.

No total, foram enviados 300 e-mails e 84 foram aplicados pessoalmente, sendo que o 
total de respondentes corresponde a 172. Para a análise dos dados recorreu-se a estatística 
descritiva. Também procurou verificar se outras variáveis – cidade, titulação (proxy para 
conhecimento), idade (proxy para experiência e conhecimento), gênero (masculino ou 
feminino) – influenciam nos padrões de respostas observados. 

Para verificar se existem diferenças significativas na percepção dos profissionais, uti-
lizou-se da estatística qui-quadrado de Pearson (Teste c2), apenas na questão 1, por se 
apresentar de formas diferentes, para um questionário relacionava a ganhos e o outro 
questionário relacionava a perdas (efeito formulação). 

Para as demais questões, foi verificado as diferenças significativas entre os responden-
tes de Natal/RN e Belém/PA.

A estatística qui-quadrado de Pearson testa se duas variáveis são independentes. Se o 
valor de significância é pequeno o suficiente (convencionalmente Sig. deve ser menor 
que 0.05) então a hipótese de que as variáveis são independentes é rejeitada e a hipótese 
de que elas são, de alguma maneira, relacionadas, é aceita (FIELD, 2000).

Esse teste permite inferir se o padrão de respostas (a proporção de indivíduos que 
responderam uma alternativa e a proporção dos sujeitos que responderam a outra opção) 
nos grupos analisados é significativamente diferente (se existir associação) ou não (se não 
for encontrada associação estatística). 

Para o teste ser significativo é imperativa a observância dos seguintes pressupostos: cada 
pessoa deve ser computada uma única vez e as frequências esperadas devem ser maiores que 
5. Trata-se da frequência que se espera que aconteça em cada categoria para que a hipótese 
nula de que não existe diferença entre os grupos ocorra. O teste c2 verifica se a diferença 
entre os casos observados e os esperados (calculados com base no número de observações) 
é grande o suficiente para ser considerada significativa (SIEGEL, CASTELLAN Jr., 2006). 

A análise dos dados observou essas exigências. A tabulação e análise dos dados, bem 
como os testes estatísticos foram realizados através do software estatístico SPSS 13.0 – Sta-
tistical Package for the Social Sciences.
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A N Á L I S E  D O S  R E S U LTA D O S

Perfil dos Respondentes

No intuito de estabelecer o perfil do profissional respondente, se fez questionamentos 
básicos, sobre o gênero, idade, titulação e cidade. 

Tabela 1 – Gênero

Frequência Percentual

Masculino 93 65,0

Feminino 79 55,0

Total 172 100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2012

Em relação ao gênero os profissionais da contabilidade pesquisados concentraram 
em 65% no sexo masculino.

Tabela 2 – Idade 

Frequência Percentual

19 a 24 anos 30 17,0
25 a 29 anos 33 19,0
30 a 34 anos 29 17,0
35 a 39 anos 20 12,0

Mais de 40 anos 60 35,0
Total 172 100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2012

Quanto à caracterização da idade verificou-se que o publico pesquisado concentra-se 
na faixa etária de mais de 40 anos, com 35% e se for analisado a partir dos 30 anos, encon-
tra-se 64% dos profissionais da contabilidade.
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Tabela 3 – Titulação 

Frequência Percentual

Graduação 109 63,0
Pós Graduação 63 37,0

Total 172 100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2012

Quanto à formação a maior concentração é na graduação com 63% dos entrevistados.

Tabela 4 – Cidade

Frequência Percentual

Natal 54 31,0
Belém 112 65,0
Outras 6 4,0
Total 172 100,0

Fonte: Dados da pesquisa, 2012

Em relação às cidades escolhidas por conveniência forma Belém e Natal e verifica-se 
65% em Belém. 

Análise Geral

Este artigo originou-se da escolha de uma metodologia de replicação de um questio-
nário validado anteriormente por Dantas e Macedo (2012) em sua pesquisa sobre “O Pro-
cesso Decisório no Ambiente Contábil: Um Estudo À Luz Da Teoria Dos Prospectos”. 
Este questionário possui quatro questões relativas ao processo decisório, que são analisadas 
individualmente, e duas delas, a 2 e a 4, analisadas de forma conjunta. Os vieses de deci-
são analisados na pesquisa estão apresentados no Quadro 1.
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Quadro 1 – Vieses de decisão analisados

Questão Viés de decisão Descrição
1 Decisões afetadas pelo 

enquadramento da esco-
lhas

Reflete, com maior incidência, sobre a soma 
dos resultados de todas as escolhas indesejá-
veis predominando sobre a soma das escolhas 
desejáveis, isto é, o enquadramento do pro-
blema é combinado em duas partes, tendo 
como resultado uma reversão de preferên-
cias. Na realidade, essa inconsistência viola 
os requisitos fundamentais da tomada de de-
cisão racional, consistente e coerente.

2 e 4 Decisões afetadas pelos 
efeitos certeza e pseudo-
certeza enquadrado nas 
escolhas

Relacionado ao fato dos indivíduos darem 
um peso menor a eventos de alta probabilida-
de, mas ponderarem adequadamente eventos 
que são certos. Aqui a inconsistência de jul-
gamento é observada, pela facilidade de ma-
nipulação da percepção de certeza, originan-
do o efeito certeza e o efeito pseudocerteza.

3 Decisões afetadas pelo 
enquadramento dos re-
sultados

Aqui a localização do referencial é cons-
truída para se determinar se uma decisão 
está enquadrada positiva ou negativamente, 
afetando assim a preferência do tomador de 
decisão.

Fonte: Adaptado de Andrade, Alyrio e Amcedo (2007)

 O objetivo de analise da questão 1 é identificar a existência do princípio da invariân-
cia que demonstra que a forma como é apresentado o problema proporciona resultados 
diferentes, ou seja, mudança no comportamento dos tomadores de decisão. Apesar das 
questões serem apresentadas contendo o mesmo resultado, entretanto sendo uma en-
quadra positivamente e a outra negativamente. 

Para analisar se a forma como essas informações são escritas pode alterar o processo 
decisório, independentemente da preferência do indivíduo por esta ou aquela informa-
ção, foram criadas duas versões para cada trecho. Destaca-se, que o objetivo não será 
identificar o melhor plano. Com este intuito, foram replicados os questionários (tipo 1 
e 2), que seguem:
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Quadro 2 – Questão 1

1) Uma empresa de grande porte foi atingida recentemente por uma serie de dificul-
dades econômicas e parece que será obrigada a fechar três de suas fabricas, demitindo 
6.000 empregados. O Vice Presidente de Produção tem investigado alternativas para 
evitar a crise e desenvolveu dois planos alternativos. Em relação a cada plano ele avalia 
o seguinte:

Tipo 01
Plano A: Este plano, se adotado, fecha duas das 3 fábricas e demite 4.000 empregados.

Plano B: Este plano se adotado, implica em 2//3 de probabilidade de que as três fábri-
cas serão fechadas, com perda dos 6.000 empregados, e 1/3 de probabilidade de que 
as três fábricas serão salvas, e consequentemente com os 6.000 empregos mantidos.

Tipo 02
Plano A: Este plano, se adotado, salva uma das 3 fabricas e 2.000 empregados.

Plano B: Este plano, se adotado, implica em 1/3 de probabilidade de que as três fábri-
cas serão salvas, com 6.000 empregos mantidos, e 2/3 de probabilidade de que não se 
salve nenhuma fábrica e consequentemente nenhum emprego.

O que você escolheria?

A. (    ) Plano A.

B. (    ) Plano B.

Fonte: Dantas e Macedo (2012, p.8).

São apresentadas abaixo duas tabelas: a Tabela 5 refere-se ao resultado da pesquisa apli-
cada aos profissionais de contabilidade, e a Tabela 6 refere-se aos resultados da pesquisa de 
Dantas e Macedo (2012) aplicados a estudantes de graduação em ciências contábeis. 

        Tabela 5 – Resultados da Questão 1     Tabela 6 – Resultados da Questão 1

Plano
Questão 1

Plano
Questão 1

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 1 Tipo 2

Plano A 33 (33,33%) 48 (65,75%) Plano A 53 (49%) 71 (67%)

Plano B 66 (66,67%) 25 (34,25%) Plano B 56 (51%) 35 (33%)

Total 99 (100%) 73 (100%) Total 109 (100%) 106 (100%)

Fonte: Própria (2012)                                            Fonte: Dantas e Macedo (2012, p.8)
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Na Tabela 5 os profissionais da contabilidade que responderam o questionário tipo 
01, 33,33% escolheram o plano A, e 66,67% escolheram o plano B; os profissionais que 
receberam o tipo dois, 65,75% escolheram o plano A e os 34,25% escolheram plano B.

Os questionários, que foram aplicados de maneira aleatória, confirmam que a apre-
sentação dos dados alteram as respostas entre os grupos. 

Pode-se observar que no tipo 01 a preferência foi pelo plano B (maior proteção ao risco) en-
quanto no tipo 02 a escolha dos sujeitos foi pelo plano A indicando menor propensão ao risco.

Desta forma, o enquadramento da forma negativa os indivíduos são propensos ao 
risco (tipo 1), quanto se enquadra positivamente (tipo 2) a posição da perda passa a ser 
referência demonstrando um comportamento de aversão à perda.

O resultado da questão evidencia que a forma como a informação gerencial foi es-
crita alterou significativamente a decisão dos respondentes, confirmando a teoria de 
Kahneman e Tversky (1979).

Sendo assim, corelacionando esta pesquisa com a pesquisa de Dantas e Macedo 
(2012) verifica-se que estatisticamente ocorre diferenças porem não altera o resultado. 
Desta forma, as duas pesquisas demonstram que no campo das perdas (questionário 1), 
os respondentes apresentaram-se propensos ao risco, uma vez que a maioria optou pelo 
plano B. No campo dos ganhos (questionário 2), os respondentes mostraram-se avessos 
ao risco, escolhendo o plano A. 

Nesta questão 3 o profissional é convidado a tomar uma decisão para cada uma das 
duas situações apresentadas. Sendo que na decisão 01 são apresentados em termo de 
ganho (positivo) e na decisão 02 são apresentados em forma de perda (negativa). Essa 
questão busca confirmar novamente o efeito Framing da Teoria dos Prospectos.

Quadro 3 – Questão 3

3) Você está diante de um par de decisão que terão que ser tomadas simultanea-
mente. Examine cada decisão e em seguida faça sua opção: (A) ou (B) na decisão 1 e (C) 
ou (D) na decisão 2.

Decisão 01: Situação de corte de despesas administrativas:
A. (    ) Um lucro de $ 480,00;
B. (    ) 25% de chances de lucrar $ 2.000,00 e 75% chance de não lucrar nada.
Decisão 02: Situação de aumento de despesas tributárias:
C. (    ) Um prejuízo certo de $ 1.480,00;
D. (    ) 75% de chance de perde $ 2.000,00 e 25% chance de não perde nada.

Fonte: Dantas e Macedo (2012, p.8).
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Tabela 7 – Resultados da Questão 3 Tabela 8 – Resultados da Questão 3

Par de Decisões
Respondentes

Par de Decisões
RespondentesDecisão 01 - De-

cisão 02
Decisão 01 - Decisão 

02

A – D 53 (30,81%) A – D 87 (41%)

B – D 65 (37,79%) B – D 65 (31%)

B – C 20 (11,63%) B – C 19 (9%)

A- C 34 (19,77%) A- C 41 (19%)

Total 172 (100%) Total 212 (100%)
Fonte: Própria (2012)                                                Fonte: Dantas e Macedo (2012, p.9)

Na pesquisa realizada com estudantes, comprovou-se na Teoria dos Prospectos uma 
abordagem com viés do enquadramento dos resultados, e na pesquisa com os profissionais 
de contabilidade verificou-se o viés heurístico no que tange à autoconfiança excessiva 
(Overconfidence), representado por 37,79%, o que leva a crer, diante da comparação entre 
profissionais e estudantes, que aqueles assumem esta característica por se apresentarem 
com maior tempo de experiência profissional na área. Os profissionais se consideram 
conhecedores do mercado, sobreestimando as suas próprias habilidades. Entretanto, essa 
temática não é o foco deste artigo.

Analisando em pares de decisões, agora correlacionando B e C, verificou-se que na 
percepção dos estudantes e dos profissionais da contabilidade, 9% e 11,63% respectiva-
mente, houve uma concentração de menor proporcionalidade nos dois estudos, indicando 
que estes se utilizam mais da teoria comportamental em detrimento da teoria moderna, 
Teoria da Utilidade Esperada (TUE). A TUE indica que a melhor escolha, seria aquela 
que melhor agregasse valor, ou seja, a que possui um maior risco.

Quadro 04 – Questões 2 e 4

2) Você está na função de “controller” e está realizando um processo de escolha de 
projetos de investimentos em TI – Tecnologia da Informação. O processo de escolha 
deve ocorrer em duas etapas. A 1ª etapa é uma análise da solidez financeira do projeto, e 
existe 75% de chance do processo terminar neste momento sem lucro nenhum e 25% de 
chance de o projeto que você está analisando passar para a 2ª etapa. Na segunda etapa, 
você tem que escolher entre duas opções de projeto. Você precisa definir sua escolha 
antes do início do processo. Qual das duas opções abaixo você escolheria?

A. ( ) Este projeto se escolhido gera com certeza um lucro de R$100 mil.
B. ( ) Este projeto se escolhido tem 80% de chance de gerar um lucro de R$150 mil.
4) Você é o planejador financeiro e deverá escolher entre duas alternativas que po-
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dem diminuir as despesas com material de escritório da empresa. Qual você escolheria?
A. ( ) Este alternativa se escolhida tem 25% de chance de economizar R$100 mil.
B. ( ) Esta alternativa se escolhida tem 20% de chance de economizar R$150 mil.
Decisão 02: Situação de aumento de despesas tributárias:
E. (    ) Um prejuízo certo de $ 1.480,00;
F. (    ) 75% de chance de perde $ 2.000,00 e 25% chance de não perde nada.

Fonte: Dantas e Macedo (2012, p.10) – adaptado.

Conforme demonstrado abaixo, as questões 2 e 4 são analisados em pares e posterior-
mente individualmente. O objetivo é testar a existência de pseudocerteza como na teoria 
dos prospectos, a qual defende que os indivíduos atribuem menos peso a evento de alta 
probabilidade, entretanto ponderando eventos considerados certos.

Em termos de valor esperado a teoria de utilidade esperada (racional) indica que a 
melhor opção seria a associação da B da Questão 2 com a B da Questão 4. 

Para se confirmar o viés da pseudocerteza, a questão teria a combinação da escolha A 
para a questão 2 e da escolha B para a questão 4. 

Na pesquisa realizada sob a perspectiva dos estudantes observou-se um certo equilíbrio 
entre a TUE (39%) e o viés da pseudocerteza (40%). E na perspectiva do profissional da 
contabilidade, tendo por base a mesma correlação, concentram-se em maior proporção 
na escolha que reflete o maior valor esperado (37,8%). 

Tabela 9 – Resultados das Questões 2 
e 4 (em conjunto)

Tabela 10 – Resultados das Questões 
2 e 4 (em conjunto)

Par de Decisões
Respondentes

Par de Decisões
RespondentesQuestão 02 - Ques-

tão 04
Questão 02 - Questão 

04

A – B 30 (17,44%) A – B 85 (40%)

B – B 65 (37,80%) B – B 84 (39%)

B – A 35 (20,35%) B – A 24 (11%)

A – A 42 (24,41%) A – A 22 (10%)

Total 172 (100%) Total 215 (100%)

Fonte: Própria (2012)                                                      Fonte: Dantas e Macedo (2012, 
p.9)

Analisando a questão 4 individualmente, numericamente é diferente; entretanto, es-
tatisticamente se aproxima com uma concentração na escolha da opção B (maior valor 
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esperado). Ao passo que a questão dois na pesquisa realizada com estudantes confirma 
um equilíbrio de 50% para cada uma das opções, e na pesquisa feita com os profissionais 
identificou-se estatisticamente 8% a mais de concentração na opção B (58%).

Tabela 11 – Resultados das Questões 2 e 4 
(separadamente)

Tabela 12 - Resultados das Questões 
2 e 4 (separadamente)

Opção Respostas para 
Questão 2

Respos-
tas para 
Questão 

4

Op-
ção

Respostas 
para Ques-

tão 2

Respostas 
para Ques-

tão 4

A 72 (42%) 77 (45%) A 107 (50%) 46 (21%)

B 100 (58%) 95 (55%) B 108 (50%) 169 (79%)

Fonte: Própria, 2012    Fonte: Dantas e Macedo (2012, p.9)

Análise da Significância teste R²

A análise do nível de significância do teste qui-quadrado, como demonstrado na Ta-
bela 13, indica que existe diferença estatística entre as respostas da questão 1 nos dois 
questionários, o R2 foi de 0,000, ou seja, essa variável confirma que o padrão de resposta 
do questionário 1 é estatisticamente diferente do questionário 2, tanto para Natal/RN 
quanto para Belém/RN.

Tabela 13 – Resultado Teste R² questão 1

Chi-Square Tests

 
Value

Asymp. 
Sig. (2-si-

ded)
Pearson 
Chi-S-
quare

17,725a ,000

Fonte: Própria, 2012.

Para questão 02, apresentaram-se duas opções de projetos, opção A correspondente a 
um projeto que se escolhido, o individuo teria um lucro certo de 100 mil e o projeto B, 
que se escolhido teria 80% de gerar 150 mil de lucro. Foi solicitado aos respondentes que 
optassem por um destes projetos.
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Comparando as escolhas dos respondentes de Natal/RN e Belém/PR, pode-se perce-
ber que, conforme a Tabela 14, os respondentes dos dois estados optaram pelo projeto B, 
sendo Natal/RN apresentando um percentual de 59,3% e Belém por 56,30%. 

Utilizando-se da estatística qui-quadrado de Pearson (Teste c2), para comparar o nível 
de respostas entre os dois Estados, encontra-se que R2=1,75 e o nível de significância 
foi de 0,415, isto significa que não houve diferença no padrão de respostas entre as duas 
cidades, ou seja, houve o mesmo posicionamento.

Tabela 14 - Resultado Teste R² questão 2 

 Natal/RN Belém/PA

Respondentes 32 63

% 59,30% 56,30%

Escolha B B

Teste X² 1,75

Nível de confiança 0,415

Fonte: Própria, 2012.

A questão 03 é composta por um par de decisões que devem ser tomadas simultanea-
mente, onde na Decisão 01 o individuo estará diante de corte de despesas administrativas, 
que optará pela opção A tendo um lucro certo de R$ 480,00 ou opção B que se o individuo 
optar por esta terá 25% de chance de lucrar R$ 2.000,00 ou 75% de não lucrar nada. Na 
Decisão 02 o individuo estará diante de uma situação de aumento de despesas tributárias, 
que poderá optar pela opção C, que expressa um prejuízo certo de R$ 1.480,00 ou opção 
D que terá 75% de perder R$ 2.000,00 ou 25% de nada perder. De acordo com a Tabela 
15, referente a Decisão 01, os respondentes da cidade de Natal/RN optaram pela opção 
A, representando 57,4% e os respondentes da cidade de Belém/PA optaram pela opção 
B (53,6%). Não há como dizer que o nível de resposta entre as duas cidades é diferente, 
já que o Pearson (Teste c2), foi de R2=2,4 e o nível de significância 0,301. Já na Decisão 
02 tanto Natal/RN quando Belém/PAA optaram a maioria pela opção D, representando 
respectivamente, 74,1% e 64,3%, conforme Tabela 16. Utilizando-se o teste estatístico 
qui-quadrado de Pearson (Teste c2), R2=4,46 e o nível de significância foi de 0,107 é 
possível concluir que o padrão de resposta entre as duas cidades é estatisticamente igual.
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Tabela 15 - Resultado Teste R² questão 3
DECISÃO 01

 Natal/RN Belém/PA
Respondentes 31 60
% 57,40% 53,60%
Escolha A B
Teste R² 2,4

Nível de confiança 0,301
Fonte: Própria, 2012.

Para concluir os resultados, foi analisada também a questão 04, através do estatístico 
qui-quadrado de Pearson (Teste c2). Nesta questão insere o individuo no contexto como 
sendo planejador financeiro que deverá escolher entre duas alternativas, que poderão re-
duzir as despesas com material de escritório. A alternativa A se escolhida o individuo terá 
25% de economizar 100 mil e a alternativa B diz que se escolhida o individuo terá 20% 
de chances de economizar 150 mil. De acordo com a Tabela 17, verificou-se que ambas 
as cidades optaram pela alternativa B, representando respectivamente 61,1% e 52,7%, e 
utilizando-se o teste estatístico, observou-se que R2=1,11 e o nível de significância foi de 
0,572, também inferindo que o padrão de resposta é estatisticamente igual.   

Tabela 17 - Resultado Teste R² questão 4

 Natal/RN Belém/PA

Respondentes 33 59

% 61,10% 52,70%

Escolha B B

Teste R² 1,11

Nível de confiança 0,572

Fonte: Própria, 2012.

C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

O objetivo deste artigo é analisar o impacto da racionalidade limitada em um ambiente 
de decisão com base em informações contábeis na perspectiva de profissionais de contabi-
lidade e, de maneira secundária, relacionando o efeito Framing com perfil demográfico. 
Intrinsecamente, busca-se correlacionar semelhanças e divergências com a pesquisa de 
Dantas e Macedo (2012) que utilizaram como amostra os estudantes de contabilidade.
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Baseando-se na teoria dos Prospectos de Kahneman e Tversky (1979) verificou-se 
nesta pesquisa a existência do efeito framing na questão 1, quando houve manipulação na 
apresentação do problema enquadrado positivamente e negativamente. Assim o resultado 
da questão evidenciou que os profissionais, quando expostos a situações negativas são pro-
pensos ao risco e, quando expostos a situações positivas, possuem aversão à perda. Esses 
achados coincidiram com os da pesquisa aplicada com os estudantes.

Na questão 3, a teoria dos prospectos é identificada quando o respondente associa 
a alternativa A da primeira decisão com a D da segunda decisão. Na pesquisa apenas 
30,81% realizaram esta associação, e em outra parte, sendo o maior percentual, 37,79%, 
verificou-se a utilização de viés heurístico no que tange à autoconfiança excessiva (Over-
confidence). Este ponto diferencia-se da pesquisa com estudantes, pois a maior concentra-
ção (41%) se deu com ênfase na teoria dos prospectos, utilizando-se da abordagem com 
viés do enquadramento dos resultados.

Nos resultados observados nas questões 2 e 4, que verificam o efeito da pseudocerteza, ob-
servou-se que 17,44% dos profissionais de contabilidade foram influenciados por uma manipu-
lação da certeza. Entretanto, na pesquisa realizada com estudantes, essa influencia foi de 40%; 
assim, pode-se inferir que os profissionais são menos influenciados pela manipulação da certeza.

Utilizou-se também o teste estatístico qui-quadrado de Pearson (Teste c2), para averi-
gua o padrão de respostas dos respondentes da cidade de Natal/RN e a cidade de Belém/
PA. Nas questões 02 a 04, pode-se observar que não houve diferença no padrão de res-
postas. Já na questão 01 foi a única que se identificou padrão de respostas significamente 
diferentes entre as duas cidades.

Os achados deste artigo corroboram os resultados de estudos anteriores, dentre os 
quais destacam-se: Pinto, Macedo e Alves (2012), Macedo e Fontes (2009), Mendonça 
Neto et al (2009) e Cardoso, Riccio e Lopes (2008). 

Assim como outros estudos confirmam a teoria dos prospectos, este trabalho vem 
contribuir com a observação da ocorrência do framing em profissionais de contabili-
dade; porém, observou-se também que estes utilizam a racionalidade limitada visando à 
tomada de decisão focada no mercado e utilizando-se do viés heurístico (autoconfiança 
excessiva) sem secundarizar o apreço pelo maior valor agregado. 
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CAPÍTULO 08

COMPORTAMENTO DO USUÁRIO 
EXTERNO: COMPARAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS QUANTO 
A FORMA DE APRESENTAÇÃO
• 

• Valdemir Galvão de Carvalho

• José Jailson da Silva

• Carlos Jorge Fontainhas Mendes

• José Dionísio Gomes da Silva

R E S U M O

Esta pesquisa tem por finalidade analisar se a forma como os relatórios contábeis são 
apresentados altera a percepção do usuário externo quanto à interpretação do conteúdo 
informacional para a tomada da decisão. Foi realizado um experimento com dois modelos 
distintos do balanço patrimonial, um adotado no Brasil, padrão proposto pela CVM e 
outro adotado em alguns países da Europa e da África. A amostra foi composta por quatro 
grupos de alunos de graduação em contabilidade que cursaram as disciplinas de adminis-
tração financeira e análise das demonstrações financeiras. No Brasil foram aplicados 152 
questionários em 4 turmas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, 
sendo que em duas turmas foi aplicado o balanço patrimonial no modelo europeu e nas 
outras duas o padrão exigido pela CVM. Em Cabo Verde foram aplicados 64 questio-
nários em duas turmas do curso de graduação em Ciências Contábeis da Universidade 
Pública de Cabo Verde/UNICV, sendo uma no padrão CVM e outra no padrão europeu. 
Para a análise dos dados foi utilizado o software Gretl com uso da estatística descritiva 
e do teste t student para a comparação de médias e teste f para ANOVA. Os resultados 
encontrados sugerem a presença do efeito propriedade nas amostras brasileiras e cabo-
verdianas com p-valor ≥ 0,0011 e 0,0004 respectivamente. Em relação a subordinação 
a forma há evidências de que a forma pode influenciar na compreensão do conteúdo 
informacional na amostra dos alunos da UNICV, p-valor ≥ 0,0034. Para à análise das 
demonstrações financeiras por meio de índices nas amostras com alunos da UFRN os 
resultados para ROA e ROE sugere que a forma de apresentação das demonstrações pode 
afetar a interpretação do usuário, p-valor ≥ 0,03075 e p-valor ≥ 0,0231 respectivamente. 
Outros resultados interessantes foram encontrados quanto à clareza e a objetividade das 
demonstrações financeiras, apontando a necessidade de novos estudos.
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I N T R O D U Ç Ã O

A formação do ser humano inclui a busca em cobrir as necessidades individuais e 
coletivas, como a sobrevivência, o saber, a segurança, o bem estar, o domínio da natureza 
e outros. Essas necessidades o impulsiona, enquanto ser pensante, para a racionalização 
dos meios e das formas de atingir seus objetivos, enfrentando os desafios que modificam o 
conhecimento e a trajetória de toda vida na terra.

Esta formação é construída com a busca de alcançar os objetivos e suplantar os desafios 
que entravam o desenvolvimento humano. Os aspectos psicológicos e sociológicos contri-
buem para a modelagem dos relacionamentos e dos comportamentos na sociedade. Entre 
os desafios podem ser citados o de aprender a contar e o de aprender a utilizar a informação. 
Neste ínterim, a Contabilidade pode ser utilizada como ferramenta, tentando descrever 
(teoria descritiva) e explicar o comportamento das grandezas econômicas no âmbito da 
informação produzida pelas práticas contábeis, prestando relevante contribuição para o es-
tudo dos aspectos qualitativos da informação manuseada pelos operadores da contabilidade.

Práticas podem ser compreendidas como orientações gerais de regra de conduta. As-
sim como o sentido de normas e procedimentos são derivadas das práticas, aplicados de 
acordo com as circunstâncias para seus usuários, os quais se relacionam com o sistema 
contábil processando registros e introduzindo ou modificando práticas e procedimentos.

Esta área de estudo, envolvendo viés e tendência de operadores e usuários, vem sendo 
denominada contabilidade comportamental e seu objeto é constituído pelo relaciona-
mento do comportamento humano com a informação produzida pela contabilidade.

Belkaoui (1989) argumenta que as alterações nos métodos de depreciação ou técnicas 
de inventário conduzem a diferentes valores de lucro, demonstrando, portanto, um com-
portamento que influencia o desempenho da empresa. O estudo desse comportamento 
pode se verificar que operadores da contabilidade e usuários da informação influenciam 
procedimentos contábeis direcionados que produzem benefícios e recompensas.

Siegel e Ramanauskas (1989, p.1), argumentam que a “Contabilidade Comporta-
mental é a interface da contabilidade com a ciência social e que está preocupada em 
como o comportamento humano influencia dados contábeis e decisões de negócios e 
como a informação contábil afeta decisões de negócio e o comportamento humano”. 
Os mesmos autores (1989, p.15) defendem também que a “ciência comportamental se 
preocupa com a explicação e predição do comportamento humano, enquanto que a Con-
tabilidade Comportamental se preocupa com o relacionamento entre o comportamento 
humano e as práticas contábeis”.

Assim, o enfoque comportamental em relação à teoria da contabilidade tem estimulado 
buscas, por meio de estudantes e de profissionais do mercado, de objetivos fundamentais 
para a contabilidade, bem como entender a reação de investidores, aportadores e gestores, 
diante de procedimentos e informações diferentes (HENDRIKSEN; BREDA, 1999).

O relacionamento dos operadores da contabilidade com as entidades e dos procedi-
mentos com as práticas é intenso, podendo originar vieses que beneficiem ou prejudi-
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quem pessoas ou instituições com interesse no desempenho dessas entidades. Referidos 
procedimentos têm impacto no desempenho da entidade afetando de forma direta no 
patrimônio da contabilidade, bem como o valor dos compromissos sociais como tributos 
que são de interesse da sociedade; lucros que são a remuneração do capital; e benefícios 
e recompensas que são remunerações dos gestores e empregados, como interesses indivi-
duais ou coletivos.

Do lado dos usuários, os dados contidos nas demonstrações contábeis podem alimen-
tar o desejo de participar do negócio como investidor, aportador ou colaborador ou ainda 
de forma contrária, provocar a decisão de sair do negócio. Essas percepções do usuário 
podem influenciar procedimentos contábeis posteriores ou podem ser influenciadas por 
procedimentos contábeis anteriores. Este contexto de percepções também está dentro do 
objeto de estudo da contabilidade comportamental.

Diante do acima exposto indaga-se: a forma como os relatórios contábeis são apresenta-
dos, altera a percepção do usuário externo quanto à interpretação do conteúdo informacio-
nal para a tomada da decisão? 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar se a forma como os relatórios contábeis são 
apresentados, altera a percepção do usuário externo quanto à interpretação do conteúdo 
informacional para a tomada da decisão.

R E F E R E N C I A L  T E Ó R I C O

A Contabilidade Comportamental e o Processo Decisório

Diversos são os aspectos que permeiam o processo decisório e que devem ser conside-
rados na busca de sua compreensão. Tal entendimento é mais comumente explorado em 
pesquisas no campo da administração e economia, valendo-se inclusive dos aspectos abor-
dados em psicologia para poder compreender o comportamento do tomador de decisão 
(SIMON, 1965; SIMON, 1979). Mais recentemente tais aspectos estão sendo explorados 
no campo das finanças comportamentais (KIMURA, 2003).

Já no campo da contabilidade financeira, a preocupação principal que norteou as 
pesquisas nos últimos anos está centrada nos aspectos do reconhecimento, mensuração 
e evidenciação das informações por ela geradas, com o objetivo de subsidiar o processo 
decisório, sem, no entanto, buscar explorar outras variáveis desse processo, como por 
exemplo, o uso de tais informações.

Simon (1965), afirma que o homem é um ser com racionalidade limitada. Aspectos 
como o comportamento do usuário perante essas informações e itens relevantes que en-
volvem o processo decisório, entre outros têm sido pouco explorados pelos pesquisadores 
na área contábil, sendo muitas vezes objeto de críticas, inclusive aquelas de natureza 
financeira (LIBBY; BLOOMFIELD; NELSON, 2002).

A Contabilidade Comportamental está também interessada em saber como os efeitos 
cognitivos podem ser alterados por mudanças na maneira pela qual a contabilidade é 
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realizada e como os relatórios contábeis e os procedimentos podem ser usados mais efi-
cazmente para ajudar indivíduos e organizações a atingir os seus objetivos. Ariely (2008), 
Tversky e Kahneman (1981), Baker e Nofsinger (2002), Barber e Odean (1999), Bazer-
man (2004) entre outros, denominam estes efeitos de vieses e/ou efeitos comportamentais.

Embora a Ciência Comportamental seja um subconjunto das ciências sociais, a Con-
tabilidade Comportamental é um subconjunto de ambas que considera a relevância dos 
efeitos cognitivos, na tomada de decisão. De acordo com Siegel e Ramanauskas-Marconi 
(1989), o campo de aplicação da Contabilidade Comportamental pode ser dividido em 
três áreas gerais: a primeira relacionada ao efeito do comportamento humano, sobre a 
concepção, construção e utilização do sistema de Contabilidade; a segunda se refere ao 
efeito do sistema de contabilidade sobre o comportamento humano; e a terceira mais 
ligada diretamente ao estudo, são os métodos de previsão e as estratégias para alterar o 
comportamento humano.

Essa área de Contabilidade Comportamental está preocupada com a forma como 
o sistema de Contabilidade pode ser utilizado para influenciar comportamentos. Dessa 
forma, o processo decisório ganha um caráter comportamental e, de acordo com Gerletti 
e Sauaia (2008), diante da complexidade e da incerteza, tomadores de decisão normal-
mente utilizam heurísticas – fórmulas práticas que reduzem o tempo e a complexidade da 
decisão - que por estarem sujeitas a uma série de vieses, comprometem em certa medida 
a sua racionalidade, entendida como o processo de tomada de decisões que conduziria ao 
resultado ótimo: o que apresenta a maior utilidade esperada.

Efeito Farming e a Cognição Numérica 

O efeito farming faz parte da Prospect Theory, desenvolvido por Kahneman e Tversky 
(1979) como sendo uma abordagem das Finanças Comportamentais alternativa à Teoria 
da Utilidade. A Prospect Theory defende que o processo de escolha pode ser dividido em 
duas fases: revisão, que consiste na análise das opções existentes, e avaliação, onde são 
avaliadas as opções antes analisadas. O efeito farming se verifica na fase de revisão onde as 
opções não analisadas, Kahneman e Tversky (1979) argumentam que a forma como as in-
formações são apresentadas influenciam fortemente no momento de tomada de decisão.

Sendo as demonstrações contábeis compostos predominantemente por números, a 
forma como esses números são apresentados se relacionam com o processo de cognição 
numérica. Os processos psicológicos subjacentes à utilização dos conceitos de número 
começaram a ser investigados por psicólogos as décadas de 60 e 70. 

Segundo Hinrichs, Yurko e Hu (1981), um dos primeiros estudos de comparação de 
números foi realizado por Moyer e Landauer em 1967, no qual mediram a velocidade 
de decisão dos estudantes universitários para selecionar qual o número maior quando 
apresentados a dois números simples (de apenas um dígito).

O foco dos estudos em cognição numérica são questões de representação, ou seja, de 
que forma os números são representados no sistema cognitivo e qual o papel dos vários 
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formatos de representação no processamento numérico, Vanhuele e Drèze (2002) e Mc-
Closkey e Macaruso (1995).

Existe uma distinção entre os componentes do processamento dos números arábicos 
e os componentes do processamento numérico verbal nos subsistemas de compreensão e 
produção numérica (MCCLOSKEY; CARAMAZZA; BASILI, 1985).

Segundo McCloskey e Macaruso (1995), as principais formas de representação nu-
mérica são: representação semântica; representação verbal (fonológica e grafêmica); e a 
representação arábica.

McCloskey (1992) aborda a questão de se a representação semântica dos números é 
precisa ou aproximada, Dehaene (1992) questiona sobre se os números são representados 
como unidades inteiras no nível semântico ou são representados decompostos em partes.

No que se refere à comparação numérica, a codificação dos números pode ser divida 
em analógica ou digital. (DEHAENE; DUPOUX; MEHLER, 1990) afirmam que a re-
presentação analógica é contínua, enquanto que a representação digital é discreta. O 
modelo analógico ou holístico sugere que quando dois números com multi-dígitos são 
comparados, o processo de codificação quantifica esses números como um todo, usando 
uma representação interna de grandeza, chamada linha numérica. Por outro lado, no 
modelo digital, nenhum cálculo de grandeza é necessário, pois os dígitos são comparados 
como símbolos. Ou seja, o processo de codificação se dá dígito por dígito.

Ao ser realizada uma comparação entre dois números, Dehaene, Dupoux e Mehler 
(1990) explicam que, no modelo digital, os indivíduos primeiro extraem apenas as deze-
nas dos dois números e então os comparam; posteriormente, eles recorrem à comparação 
entre as unidades somente se as duas dezenas forem iguais. Alternativamente, de acordo 
com o modelo analógico, a comparação não acontece no nível dos dígitos. Ao invés disso, 
o input do símbolo seria transformado em uma representação de sua grandeza e só então 
a comparação seria feita. Desse modo, a principal diferença entre os modelos se dá nos 
estágios de processamento em que a comparação dos números acontece.

Importantes estudos, tanto internacional como nacional, já foram realizados abor-
dando questões relacionadas à Contabilidade Comportamental como, por exemplo, os 
estudos de Rutledge (1995) que explorou os potenciais efeitos moderadores da ocorrência 
do efeito framing em informações oriundas da Contabilidade Gerencial para decisões 
relevantes, destacando o efeito recente das informações nas tomadas de decisões; Springer 
e Borthick (2007), os quais conduziram um trabalho que apontou que os estudantes de 
Contabilidade se sentem atraídos por tarefas que envolvem conflitos cognitivos; Cardoso 
e Riccio (2005), que testaram o efeito da variável experiência profissional na minimização 
da ocorrência do framing; Cardoso e Riccio (2005), Cardoso et al. (2007), Silva e Lima 
(2007), que conduziram estudos com o objetivo de traçar relações entre a maneira como 
são tratadas e apresentadas as informações contábeis e o efeito framing; Nascimento, Ri-
beiro e Junqueira (2008) destacam a ligação entre a Contabilidade Gerencial e o com-
portamento humano, com ênfase nas abordagens da área de psicologia, o que equivale à 
abordagem comportamental à Contabilidade de Hendriksen e Van Breda (1999).
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M E T O D O L O G I A

O método é o caminho seguido para se atingir os objetivos propostos, segundo MA-
TIAS-PEREIRA (2010, p.27), trata-se do conjunto de procedimentos utilizados de forma 
regular, passível de ser repetido, para alcançar objetivo material ou conceitual e compre-
ender o processo de investigação.

3.1 Classificação da Pesquisa
Quanto a sua natureza, a presente pesquisa pode ser classificada de pesquisa básica 

visto que o objetiva gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência sem aplica-
ção prática prevista (SILVA; MENEZES, 2005 apud MATIAS-PEREIRA, 2010).

Quanto à forma de abordagem do problema, a pesquisa é quantitativa uma vez que a 
análise requer o uso de recursos e de técnicas estatística tais como: média, desvio-padrão, 
coeficiente de correlação, análise de regressão (SILVA; MENEZES, 2005, apud MA-
TIAS-PEREIRA, 2010).

Quanto aos fins, a investigação é explicativa visto que tem como principal objetivo 
estabelecer a relação entre a forma que o relatório contábil é apresentado e a sua inter-
pretação. Conforme (GIL, 2000, apud MATIAS-PEREIRA, 2010), a pesquisa explicativa 
visa identificar os fatores que determinam ou contribuem para ocorrência dos fenômenos. 
Assim, aprofunda o conhecimento da realidade e explica a razão, o “porquê” das coisas.

Quanto aos meios de investigação ou procedimentos técnicos trata-se de uma pesquisa 
experimental que caracteriza-se por manipular diretamente as variáveis relacionadas com 
o objeto de estudo e deste modo sugerir de que maneira ou por que causa o fenômeno é 
produzido (Gil 2000 apud Matias-Pereira). 

Universo e Amostra

Esta pesquisa tem por objetivo analisar se a forma como o Balanço Patrimonial é apre-
sentado aos usuários externos altera a sua percepção quanto ao conteúdo informacional 
no momento da tomada de decisão, para isso, foi realizado um experimento com dois 
modelos distintos do Balanço Patrimonial, o modelo adotado no Brasil, proposto pela 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM e o modelo adotado em alguns países da Europa 
e da África, adotando-se Cabo Verde para a coleta da amostra.

Para efeito desta pesquisa, o universo compreende alunos de contabilidade de turmas 
concluintes que já haviam cursado as disciplinas de administração financeira e análise das 
demonstrações financeiras pertencentes a duas turmas do curso de graduação em Contabi-
lidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, onde foram aplicados 152 
questionários sendo 76 em duas turmas da UFRN com o balanço patrimonial no modelo 
europeu e 76 em duas turmas da UFRN com o balanço patrimonial no modelo brasileiro 
com o padrão exigido pela CVM. A mesma metodologia foi adotada para a coleta de dados 
em Cabo Verde com duas turmas do curso de graduação em Contabilidade da Universi-
dade Pública de Cabo Verde/UNICV, onde foram coletados 64 questionários. 
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Tabela 1 - Amostras

Demonstrações Finan-
ceiras Grupos Turmas

Modelo padrão CVM 1ª amostra 76 alunos/UFRN

Modelo padrão 
Europeu 2ª amostra 76 alunos/UFRN

Modelo padrão CVM 3ª amostra 32 alunos Universidade de Cabo Verde/UNICV)

Modelo padrão Europeu 4ª amostra 32 alunos (Universidade de Cabo Verde/UNICV)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2012.

Técnica de coleta de dados

Para o presente estudo foi elaborado como instrumento de pesquisa, questionário es-
truturado, que possui perguntas referentes ao perfil dos participantes em relação à idade, 
gênero e a renda familiar de acordo com distribuição da classe econômica, e perguntas 
referentes ao comportamento do usuário das informações contábeis na interpretação da 
comparação das demonstrações contábeis quanto a sua forma de apresentação quanto 
a distribuição e disposição das contas no balanço patrimonial em relação ao seu grau 
de liquidez, visto que no Brasil as contas são distribuídas na ordem do grau de liquidez, 
enquanto que em alguns países europeus e africanos no balanço patrimonial as contas 
são distribuídas na ordem inversa do seu grau de liquidez.

O instrumento de pesquisa foi elaborado com escala de representação gráfica, onde 
o respondente verifica sua resposta em qualquer ponto de uma linha contínua em escala 
milimétrica, possibilitando uma maior aleatoriedade nos dados favorecendo o tratamento 
estatístico. Segundo Cooper e Schindler (2003, p. 201), a escala de representação gráfica 
permite aos pesquisadores discernirem diferenças sutis.

A pesquisa também utilizou dados secundários, informações referentes as demonstrações 
financeiras de uma empresa distribuidora de combustíveis do Brasil e outra de Cabo Verde co-
letados no site http://www.cvm.gov.br/  referentes as demonstrações financeiras do ano de 2011.

A pesquisa investigou diversos questionamentos sobre o comportamento do usuário da 
informação contábil, dentre estes, tratou-se das questões referentes ao efeito propriedade 
e à teoria da Subordinação a forma. 

Para verificar evidencias da existência destes efeitos investigamos o comportamento 
dos usuários das informações contábeis, conforme demonstrado no quadro, abaixo:
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Quadro 1- Questões investigadas

Efeito comportamental Investigação Padrão esperado

Efeito propriedade - O usuário prefere outro tipo de repre-
sentação gráfica do relatório financeiro.

- Espera-se que não

Subordinação à forma

- A forma como as demonstrações finan-
ceiras são apresentadas influenciam no 
julgamento dos usuários das informa-
ções contábeis na tomada da decisão.

- Espera-se que sim

- A forma como as demonstrações fi-
nanceiras são apresentadas influenciam 
na compreensão do conteúdo informa-
cional pelos usuários das informações 

contábeis.

- Espera-se que sim

- A forma como as demonstrações fi-
nanceiras são apresentadas influenciam 
influencia na análise das demonstrações 
financeiras por meio de índices finan-

ceiros. 

- Espera-se que não

Fonte: Elaborado pelos autores, 2012.

3.4 Análise e Tratamento dos dados

A tabulação, tratamento e análise dos dados foi realizad utilizando o Software Gretl, 
através da análise da estatística descritiva, análise de correlação, análise do teste student e 
a análise de variância (ANOVA). Estas análises possibilitaram verificar se existe diferença 
entre as médias das variáveis para as hipóteses da pesquisa.

A N Á L I S E  D O S  R E S U LTA D O S

Perfil sócio-demográfico

De acordo com a tabela 2 verifica-se que nesta pesquisa a maioria dos alunos em 
contabilidade possui a idade entre 21 e 30 anos e são do sexo masculino.
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Tabela 2 - Perfil sócio-demográfico das amostras

Idade

Grupos > 20 21 a 25 26 a 30 31 a 39 40 a 49

1ª amostra 17,15% 52,58% 19,21% 5,03% 3,03%

2ª amostra 7,06% 56,58% 23,24% 13,12% 0,00%

3ª amostra 2,45% 72,57% 7,43% 14,28% 3,27%

4ª amostra 3,42% 61,58% 15,00% 17,00% 3,00%

Gênero

Grupos Masculino Feminino - - -
1ª amos-

tra 52,55% 47,45% - - -

2ª amos-
tra 58,64% 41,36% - - -

3ª amos-
tra 50,00% 50,00% - - -

4ª amos-
tra 46,00% 54,00% - - -

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

Análise de Correlação

A tabela 3 apresenta o resultado da matriz de correlação de Pearson para a hipótese 
nula de não correlação, entre as variáveis das duas amostras aplicadas no Brasil. O re-
sultado sugere que não há correlação entre as duas amostras, exceto quanto a de forma 
de objetividade da apresentação do relatório financeiro, com baixa correlação negativa 
de -0,36085 e p-valor ≥ 0,01955. Como para identificar a situação de Retorno sobre o 
Patrimônio Líquido, que também apresentou um baixo índice de correlação negativa 
(-0,3666) com p-valor ≥ 0,0179.

Tabela 3 - Correlação de Pearson entre as variáveis das duas amostras no padrão CVM

Questões da Pesquisa Correlação Teste t
p-valor 

bilateral

O relatório é apresentado de forma clara -0,1042612 -0,583683 0,5637

O relatório é apresentado de forma objetiva -0,3608538 -2,1543 0,0391

O relatório é apresentado de forma adequada -0,1629687 -0,904711 0,3728
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O usuário prefere outro tipo de apresentação 
gráfica do relatório 0,0450787 0,247158 0,8065

A forma como as demonstrações financeiras 
são apresentadas influenciam no julgamento 0,2083402 1,18601 0,2446

A forma como as demonstrações financeiras 
são apresentadas influenciam na compreen-

são
-0,0564832 -0,314988 0,7549

Efeito propriedade 0,2099817 1,17634 0,2487

Consigo identificar a situação de liquidez 
corrente 0,0143548 0,0799325 0,9368

É possível identificar a situação do ROA -0,1086631 -0,588654 0,5607
É possível identificar a situação de ROE -0,3666389 -2,19415 0,0358

Consigo identificar a estrutura de capital da 
Empresa -0,0703428 -0,392625 0,6973

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

Estatística Descritiva e Análise do Teste  (student)

Os dados da tabela 4 mostra o resultado da estatística descritiva e do teste student para 
a hipótese nula de que as diferença de médias é igual a zero. Para as amostras brasileiras, 
o resultado sugere que há diferenças entre as médias da percepção dos alunos da UFRN 
em relação à clareza dos relatórios financeiros padrão CVM e padrão Europeu, p-valor ≥ 
0,0138 e o mesmo foi observado para as amostras dos alunos caboverdianos da UNICV, 
p-valor ≥ 0,0091.

Tabela 4 – Clareza do relatório

Grupos Amos-
trais Média σ

Erro

Padrão
Intervalo de Con-

fiança Teste t p-valor

1ª amostra 
(n=76) 6,9141 3,9689 0,6909 5,5068 a 8,3214

2,2534 0,0138
2ª amostra 

(n=76) 4,7505 3,8302 0,6668 3,3924 a 6,1086

3ª amostra 
(n=32) 3,3129 2,3950 0,5495 2,1579 a 4,4666

2,4763 0,0091
4ª amostra 

(n=32) 5,5157 3,0509 0,6999 4,0453 a 6,9863

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.
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A tabela 5 mostra o resultado da estatística descritiva e do teste student em relação à 
percepção da forma objetiva de apresentação dos relatórios financeiros no padrão CVM 
e no padrão Europeu.O resultado das amostras dos alunos da UFRN e da UNICV foram 
semelhantes sugerindo que há diferenças entre as médias, portanto a não aceitação da 
hipótese nula de que as diferença de médias é igual a zero com p-valor ≥ 0,000027 e  
0,0416 respectivamente.

Tabela 5 - Objetividade do relatório

Grupos 
Amostrais Média σ

Erro

Padrão

Intervalo de Con-
fiança Teste t p-valor

1ª amostra 
(n=76) 7,5909 3,3027 0,5749 6,4198 a 8,7621

4,3207 0,00003
2ª amostra 

(n=76) 4,0515 3,3520 0,5835 2,8629 a 5,2401

3ª amostra 
(n=32) 3,7632 3,2878 0,75427 2,1785 a 5,3478

1,7822 0,0416
4ª amostra 

(n=32) 5,6053 3,0803 0,7067 4,1206 a 7,0899

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

Quanto a forma adequada do relatório financeiro verificou-se que as diferença de 
médias foi igual a zero, com p-valor ≥ 0,0766 este resultado sugere que para as amostras 
dos alunos da UFRN não houve diferença estatística significante entre as médias da per-
cepção dos alunos quanto a forma de apresentação adequada dos relatórios financeiros 
no padrão CVM e no padrão europeu. Entretanto o resultado das amostras dos alunos da 
UNICV apresentaram diferença estatística significante com p-valor ≥ 0,0049.

Foi verificado de acordo com a tabela 6 se o usuário prefere outro tipo de represen-
tação gráfica de relatório financeiro, as diferença entre as médias foram estatisticamente 
significante, com p-valor ≥ 0,0011 isto sugere que nas amostras brasileiras dos alunos da 
UFRN existem diferenças entre as médias e que os mesmos preferem a demonstração 
no padrão CVM frente à demonstração no padrão europeu, evidenciando a presença do 
efeito propriedade. Do mesmo modo as amostras dos alunos caboverdianos da UNICV 
também apresentaram diferença estatística significante com p-valor ≥ 0,0004 eviden-
ciando que os mesmos preferem a demonstração financeira padrão europeu frente à 
demonstração financeira no padrão CVM.
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Tabela 6 - Preferência quanto apresentação do relatório

Grupos 
Amostrais Média σ

Erro

Padrão
Intervalo de Con-

fiança Teste p-valor

1ª amostra (n=76) 5,6222 4,4208 0,7696 4,0547 a 7,1898
-3,1959 0,0011

2ª amostra (n=76) 8,4844 2,5110 0,443893 7,5790 a 9,3897

3ª amostra (n=32) 3,5693 3,3753 0,7744 1,9425 a 5,1961
2,7243 0,0004

4ª amostra (n=32) 6,3947 3,0073 0,6899 4,9453 a 7,8442

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

Quanto a forma como as demonstrações financeiras são apresentadas influenciam no 
julgamento dos usuários das informações contábeis na tomada da decisão, o resultado do 
teste t sugere que para as amostras dos alunos brasileiros não há diferença estatística signi-
ficante entre as médias, p-valor ≥ 0,1404. O resultado da ANOVA não rejeitou a hipótese 
nula de que as variâncias são iguais p-valor ≥ 0,2437. O mesmo se observa também para as 
amostras dos alunos caboverdianos da UNICV também apresentaram diferença estatística 
significante com p-valor ≥ 0,0834 evidenciando que os mesmos preferem a demonstração 
financeira padrão europeu frente à demonstração financeira no padrão CVM.

Em relação se à forma como as demonstrações financeiras são apresentadas influen-
cia na compreensão do conteúdo informacional pelos usuários das informações con-
tábeis. Foi verificado pelo teste t que para as amostras brasileiras que não há diferença 
estatística significante entre as médias, p-valor ≥ 0,3979. O resultado da ANOVA não 
rejeitou a hipótese nula de que as variâncias são iguais, p-valor ≥ 0,1333. Entretanto o 
mesmo não se observa para as amostras dos alunos caboverdianos da UNICV os resultados 
apresentaram diferença estatística significante com p-valor ≥ 0,0034 e a ANOVA rejeitou 
a hipótese nula de que as variâncias são iguais, p-valor ≥ 0,02336 sugerindo que à forma 
como as demonstrações financeiras são apresentadas pode influencia na compreensão do 
conteúdo informacional pelos usuários.

Quanto à análise das demonstrações financeiras por meio de índices financeiros uti-
lizando-se as demonstrações no padrão CVM e no padrão europeu, foi questionado se 
é possível identificar o ROA e o ROE e se é possível conseguir identificar a liquidez e a 
estrutura de capital. No caso das amostras da UFRN verificou-se que: em relação ao ín-
dice de Liquidez Corrente e para o índice de Estrutura de Capital não houve significância 
estatística entre as médias, com p-valor ≥ 0,1305 e  ≥ 0,3238, respectivamente; em relação 
ao Retorno Sobre o Ativo e o Retorno Sobre o Patrimônio Líquido os resultados suge-
rem que há diferença estatística significante com p-valor ≥ 0,03075 e p-valor ≥ 0,0231, 
respectivamente. Enquanto que na percepção dos alunos caboverdianos da UNICV os 
resultados sugere a mesma tendência que em relação ao índice de Liquidez Corrente e 
para o índice de Estrutura de Capital não houve significância estatística entre as médias, 
com p-valor ≥ 0,4338 e  ≥ 0,4514 respectivamente. Mas em relação ao Retorno Sobre o 
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Ativo e o Retorno Sobre o Patrimônio Líquido diferentemente da amostra brasileira, os 
resultados sugerem que não há diferença estatística significante com p-valor ≥ 0,4869 e 
p-valor ≥ 0,4028, respectivamente.   

Análise da Variância (ANOVA)

A tabela 7 mostra o resultado da ANOVA para a hipótese nula de que as variâncias 
das populações são iguais com p-valor ≥ 0,05 o resultado sugere que na percepção dos 
alunos brasileiros à clareza dos relatórios financeiros padrão CVM e padrão europeu são 
diferentes, isto sugere a não rejeição da hipótese nula de que as variâncias são iguais para 
as duas amostras. O mesmo também se verifica na amostra com os alunos caboverdianos.

Tabela 7 - Clareza do relatório

Amostras da UFRN Variância Estatística F p-valor

1ª amostra (n=76) 15,7519
1,0737 0,4209

2ª amostra (n=76) 14,6705

Amostras da UNICV Variância Estatística F p-valor

3ª amostra (n=32) 5,7362
1,6227 0,1567

4ª amostra (n=32) 9,3081

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012.

A tabela 8 mostra o resultado da ANOVA para a hipótese nula de que as variâncias das popu-
lações são iguais e p-valor ≥ 0,05 o resultado sugere que na percepção dos alunos brasileiros os re-
latórios financeiros no padrão CVM e no padrão europeu são diferentes quanto à forma objetiva 
de apresentação, isto sugere a não rejeição da hipótese nula de que as variâncias são iguais para 
as duas amostras. E o mesmo também se observa para a amostra com os alunos caboverdianos.

Tabela 8 - Objetividade do relatório

Amostras da UFRN Variância Estatística F p-valor

1ª amostra (n=76) 10,9081
1,03004 0,4669

2ª amostra (n=76) 11,2358

Amostras da UNICV Variância Estatística F p-valor

3ª amostra (n=32) 10,8096
1,13926 0,3926

4ª amostra (n=32) 9,4883

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012.

Na percepção dos alunos da UFRN e da UNICV os relatórios financeiros padrão 
CVM e padrão europeu são iguais quanto à forma adequada de apresentação. A tabela 9 
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mostra o resultado do teste F para a hipótese nula de que as variâncias das populações são 
iguais, com p-valor ≥ 0,2561 e 0,3147, respectivamente.

 
Tabela 9 - Forma adequada do relatório

Amostras da UFRN Variância Estatística F p-valor

1ª amostra (n=76) 15,5078
1,2671 0,2561

2ª amostra (n=76) 12,2392

Amostras da UNICV Variância Estatística F p-valor

3ª amostra (n=32) 11,3925
1,2597 0,3147

4ª amostra (n=32) 9,04386

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

Em relação se o usuário prefere outro tipo de apresentação do relatório, a tabela 10 
mostra o resultado da ANOVA para a hipótese nula de que as variâncias das populações 
são iguais e p-valor ≥ 0,0011 o resultado sugere que na percepção dos alunos brasileiros 
os relatórios financeiros padrão CVM e padrão europeu são diferentes quanto a preferir 
outro tipo de relatório, evidenciando o indício do efeito propriedade. O mesmo também 
se observa para a amostra com os alunos caboverdianos, p-valor ≥ 0,0299.

Tabela 10 - O usuário prefere outro tipo de apresentação do relatório

Amostras da UFRN Variância Estatística F p-valor

1ª amostra (n=76) 19,5437
3,0996 0,0011

2ª amostra (n=76) 6,3053

Amostra da UNIVC Variância Estatística F p-valor

3ª amostra (n=32) 3,7422
2,4960 0,0299

4ª amostra (n=32) 9,3406

Fonte: Dados da pesquisa, 2012.

C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

A pesquisa busca responder a diversos questionamentos sobre o comportamento do 
usuário da informação contábil que estão relacionados a questões referentes à teoria da 
subordinação a forma, especificamente se a avaliação da forma como são apresentadas as 
demonstrações contábeis influenciam os usuários externos da contabilidade.

Em relação ao efeito propriedade, buscou-se identificar se os usuários das informações 
contábeis tendem a preferir escolher o modelo de representação das demonstrações que 
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eles já conhecem, da análise da pesquisa pode-se inferir que para as amostras brasilei-
ras e caboverdianas os resultados sugerem a presença do efeito propriedade em ambas 
amostras, confirmando que o usuário não prefere outro tipo de representação gráfica do 
relatório financeiro, mas sim aquele que ele já conhece e domina, confirmando o pre-
visto no Quadro 1, com p-valor ≥ 0,0011 e 0,0004 respectivamente.  Entretanto, para a 
subordinação a forma não foi encontrado evidências significante estatisticamente para 
aceitar as hipóteses de que a forma como as demonstrações são apresentadas influenciam 
no julgamento dos usuários das informações para ambas amostras. Mas foi encontrado 
evidências significante estatisticamente que a forma pode influenciar na compreensão 
do conteúdo informacional apenas para a amostra dos alunos da UNICV com p-valor ≥ 
0,0034. Sugerindo a necessidade de novas pesquisas que incorporem questões culturais.

Resultados interessantes foram encontrados também quanto à clareza e a objetividade 
das demonstrações contábeis, sugerindo que existe a necessidade de novos estudos am-
pliando-se o tamanho da amostra e também de aplicação deste modelo de pesquisa em 
outros países.

Quanto à análise das demonstrações contábeis por meio de índices financeiros uti-
lizando-se as duas demonstrações esperava-se que não houvesse diferença da média nas 
respostas, mesmo que independente de cálculo (não houve necessidade de cálculo), mas 
verificou-se que para as amostras com os alunos da UFRN em relação ao Retorno Sobre o 
Ativo e o Retorno Sobre o Patrimônio Líquido os resultados sugerem diferenças estatísti-
cas significantes, sinalizando que a forma de apresentação das demonstrações pode afetar 
a interpretação do usuário. Enquanto que para as amostras com alunos da UNICV não 
apresentou diferenças estatísticas significantes, conforme era esperado.

Como encaminhamento para trabalhos futuros indicamos a replicação da pesquisa 
em países europeus, bem como a aplicação de uma pesquisa com o objetivo de verificar 
se a forma como as demonstrações contábeis são apresentadas afetam o comportamento 
dos usuários quanto ao resultado dos índices financeiros na análise fundamentalista. 
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CAPÍTULO 09

O GRAU DE CONSERVADORISMO 
DOS GRADUANDOS EM CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS: ELES SÃO OU SE 
TORNAM CONSERVADORES?  
• 

• Leonardo José Seixas Pinto

• Daniel Ferreira Falcão

• José Dionisio Gomes Da Silva

R E S U M O

O estudo avalia se o perfil dos alunos do curso de Ciências Contábeis é conservador 
sob duas óticas: ingressante e concluinte e masculino e feminino. Para isto, foram criadas 
algumas situações-problema de contabilidade e de risco onde os respondentes indicavam 
o que fariam diante de cada situação. Constatou-se que os alunos ingressantes são mais 
conservadores que os concluintes e que a medida que o mesmo aprofunda seus conheci-
mentos em contabilidade assume maiores riscos e processam a contabilidade de maneira 
menos conservadora. Assim, quando se adquire conhecimento em contabilidade os alu-
nos tornam-se menos conservadores em situações contábeis tendendo assim, a evidenciar 
valores maiores de ativos e antecipação de receitas no resultado do exercício, bem como 
assumirem maiores riscos em investimentos pessoais. Já em relação ao sexo, os homens 
são mais conservadores em relação as situações de ativos tendendo assim diminuí-los e 
as mulheres são mais conservadoras nas situações de receitas, tendendo a postergá-las 
no resultado. Já em relação aos riscos derivados de investimentos, as mulheres são mais 
conservadoras que os homens. Conclui-se, com base na amostra pesquisada, que não se 
pode refutar a ideia de que contadores não são conservadores conforme apresentado por 
Dickhaut (2009). Destaque-se ainda que graduandos homens e mulheres tratam diferen-
temente questões relacionadas à contabilidade e aos riscos assumidos.

I N T R O D U Ç Ã O

O conservadorismo pode ser um atributo importante para o perfil do profissional de 
contabilidade uma vez que as informações por ele produzidas devem refletir com prudên-
cia a situação da empresa. Este entendimento está em consonância com os autores que 
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defendem que o conservadorismo é a possibilidade da contabilidade reduzir resultados 
imediatos por conta da antecipação de prejuízos que se vislumbram no futuro impac-
tando assim na qualidade da informação contábil. Sabe-se que a informação contábil é 
pautada em documentos probantes além do julgamento do mesmo para diversos itens 
do ativo e passivo e neste momento, a informação contábil passa a ser enviesada para o 
entendimento do contador e como o mesmo compreende o mundo. Diante disso, apesar 
de existir normas e regras, a informação contábil contém atributo pessoal do contador e 
as demonstrações contábeis passam a ser um reflexo do entendimento de seu preparador. 
Estudos seminais elaborados por Kahneman e Tversky no ano de 1979 concluíram que 
o processo de reconhecimento, mensuração e evidenciação é fortemente embasado em 
opinião pessoal do contador que prepara os demonstrativos contábeis. Por outro lado, a 
informação contábil segundo Costa (2004, p. 11) “é fortemente influenciada por fatores 
como fonte de financiamento, regras fiscais, regulação contábil dentre outros fatores”. 
Assim, a contabilidade apesar de regulada e influenciada por diversos órgãos e cada um 
com interesses distintos, é influenciada também pelo entendimento do preparador o qual 
no final recebe um parecer do auditor convalidando ou não tudo que fora feito, sendo 
neste caso observado unicamente se as demonstrações contábeis foram preparadas de 
acordo com os princípios contábeis. Corrobora com esta ideia Lopes e Martins (2005, p. 
64) ao declararem que “a contabilidade carrega intrinsecamente a discussão da subjeti-
vidade em seu processo, uma vez que seu objeto de estudo é econômico e não somente 
financeiro”. Diante de diversas possibilidades de contabilização para uma mesma e única 
operação, o critério interpretativo torna-se evidente.

Percebe-se assim que a informação contábil é influenciada pelo homem que faz e por 
aquele que regula e normatiza. O conflito desses agentes interfere de maneira significativa 
no produto final da contabilidade que é a emissão de demonstrativos contábeis que será 
utilizado para a tomada de decisão. Neste contexto, a informação contábil se preenchida 
por conservadorismo não permite exageros em relação aos ganhos e antecipa-se a prová-
veis perdas. No entanto, mesmo com a utilização do conservadorismo a informação con-
tábil não é precisa e inclusive enviesada para as estimativas do contador o qual segundo 
Dickhaut (2009) os contadores têm forte tendência para tomar decisões mais conservado-
ras. Além disso, o conservadorismo contábil reduz o otimismo e exagero da administração 
sendo o antídoto importante para uma informação com qualidade.

Assim, a informação contábil é o reflexo de muitos agentes incluindo o conservado-
rismo do contador. Mas afinal, os futuros contadores sabem que o conservadorismo é 
um atributo importante para sua atuação profissional? Se sim, de que forma os futuros 
contadores lidam com a questão acerca do conservadorismo? Será que os graduandos em 
ciências contábeis tornam-se mais conservadores durante o curso ou já ingressaram na 
universidade com esse senso crítico apurado? Esta pesquisa tem como objetivo responder 
as seguintes perguntas: a) os graduandos em ciências contábeis mudaram sua percepção 
em relação ao conservadorismo após ingressar na universidade? b) Qual graduando é 
mais conservador? Do sexo feminino ou masculino? Trata-se de uma pesquisa inserida no 
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contexto da Contabilidade Comportamental pois de acordo com Bamber (1993) apud 
Lima, Borges, Gomes e Silva (2011) esta área de pesquisa é pautada em um dos três 
tópicos a seguir: (a) no julgamento e processo decisório dos contadores, (b) a influência 
da função contábil no comportamento e (c) a influência da informação contábil sobre o 
julgamento e a tomada de decisões dos usuários da Contabilidade. 

Revisão da literatura

Na opinião de Iudícibus (2000, p. 75) conservadorismo, como princípio contábil, con-
siste na escolha “entre duas ou mais alternativas disponíveis” o qual indicará menor valor 
para ativo e maior valor para passivo. 

Pode-se, ainda, compreender conservadorismo como apresentado por Watts (2002, p. 2) 
o qual declara que é praticado conservadorismo quando “não se antecipa ganhos, mas todas 
as perdas.” Basu em 1987 estudou o conservadorismo da informação contábil no período de 
1963 a 1990 utilizando como banco de dados as ações negociadas na Bolsa de Nova Iorque. 
Sua pesquisa enfocou os retornos econômicos das empresas estudadas o qual verificou se 
as más notícias refletiam no preço das ações das empresas e concluiu que o lucro contábil 
era afetado mais rapidamente por más notícias do que por boas notícias, ficando eviden-
ciado assim a utilização do conservadorismo na contabilidade como forma de antecipar-se 
aos prejuízos. Basu (2005) também destacou que a utilização do custo histórico ou valor de 
mercado na avaliação ativos financeiros, utilizando o critério, o menor dos dois, também é 
uma espécie de conservadorismo condicional admitido pela contabilidade, onde o resultado 
reflete com mais rapidez as más notícias se comparado com as boas notícias.

 Portanto, segundo Schroeder et al. (2005) tal procedimento pode ser enganoso pois o 
reconhecimento das perdas são tratadas de maneira irracional quando se comparado com 
o reconhecimento dos ganhos. Na opinião de Lopes e Martins (2005, p. 73) “o conservado-
rismo é uma das características mais importantes do corpo de práticas e procedimentos da 
contabilidade” visto que para esses autores o conservadorismo existe quando ocorre assime-
tria na alocação de despesas e passivos e receitas e ativos de forma proporcional no resultado.

Conservadorismo está intimamente ligado com relevância pois a medida em que a 
evidenciação contábil estabelece o reconhecimento no resultado de prováveis perdas isto 
torna-se relevante a medida em influencia na decisão dos usuários. Neste contexto, Hen-
driksen e Breda afirmam que:

O conservadorismo conflita com o objetivo de divulgar 
toda informação relevante e também com a consistên-
cia no sentido de que é uma limitação relevante. Tam-
bém pode conduzir a uma falta de comparabilidade, 
porque não há padrões uniformes para sua implantação 
(HENDRIKSEN; BREDA, 1999, p.106).
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 A questão central contida no conceito de conservadorismo consiste em fornecer 
informações mais confiáveis aos investidores através da evidenciação de demonstrações 
contábeis não demasiadamente otimistas (LOPES, 2001). Basicamente o processo de con-
servadorismo acontece com a antecipação de perdas alocando-as diretamente no resultado 
e postergação de receita através do diferimento dos ganhos contabilizando-os no passivo 
como receita antecipada. Enquanto o primeiro procedimento está associado ao princípio 
da prudência, o segundo está associado ao princípio do regime da competência.

Indubitavelmente o uso do conservadorismo pela contabilidade proporciona maior 
confiança e credibilidade à informação contábil justamente por apresentar resultados 
conservadores que já refletem as perdas futuras. Por outro lado, o conservadorismo difi-
culta a comparabilidade visto que existe subjetividade derivada do critério de julgamento 
inerente aos acontecimentos futuros que embasam o surgimento do passivo provável e 
para isto, existem regras. O CPC 25 estabelece que somente será computado no resultado 
através de provisão e alocado no passivo do demonstrativo da posição financeira os eventos 
em que possuem mais chances de acontecer do que não ocorrer, sendo estes passivos clas-
sificados como prováveis. Já os passivos classificados como possíveis ou remotos não são 
ilustrados no passivo, mas apenas em Notas Explicativas como o caso daquele classificado 
como possível, visto que o remoto não é evidenciado nem em Notas Explicativas.

Manipulação de resultados e conservadorismo

Ao tratar o assunto conservadorismo estamos também aventando sobre a possibilidade 
de gerenciamento de resultados. No entanto, ainda que conservadorismo remeta-nos a 
ideia de antecipação de prejuízos, não se pode afirmar que este procedimento é uma 
forma de manipulação de resultados, conforme apresenta Iudícibus et al. (2003, p. 68) 
ao discorrer acerca das possibilidades de interpretações cabíveis sobre conservadorismo 
quando declara que:

Não deve ser confundido nem desvirtuado com os efei-
tos da manipulação de resultados contábeis, mas en-
carado à luz da vocação de resguardo, cuidado e neu-
tralidade que a Contabilidade precisa ter, mormente 
perante os excessos de entusiasmo e de valorizações por 
parte da administração e dos proprietários da entidade 
(IUDÍCIBUS et al., 2003, p. 68).

Outra corrente de pensamento afirma que o conservadorismo possibilita gerenciar 
resultados, justamente porque se aloca como despesa do exercício as perdas futuras o 
qual demanda avaliação e julgamento. Neste sentido, a aplicação do conservadorismo 
possibilita estabilizar o resultado de empresas deixando-o não oscilante desde que tais 
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perdas sejam conhecidas e aconteçam de forma corriqueira. Este procedimento torna-se 
importante à medida que órgãos reguladores observam resultados exorbitantes nas em-
presas e questionam a política e as práticas contábeis adotadas pela mesma. Além disso, a 
empresa inserida na sociedade faz com que o conservadorismo seja uma eficiente forma 
de não causar euforia através de uma informação pautada no otimismo. Na opinião de 
Moreira (2009, p. 13) “A informação contábil que força um determinado julgamento e 
consequentemente uma decisão predeterminada não é imparcial quanto à mensuração 
de desempenho da empresa, isto é, não apresenta neutralidade.” O uso de boas estimati-
vas e bom senso deve ser considerado ao tratar sobre conservadorismo visto que o atributo 
da informação contábil de neutralidade deve ser aplicado.

O conservadorismo é na realidade a forma encontrada pela contabilidade para apre-
sentar resultados econômicos mais corretos através de um cenário pessimista antecipan-
do-se a futuras perdas através do aumento de passivos, diminuindo resultado imediato e 
buscando cautela no surgimento e manutenção de ativos bem como na apropriação de 
receitas. Sua aplicabilidade ocasiona incomparabilidade entre empresas pois são deriva-
dos de estimativas e julgamentos pessoal.  

Vernon Kam (1990) avalia o conservadorismo sob diversos aspectos atribuindo-lhe seis 
pontos críticos. A saber: inconsistência, caprichos, ocultação, contradição aos princípios 
contábeis, viés e estado de espírito conforme elucidado no Quadro 1.

Quadro 1: Críticas ao conservadorismo segundo Vernon Kam (1990)

Crítica Fundamentação

Inconsistência Considerando o custo histórico e o valor de mercado, dos dois o me-
nor, se um ativo reduz valor causando impacto imediato no resultado 
isso é inconsistente pois em período futuro o ganho será exagerado.

Caprichos O grau de conservadorismo é antes de qualquer coisa uma política 
contábil da empresa o qual permite manipulação através do julga-

mento.

Ocultação Apesar da contabilidade ser conservadora é difícil para o investidor 
mensurar o montante da subavaliação dos ativos.

Contradição aos prin-
cípios contábeis

O conservadorismo é conflitante com os princípios contábeis. 

Viés O conservadorismo provoca um viés sistemático nos relatórios finan-
ceiros em vez de elucidar uma situação realista conflitando assim com 

características qualitativas da informação contábil como fidelidade, 
neutralidade e comparabilidade.

Estado de espírito O conservadorismo está tão arraigado na cultura do contador que não 
é utilizado corretamente como um mecanismo em resposta à incer-

teza.

Fonte: Vernon Kam (1990, p. 234) – adaptado.
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P R O C E D I M E N T O S  M E T O D O L Ó G I C O S

Metodologia da pesquisa

Este estudo é viabilizado através da pesquisa bibliográfica e exploratória. A pesquisa 
exploratória é um dos tipos de pesquisa de campo segundo Marconi e Lakatos (2007) 
onde as investigações empíricas tem o objetivo de formular questões ou problemas, com 
a finalidade de desenvolver uma hipótese e aumentar a proximidade do pesquisador com 
o ambiente. Nesse sentido, a pesquisa pode obter descrições tanto qualitativas quanto 
quantitativas do objeto de estudo. Os autores afirmam ainda a importância e o objetivo da 
pesquisa bibliográfica, onde esta não é simplesmente um repetição do que já foi escrito 
sobre determinado assunto, mas sim uma possibilidade de investigar e analisar o tema sob 
um novo enfoque ou abordagem, alcançando conclusões inovadoras.

A pesquisa será conduzida em campo onde os dados são coletados por meio de ques-
tionários fechados desenvolvidos pelos autores a partir do referencial teórico do estudo 
com intuito de responder as seguintes perguntas: a) os graduandos em ciências contábeis 
mudaram sua percepção em relação ao conservadorismo após ingressar na universidade? 
b) Qual graduando é mais conservador? Do sexo feminino ou masculino? 

Para comparar o nível de conservadorismo optou-se pela utilização de situações hi-
potéticas onde os alunos respondentes indicam como fazer diante de uma situação-pro-
blema. Neste momento, optou-se por questões de contabilidade e questões relacionadas 
ao risco. O intuito de mesclar questões de contabilidade com questões de risco foi o de 
mitigar o enviesamento das questões onde o conhecedor de contabilidade responderá 
com base no conhecimento contábil acerca do assunto. No entanto, ao incluir ques-
tões relacionadas ao risco poder-se-á compreender o perfil conservador do respondente 
independente de seu conhecimento contábil. Até porque, as questões de contabilidade 
poderão ser respondidas pelo respondente com base em seu conhecimento contábil e isso 
não fará interferência no grau de conservadorismo. O questionário está dividido em duas 
partes, sendo a primeira com perguntas de caráter pessoal (censitário) com o objetivo de 
identificar o perfil dos respondentes pois o mapeamento do perfil pode ajudar a comple-
mentar a explicação sobre as atitudes dos indivíduos e a segunda parte do instrumento 
composto de questões na intenção de compreender e quantificar o grau de conservado-
rismo em determinadas atitudes na sua vida profissional. O questionário da segunda parte 
contem quatro questões de contabilidade e duas questões de risco. Enquanto as questões 
de contabilidade subdividem-se em duas questões relacionadas a ativos e duas questões 
relacionadas à receita. As questões de risco acumulam três questões.

A pesquisa está pautada em um levantamento do tipo survey, que segundo os autores 
Tripoldi, Fellin e Meyer (1981) trata-se de uma pesquisa que procura descrever com exa-
tidão algumas características de populações, neste caso os estudantes de Ciências Contá-
beis da Universidade Federal Fluminense.

Os questionários foram aplicados aos alunos de graduação dos cursos de Ciências 
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Contábeis da Universidade Federal Fluminense onde o instrumento de pesquisa será 
aplicado pessoalmente pelos autores e serão direcionados a alunos do primeiro período 
(iniciantes) e aos alunos do último período (concluintes). Para isso, assumiu-se a premissa 
que os respondentes ingressantes a partir de 2012 são ingressantes e os que iniciaram o 
curso antes de 2012 são concluintes. Além disto, foi avaliado também o grau de conserva-
dorismo relacionada ao sexo do respondente. Desta forma, pretende-se comparar o grau 
de conservadorismo entre esses dois grupos de alunos de maneira a inferir sobre o perfil 
conservador destes. A principal hipótese da pesquisa a ser testada é aquela levantada por 
Dickhaut (2009) o qual afirma que o Contador é conservador. Assim, espera-se verificar 
que os respondentes sejam conservadores seja ingressante, concluinte, masculino ou fe-
minino.

O uso do método situação problema, baseia-se na suposição de que as pessoas sabem 
como elas se comportariam em situações reais de escolhas, não havendo motivos para 
distingui-las de suas preferências reais. (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979, apud LIMA; 
BORGES; GOMES; SILVA, 2011).

Tratamento dos dados

A análise e tratamento dos dados foi realizada por meio de avaliação estatística des-
critiva com uso do Excell comparando os resultados dos alunos iniciantes e dos alunos 
concluintes em diferentes estágios de maturidade do curso de contabilidade e ainda uma 
análise individual em cada um dos dois grupos com o objetivo de identificar o nível de 
conservadorismo de cada um destes.

Os dados obtidos nesta pesquisa são caracterizados por fonte primária, em função das 
respostas terem sido coletadas através de um questionário (RICHARDSON, 1999).

Resultados da pesquisa

Conforme já elucidado nos procedimentos metodológicos os participantes da pesquisa 
responderam um questionário o qual possui questões de contabilidade e de risco. Ao todo, 
foram respondidos 69 questionários onde 22 foram classificados como ingressantes pois se 
matricularam no curso a partir do ano de 2012 e 47 foram classificados como concluintes 
pois ingressaram no curso antes do ano de 2012. Assim, as inferências estatísticas alcan-
çam esse grupo de alunos.
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Quadro 2: Idade média e sexo dos participantes

Ingressantes Concluintes

Idade média 27 28

Homem 55% 60%

Mulher 45% 40%

1º Situação 

Você é o contador de uma empresa de informática/tecnologia o qual vende peças. O 
rápido avanço tecnológico faz com que as peças compradas hoje sejam mais caras que 
as peças que serão compradas amanhã. Como você agiria com relação aos estoques que 
sua empresa possui:

a) A cada nova compra, em que o preço fosse menor, você ajustaria (pra menor) o 
valor do estoque remanescente? Contabilizando assim uma despesa? ou

b) Manteria sempre o valor original das compras, pois essas perdas aparecerão a 
medida que as peças foram vendidas.

Quadro 3: Estatística descritiva da questão 1° situação

Considerações Ingressantes Concluintes Masculino Feminino

Conservador 41% 19% 38% 21%

Menos Conservador 59% 81% 62% 79%

2º Situação 

Você é o contador de uma empresa que vem operando com prejuízo a 3 anos conse-
cutivos. A empresa vem se reestruturando para que no próximo ano (4º ano) o cenário me-
lhore. Para alcançar esse recuperação nos resultados a empresa criou diversas ações para 
que todos os colaboradores contribuam com a reduções dos custos. No 4º ano surgem 
obrigações de longo prazo que deverão ser provisionadas aumentando assim os prejuízos 
da empresa. O que você faria?

a) Colaborando com o resultado da empresa e entendendo que essas obrigações 
serão exigidas somente anos depois (longo prazo) não registraria esses passivos e assim 
faria uma grande contribuição para a melhoria nos resultados da empresa.

b) Independentemente de estar prejudicando os resultados da empresa, você regis-
traria essas obrigações de longo prazo, com essas provisões não consideradas no plano de 
recuperação da empresa.
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Quadro 4: Estatística descritiva da questão 2° situação

Considerações Ingressantes Concluintes Masculino Feminino

Menos Conservador 0% 15% 3% 13%

Conservador 100% 85% 97% 87%

3º Situação 

Com a intenção de vender uma apartamento na orla do Búzios por R$ 500 mil, uma 
imobiliária anunciou a venda o imóvel no jornal. Uma empresa interessada em adquiri-
-lo, após contratar uma avaliadora que estimou o valor de mercado do apartamento em 
R$ 520 mil, fez uma oferta ao vendedor para aquisição a vista por R$ 490 mil, efetivando 
assim a compra. Você registraria a aquisição de que maneira?

a) Pelo valor de R$ 520 mil visto que esse foi o valor de mercado e assim se confi-
gura o valor justo para essa operação. ou

b) Pelo valor de R$ 500 mil visto que esse foi o valor anunciado pelo vendedor e 
assim verificável como valor justo para esta aquisição; ou

c) Pelo valor de R$ 490 mil visto que esse foi o valor efetivamente desembolsado 
pela empresa, apesar do imóvel ter valor financeiro superior.

Quadro 4: Estatística descritiva da questão 3° situação

Considerações Ingressantes Concluintes Masculino Feminino
Menos Conservador 0% 13% 14% 5%
Menos Conservador 10% 11% 11% 13%
Conservador 90% 76% 75% 82%

4º Situação

Um cliente solicitou serviço a uma empresa, que deveria ser prestado em período 
posterior, pagando um sinal antecipadamente. Nessa situação, quando seria efetivada o 
reconhecimento da receita?

a) No momento do recebimento do dinheiro, visto que a solicitação já foi realizada 
e que o serviços já foi agendando; ou

b) Somente após a realização dos serviços; ou
c) Somente após a realização dos serviços e a confirmação do cliente que o mesmo 

foi efetivado. 



213

Quadro 5: Estatística descritiva da questão 4° situação

Considerações Ingressantes Concluintes Masculino Feminino
Menos Conservador 75% 57% 54% 71%
Menos Conservador 10% 20% 36% 0%
Conservador 15% 24% 11% 29%

5º Situação

Q1. Dentre as alternativas apresentadas a seguir, qual você prefere:
a. Uma possibilidade de 80% de ganhar $ 4.000 e 20% de não ganhar nada.
b. Um ganho certo de $ 3.000.

Quadro 6: Estatística descritiva da questão 5° situação Q1

Considerações Ingressantes Concluintes Masculino Feminino

Menos Conservador 20% 13% 25% 8%

Conservador 80% 87% 75% 92%

Q2. Suponha que lhe é dada a chance de escolher entre: ganhar R$ 100,00 ou ar-
riscar a sorte em uma moedinha podendo ganhar R$ 200,00 ou não ganhar nada. Qual 
seria sua escolha?

a. Ganhar os R$ 100,00
b. Arriscar a sorte, podendo ganhar R$ 200,00 ou não ganhar nada.

Quadro 7: Estatística descritiva da questão 5° situação Q2

Considerações Ingressantes Concluintes Masculino Feminino

Menos conservador 5% 11% 82% 95%

Conservador 95% 89% 18% 5%

Q3. Suponha que você está para perder R$ 100,00 porém lhe é dada a chance de 
arriscar a sorte em uma moedinha e dependendo do resultado pode perder R$ 200,00 ou 
não perder nada. Qual seria sua escolha?

a. Perder os R$ 100,00.
b. Arriscar a sorte, podendo perder R$ 200,00 ou não perder nada.
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Quadro 8: Estatística descritiva da questão 5° situação Q3

Considerações Ingressantes Concluintes Masculino Feminino

Menos Conservador 35% 50% 64% 50%

Conservador 65% 50% 36% 50%

C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S 

A coleta de dados e a tabulação estatística descritiva permite-nos chegar as seguintes 
conclusões:

• Os alunos de Ciências Contábeis ingressam com perfil conservador em relação 
ao risco mas são propensos a assumir maiores riscos no final do curso. Desta 
forma, o conservadorismo parece diminuir a medida em que o mesmo conhece 
contabilidade.

• Os alunos ingressantes em Ciências Contábeis ao responderem questões relacio-
nadas as situações contábeis seguem a mesma direção sendo demasiadamente 
conservadores se comparado com os alunos concluintes.

• As alunas do sexo feminino são mais conservadoras nas questões de contabilidade 
relacionadas as receitas enquanto os homens são mais conservadores nas questões 
de contabilidade relacionadas ao ativo.

• Em relação aos riscos assumidos em investimentos percebe-se que as mulheres 
são mais conservadoras do que os homens.

Desta forma, os alunos de Ciências Contábeis ingressam conservadores diante das 
situações contábeis e são avessos ao risco evidenciando assim um elevado grau de con-
servadorismo. Porém, isto muda durante o curso, tornando-os menos conservadores em 
situações contábeis tendendo assim a evidenciar valores maiores de ativos e antecipação 
de receitas no resultado do exercício, bem como assumirem maiores riscos em investi-
mentos pessoais.

Os achados da pesquisa não refutam a ideia de que contadores são conservadores, mas 
que o acumulo de conhecimento em contabilidade estimula a exposição ao risco, sugerindo 
que quanto maior o nível de conhecimento do aluno acerca de contabilidade os demonstra-
tivos contábeis por ele elaborados são propensos a expressar maior otimismo. Isso é negativo 
se comparado com o que foi exposto por Hendriksen e Van Breda (1999) ao declararem que 
o contador deve ser pessimista visto que a euforia e o otimismo é observado pela administra-
ção da empresa devendo os contadores permanecendo pessimistas. Contudo, esta pesquisa 
não mediu o posicionamento do aluno em Ciências Contábeis mediante pressões para ma-
nipular o resultado visto que o conservadorismo conforme preceitua a literatura pode ser 
instrumento de manipulação de resultados através da política contábil (KAM,1990).
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Outra questão relevante é que homens e mulheres possuem julgamentos diferentes 
em relação ao conservadorismo relacionado a ativos e receitas. Enquanto as mulheres 
são mais conservadoras nas questões relacionadas as receitas, os homens são mais conser-
vadores nas questões relacionadas aos ativos. Isto é um achado relevante, a medida em 
que a contabilidade é seguida por princípios onde indica que a percepção do indivíduo 
afeta a informação contábil.

Finalmente, quando avaliado as perguntas que motivaram a pesquisa concluímos 
que os graduandos em ciências contábeis mudaram sim, sua percepção em relação ao 
conservadorismo após ingressar na universidade ficando eles menos conservadores e que 
homens e mulheres tratam as mesmas questões contábeis de formas diferentes. Parece-nos 
que a medida em que o aluno adquire mais conhecimento em contabilidade os mesmos 
se tornam menos conservadores.

Como sugestão para futuras pesquisas acreditamos ser relevante avaliar o grau de 
conservadorismo dos alunos matriculados no curso de direito visto que tais estudantes 
são também observados como conservadores. Para isto, deve-se criar situações-problemas 
inerente ao contexto acadêmico estudado por eles. 
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CAPÍTULO 10

A HEURÍSTICA CONSERVADORA E A SUA 
INFLUÊNCIA NO COMPORTAMENTO 
COGNITIVO: UM ESTUDO 
COMPARATIVO ENTRE ESTUDANTES 
DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO RN.
• Gilmara Mendes da Costa Borges

• Auris Martins de Oliveira

• José Dionisio Gomes da Silva

R E S U M O

Esse estudo tem como objetivo verificar se a formação do aluno do curso de Ciências 
Contábeis potencializa a sua visão conservadora. Para isso, aplicou-se um questionário 
a 102 (cento e dois) alunos de três universidades públicas localizadas no Rio Grande 
do Norte, sendo estes classificados em dois grupos, ingressantes e concluintes conforme 
determinado pelo critério do MEC/ENADE. As questões compõem duas perspectivas, 
níveis de conservadorismo social e econômico. Os resultados sinalizam que os níveis de 
conservadorismo são diferentes quanto as dimensões pesquisadas, sendo os respondentes 
mais conservadores quando se trata de decisões financeiras e de aderência das normas. No 
entanto, a estatística da amostra, não foi robusta o suficiente para confirmar que quanto 
maior o tempo de permanência na Universidade mais latente o nível de conservadorismo 
do aluno de Ciências Contábeis. É ainda possível afirmar  que a amostra pode ser ca-
racterizada por um perfil mais liberal em relação as suas percepções acerca de questões 
que exigem uma confrontação com suas crenças e valores morais em contextos onde se 
presumem existirem influências de ideologismos, tradições e crenças religiosas. Este re-
sultado pode ser influenciado pelo elemento idade, visto que, os componentes da amostra 
possuem um perfil bastante jovem.

I N T R O D U Ç Ã O

A interação existente entre os diversos ramos do saber é uma vertente da pesquisa que 
deve ser perseguida, quando a intenção é mostrar a contribuição que o conhecimento 
científico exerce em melhorar a acurácia e a compreensibilidade na geração das bases de 
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informações para o processo decisório dos usuários da Contabilidade. 
Este estudo pretende avaliar a existência de visão conservadora em relação as suas 

concepções entre os estudantes dos cursos de Ciências Contábeis no Estado do RN. 
O público-alvo deste trabalho são os estudantes do curso de Ciências Contábeis de três 

(03) universidades públicas do Rio Grande do Norte, onde foram pesquisados exclusiva-
mente os aspectos comportamentais dos alunos ingressantes e concluintes da graduação 
em Contabilidade. 

Pesquisadores têm-se utilizado da Psicologia Cognitiva para buscar compreender como 
as opiniões, atitudes e práticas cotidianas dos indivíduos podem influenciar no processo de 
tomada de decisão e como outras diversas variáveis ambientais impactam na elaboração 
dos relatórios e práticas gerenciais (LUCENA; FERNANDES; SILVA, 2011).

Neste sentido, elementos como idade, status socioeconômico e valores morais podem 
levar os indivíduos a adotar tendências diferentes ao longo do tempo em seu comporta-
mento. Por isso, busca-se apontar alguns elementos originados das relações entre o uni-
verso dos valores e crenças dos indivíduos e os conhecimentos adquiridos para verificar se 
existem diferenças significativas que justifiquem uma visão mais ou menos conservadora. 

A Contabilidade teve e ainda tem características marcantes de objetividade, mesmo 
diante de várias mudanças ocorridas na sociedade como um todo, sendo sua estrutura 
conceitual alicerçada no conservadorismo historicamente introduzido nas normas pelos 
princípios contábeis. 

Frente à estrutura normativa a qual estão sujeitos os operadores da Contabilidade, 
o comportamento destes se pauta frequentemente em optar pela decisão que seja mais 
adequada a norma do menor valor para ativos e receitas e maior para passivo e despesas, 
causando assim uma tempestividade assimétrica das informações contábeis. Porém, este 
viés decisório nem sempre é influenciado por questões meramente racionais, pois os in-
divíduos sofrem influências cognitivas que os levam a tomar decisões com base em seu 
julgamento, e este nem sempre corrobora com esta regra.

Diante das considerações acima, torna-se mister afirmar que a característica deste 
trabalho está pautada em estudar a heurística conservadora e sua influência no comporta-
mento cognitivo, e para tanto busca responder ao seguinte problema de pesquisa: a visão 
conservadora dos alunos do curso de Ciências Contábeis sofre modificações a partir de 
seu tempo de permanência na universidade?  

Os pressupostos assumidos para a formulação deste problema podem ser traduzidos 
nas seguintes questões de pesquisa: 

Q1: O curso de Ciências Contábeis torna o aluno mais conservador independente do 
tempo de formação? 

Q2: Quanto maior o tempo de formação mais latente o nível de conservadorismo do 
aluno de Ciências Contábeis?

O objetivo do presente estudo é verificar se a formação do aluno do curso de Ciências 
Contábeis potencializa a sua visão conservadora. Para tanto, foram traçados os seguintes 
objetivos específicos: a) verificar as diferenças de visão conservadora nos grupos de alunos 
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iniciantes e concluintes levando em conta aspectos sociais; b) verificar as diferenças de vi-
são conservadora entre os grupos de alunos iniciantes e concluintes no tocante as decisões 
de natureza econômico-financeira e normativa; e c) analisar se as variáveis idade e gênero 
exercem alguma influência nos resultados encontrados.   

Tendo em vista atingir o objetivo da pesquisa, foi realizado um levantamento biblio-
gráfico concernente ao objeto de investigação, com a finalidade de sistematizar o referen-
cial teórico para dar sustentação aos argumentos defendidos ao longo deste trabalho de 
pesquisa.

Com o propósito de analisar empiricamente a temática em questão, formulou-se um 
questionário para aplicação entre os estudantes matriculados nos períodos iniciais do 
curso e aos alunos que estão em períodos finais com o objetivo de verificar se existem 
diferenças na visão conservadora dos estudantes. Este questionário padrão, constituído de 
perguntas abertas e fechadas, foi enviado por meio eletrônico aos alunos através de seus 
emails disponíveis nas coordenações dos cursos, e alguns questionários foram aplicados 
em sala de aula pelos próprios pesquisadores. 

No que concerne ao conteúdo das questões aplicadas, foram enfocados alguns aspec-
tos da metodologia utilizada por Nishimura (2004), no tocante as questões relacionadas 
ao homossexualismo, aborto, papel da mulher e hierarquia social para traçar um perfil em 
relação a visão social dos indivíduos. As demais questões foram baseadas em situações que 
poderiam ser vivenciadas no cotidiano dos pesquisados e dividiam-se em duas vertentes: 
a) como a estrutura familiar influencia suas decisões e b) qual seu tipo de comportamento 
em relação a decisões financeiras, econômicas e normativas. 

Para argumentar sobre a heurística conservadora e sua influência no comportamento 
cognitivo dos estudantes de Ciências Contábeis, estruturou-se essa pesquisa, além des-
tas considerações iniciais, com o referencial teórico, que contempla as características do 
comportamento conservador, conservadorismo social e econômico, e as características do 
conservadorismo no estudo da Contabilidade, os procedimentos metodológicos, a análise 
dos resultados e as principais considerações finais.

R E F E R E N C I A L  T E Ó R I C O

Características do comportamento conservador

O conservadorismo é um conjunto de crenças políticas, econômicas, religiosas, edu-
cacionais e sociais, caracterizado pela ênfase no status quo e na estabilidade social, na 
religião, na tradição e na moralidade (KNIGHT, 1993). Por esta definição, o conservado-
rismo pode ser concebido em diversas dimensões, social, política, econômica, entre ou-
tras. Isto significa que um indivíduo pode apresentar níveis de comportamentos diferentes 
de acordo com situações diversas que lhes são apresentadas no seu cotidiano impactando 
no seu comportamento, por influência de várias interações destas dimensões.

Diante da evolução das diversas ciências, das grandes mudanças sociais, assim como 
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das inovações tecnológicas, descobertas e quebras de paradigmas antes enraizados no 
seio científico, o comportamento humano passou a ser um elemento primordial para ser 
investigado como motivador de diversos fenômenos de natureza social e econômica, de-
correntes das interações existentes entre o conhecimento cognitivo e a tomada de decisão.

Segundo pesquisa bibliográfica realizada por Steiner Neto (1991) apud Fuji e Slomski 
(2003), foram identificadas 16 (dezesseis) variáveis que podem influenciar a tomada de 
decisão: idade, nível hierárquico, grau de escolaridade, experiência profissional, atitude 
perante o risco, interesses funcionais, intuição, excesso de confiança, envolvimento pes-
soal, negócio da empresa, beneficiários da decisão, grupo de trabalho, forma de apre-
sentação das possibilidades de resultado, complexidade cognitiva, erros de codificação e 
tempo.

Através deste achado pode ser verificado que o comportamento humano é algo bas-
tante complexo e envolve uma gama de aspectos nem sempre racionais quando inseridos 
num contexto de ação e julgamento. Frequentemente, os indivíduos, ao tomarem de-
cisões, quase sempre utilizam vieses psicológicos induzidos por questões do tipo perda, 
ganho, risco, retorno, fracasso, excesso de confiança entre outros (LUCENA, FERNAN-
DES; SILVA, 2011).

Neste sentindo, os estudos apontam que o conservadorismo é uma característica 
inerente do ser humano (DICKAUT, 2009; DICKHAUT et al., 2010 apud FERREIRA 
JÚNIOR, 2012), no entanto o presente estudo pretende avaliar se esta característica é po-
tencializada nos alunos concluintes do curso de Ciências Contábeis visto que a estrutura 
conceitual das normas da profissão está baseada em práticas ainda bastante conservadoras.

Do conservadorismo social para o conservadorismo econômico
Historicamente o conservadorismo social foi heuristicamente associado dentro de várias 

perspectivas, podendo ser detectado nas pessoas através de valores e crenças dos pais, traços 
de personalidade obsessivos e de caráter rígidos, além de aspectos como idade entre outros 
fatores (MALTBY, 1997). Cabe, contudo, antes de qualquer assertiva mais aprofundada, 
expor a preocupação de MCCLOSKY (2014) de dever-se ter cuidado para evitar a tentação 
de “psicologizar” os problemas com exagerado ímpeto de tal modo que sejam ocultados os 
verdadeiros problemas causadores das decisões tomadas com suas consequências. 

Comumente o conservadorismo social vincula-se a estas perspectivas. Noutro aspecto, 
conforme estudos mais recentes (MORADIA; MESHKIB; MOSTAFAEIC, 2013) mos-
tram que a maioria das teorias econômicas e financeiras são baseadas na suposição de que, 
durante o processo decisório, as pessoas tenderiam a agir de forma totalmente racional e 
considerar todas as informações disponíveis. No entanto, as finanças comportamentais se 
concentram em estudar o papel dos fatores psicológicos sobre a coerência do processo de 
decisões econômicas do comportamento das pessoas. 

Moradia, Meshkib e Mostafaeic (2013) mostram que, no meio empresarial, os seres 
humanos são influenciados por erros emocionais e cognitivos e podem tomar decisões 
econômicas irracionais. Na maioria dos casos estudados, os participantes dos mercados 
não estão cientes de seus talentos para o erro na tomada de decisão, fazendo uso do ex-
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cesso de confiança, sendo observadas insatisfações com os resultados de seus investimen-
tos, passando os investidores a considerar algumas decisões com vieses comportamentais 
ou emocionais. Os autores concluem que estas decisões podem, na maioria das vezes, 
produzir resultados negativos  .

 Um ponto importante a ser frisado, conforme Everett (2013), é que apesar de nos 
últimos anos ter ocorrido um substancial aumento na pesquisa psicológica sobre a rela-
ção entre conservadorismo e cognição, e apesar deste substancial avanço na investigação 
destes temas, no entanto, não existe nada ainda concluso, aceito, validado cientificamente 
sobre o conservadorismo, em termos modernos de sua conceituação, e isto inclui suas 
sub-classes, conservadorismo social e conservadorismo econômico. 

C O N S E R VA D O R I S M O  N O  E S T U D O  D A  C O N TA B I L I D A D E

A ciência contábil ainda é alicerçada pelo conservadorismo, o que pode ser visto pelo 
seu arcabouço conceitual da Contabilidade predominantemente normativo. Segundo 
Fuji e Slomski (2003), a convenção da Objetividade, também chamada de norma ou 
restrição, influenciou profundamente as normas práticas e a estrutura conceitual de Con-
tabilidade ao priorizar informações de caráter histórico e verificável, fundamentadas em 
transações efetivamente ocorridas e em documentos comprobatórios.

Diante de uma perspectiva econômica, a qualidade da informação contábil está re-
lacionada ao consenso de seus usuários, observando as características institucionais e or-
ganizacionais do mercado, levando-se em consideração os aspectos econômicos, sociais, 
culturais, geográficos e temporais (DECHOW; GE; SCHRAND, 2004). Na busca por 
esta qualidade, os autores consideram três importantes dimensões: a persistência, o geren-
ciamento de resultados e o conservadorismo.

Devido à presença do conservadorismo nos números contábeis, há uma tendência de 
maior persistência dos lucros do que das perdas (tempestividade assimétrica). Para De-
chow e Schrand (2004), a persistência dos resultados contábeis é o atributo mais desejável 
para avaliação do desempenho empresarial, porém, ressaltam que essa qualidade da infor-
mação será relevante, somente se os resultados verdadeiramente refletirem o desempenho 
durante o período e se o desempenho do período corrente persistir nos períodos seguintes. 

O gerenciamento de resultados (earnings management) consiste em uma intervenção 
do gestor na informação financeira a divulgar, com o objetivo de obter uma determinada 
vantagem para si, para a empresa ou para ambos (SCHIPEER, 1989; HEALY; WHA-
LEN, 1999 apud FERREIRA JÚNIOR, 2012).

No aspecto das Ciências Cont ábeis, o conservadorismo pode ser definido como a 
tendência, nos atos do processo de tomada de decisão, em reconhecer perdas, mas não 
antecipar nenhum ganho (BASU, 1997; BALL et al. 2000; BALL; SHIVAKUMAR, 2005; 
PAULO, 2007).

Alguns estudos apontam que o comportamento conservador pode ser visto como algo 
positivo e inerente às próprias práticas da Contabilidade quando os indivíduos devem 
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seguir um conjunto padrão de normas que delimitam o campo de atuação dos seus ope-
radores. Neste sentindo, a ideia geral do conservadorismo é fornecer informações mais 
confiáveis aos investidores por meio de demonstrações que não sejam excessivamente 
otimistas (LOPES, 2002) e limitar as ações dos gestores (PAULO, 2007).

Por outro lado, para Chang et al. (2002), a maioria das tarefas contábeis requer que 
os contadores façam julgamentos na coleta e apresentação de informações para tomada 
de decisão dos gestores. Esses julgamentos, por sua vez, são influenciados por aspectos 
psicológicos que nem sempre estão relacionados com questões contábeis e/ou financeiras.

Para Fuji e Slomski (2008), a objetividade e o conservadorismo evidenciam apenas 
fatos passados e enfatiza a verificabilidade e tangibilidade na mensuração de ativos, não 
reconhecendo ativos de grande significado econômico, como o goodwill criado pela em-
presa e o capital intelectual.

As alterações normativas ocorridas no Brasil após o advento da Lei nº 11.638/07 (BRA-
SIL, 2007), e a elaboração da Instrução Normativa 469/08 (CVM, 2008), introduziram 
novos mecanismos de mensuração e evidenciação aproximando as informações divulga-
das à realidade econômica das organizações, como por exemplo, o tratamento de ativos 
financeiros a valor justo.

Estas alterações visam aumentar o nível de confiabilidade das demonstrações para o 
processo de tomada de decisão dos diversos stakeholders. No entanto, o conservadorismo 
ainda pode ser verificado quando, exige-se certa dose de cautela na formulação dos julga-
mentos necessários quando do processo de mensuração de estimativas em condições de 
incertezas, no sentido de que os ativos ou receitas não sejam superestimados e passivos ou 
despesas não sejam subestimados (IASB, 2001). 

O estudo de Coelho e Lima (2007) destaca que a verificação da existência da prática 
de conservadorismo contábil tem como marco a pesquisa de Basu (1997) que relacionou 
a prática do registro antecipado assimétrico de perdas econômicas, identificando esse re-
conhecimento pela reversão dos componentes transitórios dos resultados negativos e pela 
persistência dos sinais quando existem resultados positivos.

Para os autores, apesar de as normas brasileiras de contabilidade, de um modo geral, 
não fazerem qualquer referência ao conservadorismo, a estrutura normativa tende a ser 
conservadora, seja do ponto de vista patrimonial pela adoção do Custo Histórico como 
Base de Valor, seja na ótica dos resultados apurados pela aplicação da restrição da Pru-
dência.

A partir do estudo seminal de Basu (1995, 1997) vários outros estudos buscam demons-
trar a influência do conservadorismo nas demonstrações contábeis e o impacto deste nos 
processos decisórios (BALL; KOTHARI; ROBIN, 2000; BALL; SHIVAKUMAR, 2005; 
PAULO; ANTUNES; FORMIGONI, 2008; RAMALINGEGOWDA; YU, 2012). As evi-
dências apontam que, os níveis de conservadorismo existentes nas companhias diferem 
devido a vários fatores como, por exemplo, estrutura de capital, demanda de mercado, 
sistema regulatório entre outros. Neste caso, a própria escolha dos critérios de evidencia-
ção como base para o processo de mensuração dos ativos de uma empresa pode sofrer 
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influência da heurística do conservadorismo.
Segundo Kahnemam e Tversky (1979), ao preconizar a Teoria dos Prospectos, afir-

mam que o processo de mensuração dos fenômenos econômicos pode ser influenciado 
por vieses cognitivos, fazendo com que nem sempre as decisões sejam baseadas por um 
viés racional como pressupõe a Teoria do Mercado Eficiente de Fama (1970). Ao contrá-
rio, o indivíduo sofre influência de fatores e variáveis do ambiente em que está inserido e 
ignora as diversas variáveis do mundo real e baseia-se apenas nas variáveis mais relevantes 
e essenciais de acordo com seu julgamento (SIMON, 1965).

Tendo em vista os aspectos abordados neste estudo, a proposição assumida é a de que 
o conservadorismo é um viés heurístico presente nas normas e que este pode influenciar 
na forma como os indivíduos tomam suas reais decisões e como estes são influenciados 
pelo ambiente das organizações e pelas diversas demandas que são exigidas dos relatórios 
contábeis.

P R O C E D I M E N T O S  M E T O D O L Ó G I C O S

Por sua característica de descrever os aspectos ou comportamento de determinado 
fenômeno ou população, correlacionando variáveis ou fatos, implicando em observação, 
registro e análise, esta pesquisa classifica-se como descritiva (MARION, DIAS e TRALDI, 
2002). Neste sentido tem-se a afirmação de Silva (2008, p. 59):

A pesquisa descritiva tem como objetivo principal a 
descrição das características de determinada população 
ou fenômeno, estabelecendo relações entre as variáveis. 
Os dados coletados nesse tipo de pesquisa possuem téc-
nicas padronizadas, como o questionário e observação 
sistemática (SILVA, 2008, p. 59).

Já em função de buscar verificar as características sobre a visão conservadora, dentro 
da realidade universitária dos cursos de Contabilidade, esta pesquisa se classifica no que 
tange a captação da realidade, conforme Demo (1998) e Gil (1996), como empírica, com 
trabalho de campo. 

A base da pesquisa é formada pelas respostas dos estudantes de graduação do curso 
de Ciências Contábeis de três (03) instituições de ensino superior públicas do RN, que 
são: Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal do 
Semi-Árido (UFERSA) e Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), estas 
com atuação em dois municípios, Natal e Mossoró. 

Para classificação da população utilizou-se o critério do MEC/ENADE, que define 
como alunos ingressantes aqueles que cursaram até 25% (vinte e cinco por cento) da 
grade curricular do curso, sendo que esta pesquisa considerou que os discentes matricu-
lados do 1º ao 3º período cumpriam esta classificação. Conforme o mesmo critério, os 
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alunos considerados concluintes são aqueles que completaram no mínimo 80% (oitenta 
por cento) da grade curricular (o curso são 10 períodos). No caso da amostra pesquisada, 
os alunos matriculados a partir do 8º período em diante foram classificados como con-
cluintes. Foram obtidos 116 (cento e dezesseis) questionários, no entanto, para obedecer 
à classificação acima, foram desconsiderados os alunos que não atendiam aos critérios 
de classificação, restando uma amostra de 102 (cento e dois) questionários. Quanto à 
amostragem podemos classificá-la como não probabilística, de forma aleatória simples.

Preliminarmente, foi realizado o levantamento bibliográfico concernente ao objeto 
de investigação, com intuito de sistematizar o referencial teórico que dá sustentação aos 
argumentos assumidos ao longo deste artigo.

A captação da realidade junto aos alunos do Curso de Ciências Contábeis das três 
universidades pesquisadas deu-se, especificamente, no mês de abril de 2014, através de um 
questionário padrão, com perguntas abertas e fechadas (MARCONE; LAKATOS, 2008), 
enviado por meio eletrônico, utilizando o Google Drive, sendo que alguns questionários 
foram aplicados em sala de aula aos respondentes diretamente pelos pesquisadores. 

O tipo de questionário é o estruturado (MARION; DIAS; TRALDI, 2002), onde se-
guiu-se um roteiro predeterminado de perguntas que obrigatoriamente foram respondidas 
pelos respondentes. 

No desenvolvimento do questionário foram utilizadas as questões da pesquisa de 
Nishimura (2004), para verificar o nível de conservadorismo social dos respondentes. O 
foco da pesquisadora era estudar as tendências do comportamento social dos brasileiros 
com base em posicionamentos sobre temas como o homossexualismo, o aborto, o papel da 
mulher e a hierarquia social e suas relações com variáveis demográficas, socioeconômicas 
e de comportamento político. No presente estudo, para se analisar o nível de visão conser-
vadora dos respondentes da amostra foram feitas 06 (seis) questões que, além de abordar os 
temas propostos no artigo acima, incluiu-se questões que levavam em conta a opinião dos 
respondentes quanto a educação familiar e o conservadorismo em relação a idade.

As questões abaixo foram inseridas com o intuito de verificar o nível de conservado-
rismo social dos indivíduos:
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Tabela 1 – Temas e Questões utilizadas para medir o Nível de Conservadorismo Social

Temas Perguntas Opções de Respostas

Educação familiar
Q1. Em sua opinião, seus 

pais deram a você uma 
educação adequada?

( ) Sim. Certamente darei a mesma 
educação aos meus filhos.

( ) Não. Farei diferente com meus filhos, 
pois as exigências atuais não são as mes-

mas. 

(  ) Não sei.

Homossexualismo Q2. Em sua opinião, os 
homossexuais são...

(  ) Pessoas como quaisquer outras.

(  )  Pessoas que nasceram com esse 
problema e por isso devem ser aceitas. 

(  )  São pessoas com comportamento 
errado.

Aborto

Q.3 Com qual dessas fra-
ses você concorda mais:

(  ) O aborto deve ser proibido em qual-
quer situação.

(  ) O aborto deve ser permitido se a mu-
lher ficar grávida por causa do estupro. 

(  ) O aborto deve ser permitido em 
qualquer situação.

Papel da Mulher

Q.4 Em sua opinião... (  ) Os homens devem dividir com as 
mulheres o trabalho de cuidar da casa e 

dos filhos.

(  ) Essa é uma responsabilidade da 
mulher. 

Hierarquia Social

Q.5 Os moradores de 
um prédio ou edifício 

dizem para os porteiros e 
empregadas domésticas 

que eles/elas podem usar 
o elevador social. O que 
você acha que os empre-
gados do prédio devem 

fazer?

(  ) Eles devem usar o elevador social.

(  ) Eles deveriam continuar usando o 
elevador de serviço. 
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Conservadorismo

X

Idade

Q.11 As pessoas mais 
velhas não conseguem 

acompanhar o desenvol-
vimento da sociedade e 
comparam os padrões e 

valores sociais atuais com 
aqueles existentes na sua 
época, demonstrando um 
conservadorismo muitas 
vezes prejudiciais ao seu 
convívio com as demais 

pessoas. Toda pessoa 
velha é conservadora!

(  ) É absolutamente correta.

(  ) É absolutamente errada.

( ) A idade não tem relação com o con-
servadorismo.

Fonte: Nishimura (2004) - adaptado.

A outra vertente abordada pela pesquisa é a dimensão do nível de conservadorismo 
dos estudantes pesquisados em relação às decisões de natureza econômico-financeira e 
de adequação das normas contábeis. Esta dimensão foi denominada de Conservadorismo 
Econômico, mensurada nas respostas às seguintes questões:

Tabela 2 – Questões utilizadas para medir o Nível de Conservadorismo Econômico

Perguntas Opções de Respostas

Q.6 Como você costuma tomar 
suas decisões financeiras?

(  ) Baseado em decisões passadas.

(  ) Baseado em expectativas futuras e 
conjuntura econômica.

(  ) Outros. Justifique

Q.7 Com qual das duas opções 
abaixo você mais concorda:

( ) Prefiro investir na poupança, pois 
apesar de um rendimento mais baixo ela 

é mais segura.

( ) Prefiro investimentos que me deem 
maiores retornos, mesmo que exista um 

risco de perda.



228

Q.8 Você está pensando em adquirir sua casa 
própria através de um financiamento habitacional, 

porém a casa que mais atende suas expectativas 
(tamanho, localidade etc) custa um pouco a mais 

do que você esperava e comprometerá 40% da 
sua renda. Você já possui o financiamento de 
um veículo que somado a prestação do imóvel 

comprometeria 60% de sua renda por um prazo de 
5 anos. Qual das opções você escolheria?

( ) Prefiro adiar a compra da casa até 
quitar as prestações do veículo ou ter um 

aumento de renda.

(  ) Compraria o imóvel, (porque existe a 
possibilidade de aumento de renda) pois 
a renda restante daria para manter meu 
estilo de vida e também existe a expecta-

tiva de aumento de renda.

Q.9 Na empresa que você trabalha como existem 
itens de estoques no ativo circulante cujo 

avanço tecnológico provoca a perda de valor ou 
diminuição de seu preço de mercado. Ciente desta 

peculiaridade do setor e com dados disponíveis você:

(  ) Registraria uma provisão para perdas 
- Ajustes ao valor de mercado -  dimi-

nuindo o valor desses ativos da conta de 
estoques e consequentemente, diminui-

ria o lucro da empresa.

(  ) Não registraria uma provisão para per-
das -Ajustes ao valor de mercado- permane-
cendo o valor dos estoques a custo histórico.

Q.10 No instante de concluir um exercício financei-
ro, você toma ciência de que existe uma ação judicial 

por um dano ambiental (ecológico) contra a em-
presa cujo Balanço Patrimonial e Demonstração do 
Resultado do Exercício estão sendo concluídos. Ao 

consultar o setor jurídico é recebida uma projeção de 
50% de possibilidade de perda e 50% de probabilida-

de de sucesso na defesa jurídica. Neste caso você:

(  ) Registraria uma provisão para perdas 
judiciais com multas ambientais no 

resultado diminuindo o lucro e lançaria 
no passivo contingente a pagar o valor 

constante nos autos do processo judicial 
em questão.

(  ) Não faria nenhum registro.

Fonte: elaborado pelos autores.

Os dados da pesquisa foram tabulados em planilha eletrônica EXCEL®, onde criou-se 
um escore para quantificar o perfil dos respondentes quanto ao nível de conservadorismo 
nas duas dimensões: social e econômica. Os escores aplicados foram “0” para respostas 
tidas como “liberais”; “0,5”, para respostas com nível de conservadorismo “parcial” e “1” 
para as respostas consideradas “conservadoras”. A partir da obtenção dos escores dos res-
pondentes, inferiram-se as seguintes métricas:

Quadro 1 – escores dos níveis de conservadorismo

Perfil dos respondentes Liberal Parcial Conservador

Escores < 0,39 Entre 0,40 e 0,50 > 0,51

       Fonte: elaboração dos autores.



229

Para análise dos dados, além da estatística descritiva, também recorreu-se, para verifi-
car se existem diferenças significativas entre o comportamento conservador (nas dimen-
sões sociais e econômicas) entre os alunos ingressantes e concluintes, o teste de Levenge 
para igualdade das variâncias e o Teste t de Student, ou Test t, para verificar diferenças 
nas médias dos grupos analisados. Para valores acima de 0,5 nos níveis de significância, 
assume-se que as variâncias são iguais. O programa estatístico utilizado foi o Statistical 
Package for the Social Sciences - SPSS. 

A N Á L I S E  D O S  R E S U LTA D O S

Nesta seção apresenta-se a análise dos resultados que está dividida em três partes, sendo 
que a primeira apresenta a descrição dos participantes da pesquisa; a segunda evidencia a 
classificação dos estudantes quanto a influência do conservadorismo na formação social 
do indivíduo concernentes as questões relativas a influência familiar, homossexualismo, 
aborto, papel da mulher e hierarquia social. Por fim, verificou-se a influência do conserva-
dorismo no que concerne a questões econômicas e de aplicação das normas para verificar 
o nível de conservadorismo econômico dos alunos.

Perfil dos Respondentes

Na primeira parte do questionário foi traçado o perfil dos respondentes contendo 
perguntas como gênero, idade e período do curso em que está matriculado. A tabela 
3 mostra o total de alunos respondentes para as 03 (três) universidades públicas onde 
os questionários foram aplicados. Verifica-se que quanto ao gênero, 51% (cinquenta e 
um por cento) dos respondentes é do sexo masculino. Quanto ao período em que estão 
matriculados, 56% (cinquenta e seis por cento) são iniciantes e 44% (quarenta e quatro 
por cento) concluintes.

Tabela 3 – Classificação dos respondentes quanto ao gênero e período

Uni-
versi-
dade

Gênero Período
To-
tal %Femini-

no % Mas-
culino % Ini-

ciante % Con-
cluinte %

UFRN 30 60% 31 60% 37 65% 24 53% 61 60%

UFER-
SA 11 22% 8 15% 11 19% 8 18% 19 19%

UERN 9 18% 13 25% 9 16% 13 29% 22 22%

Total 50 49% 52 51% 57 56% 45 44% 102 100%

Fonte: dados da pesquisa
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A pesquisa também traçou um perfil dos respondentes quanto a idade, pois, em um 
estudo anteriormente citado, é um elemento influente a ser verificado dentro das caracte-
rísticas do comportamento conservador. Para a amostra pesquisada, verificou-se, que 49% 
(quarenta e nove por cento) dos respondentes têm idade entre 17 (dezessete) e 23 (vinte 
e três) anos, 32% (trinta e dois por cento) têm idade entre 24 (vinte e quatro) e 30 (trinta) 
anos, e apenas 19% (dezenove por cento) dos entrevistados tem idade igual ou superior a 
30 (trinta) anos, demonstrando que, independente do período, o perfil dos respondentes 
é caracterizado por indivíduos muito jovens.

Tabela 4 – perfil dos respondentes quanto à idade

Universi-
dade

Idade
To-
tal %

17-23 % 24-30 % 30-36 % Acima 
de 36 %

UFRN 29 58% 21 64% 8 62% 3 50% 61 60%

UFERSA 11 22% 5 15% 3 23% 0 0% 19 19%

UERN 10 20% 7 21% 2 15% 3 50% 22 22%

Total 50 49% 33 32% 13 13% 6 6% 102 100%

Fonte: dados da pesquisa

Influência do Nível de Conservadorismo Social nos estudantes 

Dentre as diversas dimensões assumidas pelo conservadorismo e que influenciam as 
escolhas dos indivíduos, a presente pesquisa buscou verificar se existem diferenças de 
comportamento entre indivíduos ingressantes e concluintes especificamente em relação 
a dimensão social, visto que, a influência de aspectos psicológicos podem variar em seus 
diversos aspectos, inclusive os econômicos.

A partir da classificação especificada na metodologia, a análise dos dados mostrou que 
os indivíduos da amostra apresentam um perfil mais liberal quando confrontados com 
questões de cunho social. Uma possível explicação é que a amostra é composta de pessoas 
mais jovens cujas vertentes sociais se caracterizam por uma maior aceitação de condutas 
voltadas para um contexto de inserção social onde busca-se cada vez mais a integração de 
elementos antes tidos como discriminatórios. As próprias políticas públicas corroboram 
para uma maior igualdade nos gêneros e no papel dos indivíduos dentro da coletividade. 
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Tabela 5 – Nível de Conservadorismo Social x Período

Período N Média Desvio 
Padrão

Erro da Média 
Desvio Padrão

Iniciante 57 .33 .141 .019
Concluin-

te 45 .38 .134 .020

Fonte: dados da pesquisa

O aspecto da pesquisa em confrontar se existem diferenças quanto ao nível de con-
servadorismo entre os grupos respondentes é o cerne principal do estudo. Na população 
estudada, apesar de existir uma leve diferença nas médias dos grupos, não se pode inferir 
que os alunos concluintes se mostram mais conservadores na dimensão social visto que, 
a um nível de significância estatística de 5% (cinco por cento), isto não pode ser compro-
vado conforme demonstrado na Tabela 6.

Tabela 6 – Estatística para variável Nível de Conservadorismo Social

Nível de 
Conserva-
dorismo 
Social

Teste de 
Levene Teste t 

F Sig. t Gl Sig. (bila-
teral)

Diferen-
ça das 
Médias

Erro 
Padrão 

da Dife-
rença

IC de 95% para 
a diferença

inferior supe-
rior

Assumin-
do iguais 
variâncias

.007 .934 -1.641 100 .104 -.045 .027 -.100 .009

Fonte: dados da pesquisa

Influência do Nível de Conservadorismo Econômico nos estudantes

A partir do preconizado nas Finanças Modernas, a aversão ao risco é um pressuposto 
da Hipótese de Mercados Eficientes e pode ser definida como a preferência por um ga-
nho certo a uma aposta que tenha expectativa maior ou igual. No entanto, o estudo de 
Kahneman e Tversky (1984) demonstrou que, no processo decisório dos indivíduos e em 
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condições de risco, a aversão à perda ocorre apenas no campo dos ganhos. Esta teoria 
pode ser comprovada no perfil dos respondentes da amostra quanto ao nível de Conserva-
dorismo Econômico. Conforme Tabela 7, pode-se verificar que a média das respostas para 
os alunos ingressantes é de 0,67 e de 0,63 para os concluintes, caracterizando-os como 
conservadores pelo escore proposto no método da pesquisa. Isto mostra que os indivíduos 
ao tomarem decisões em questões relativas às finanças e aos aspectos normativos de suas 
profissões, assumem características mais conservadoras do que em relação ao comporta-
mento social.

Tabela 7 – Nível de Conservadorismo Econômico x Período

Período N Média Desvio Padrão Erro da Média Padrão

Iniciante 57 .67 .184 .024

Concluinte 45 .63 .198 .029

Fonte: dados da pesquisa

No entanto, ao confrontar as médias dos grupos respondentes, os resultados não de-
monstraram robustez suficiente para afirmar que os alunos ingressantes são mais (menos) 
conservadores do que os alunos concluintes. Embora exista uma variação quantitativa 
mostrando que os alunos ingressantes são mais conservadores (tese reversa) do que os 
concluintes, isto não é comportado estatisticamente conforme demonstrado nos dados 
da Tabela 8. 

Tabela 8 – Estatística para variável Nível de Conservadorismo Econômico

Nível de 
Conservado-
rismo Eco-

nômico

Teste de 
Levene Teste t 

F Sig. T Gl
Sig. 

(bilate-
ral)

Dife-
rença 
das 

Médias

Erro 
Padrão 

da 
Dife-
rença

IC de 95% para a 
diferença

inferior supe-
rior

Assumindo 
variâncias 

iguais
.090 .765 1.065 100 .289 .040 .038 -.035 .116

Fonte: dados da pesquisa
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Análises Adicionais

Como parte complementar da pesquisa, foram feitas algumas análises adicionais com 
o intuito de verificar se outras variáveis podem influenciar os níveis de comportamento 
dos respondentes nas duas dimensões pesquisadas. 

Primeiramente, buscou-se verificar se há diferença entre os gêneros pesquisados nos 
níveis de comportamento conservador na dimensão social entre alunos ingressantes e 
concluintes. Conforme Tabela 9, entre os respondentes ingressantes, o gênero feminino 
apresenta-se menos liberal do que o gênero masculino no que diz respeito ao conservado-
rismo social. Já no grupo de alunos concluintes, infere-se que os alunos do sexo masculino 
são menos liberais do que o feminino no que concerne a esta dimensão. 

Tabela 9 – nível de Conservadorismo Social x Gênero

Período Gênero N Mé-
dia

Desvio Pa-
drão

Erro Padrão da 
Média

Ingressantes
Feminino 24 .36 .150 .031

Masculino 33 .32 .133 .023

Concluintes
Feminino 26 .37 .148 .029

Masculino 19 .39 .115 .026

  Fonte: dados da pesquisa.

O teste estatístico realizado apresentou o seguinte resultado, conforme Tabela 10.

Tabela 10 – nível de Conservadorismo Social x Gênero

Período

Teste de 
Levene para 

Igualdade das 
Variâncias

Teste t para igualdade de Médias

F Sig. T Gl Sig. (bi-
lateral)

Dife-
rença 
das 
Mé-
dias

Erro Pa-
drão da 

Diferença

IC de 95% para a 
diferença

infe-
rior superior
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Ingres-
santes .298 .587 1.048 55 .299 .039 .038 -.036 .115

Con-
cluintes .730 .398 -.456 43 .651 -.019 .041 -.101 .064

Fonte: dados da pesquisa

Verificando o Teste de Levene para a igualdade das variâncias, pode-se afirmar que o 
p-value de 0.587 não é estatisticamente significante para inferir que os sexos femininos 
e masculinos diferem em relação ao nível de conservadorismo social, ou seja, para esta 
amostra, esta dimensão do conservadorismo não encontra relação com os gêneros dos 
indivíduos.

O mesmo procedimento foi utilizado para verificar se existem diferenças nos níveis de 
conservadorismo econômico entre os gêneros da pesquisa. As estatísticas estão descritas 
nas tabelas 11 e 12.

Tabela 11 – nível de Conservadorismo Econômico x Gênero

Período Gênero N Mé-
dia

Desvio 
Padrão

Erro Padrão 
da Média

Ingressantes
Feminino 24 .71 .133 .027
Masculino 33 .65 .211 .037

Concluintes
Feminino 26 .67 .176 .034
Masculino 19 .58 .218 .050

  Fonte: dados da pesquisa.

Tabela 12 – estatística dos Grupos

Período

Teste de 
Levene para 

Igualdade das 
Variâncias

Teste t para igualdade de Médias

F Sig. T Gl Sig. (bi-
lateral)

Dife-
rença 
das 

Médias

Erro Pa-
drão da 

Diferença

IC de 95% para a 
diferença

inferior supe-
rior
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Ingres-
santes 4.886 .031 1.469 54.068 .148 .067 .046 -.024 .159

Con-
cluin-

tes
.851 .362 1.552 33.726 .130 .094 .061 -.029 .217

A análise das médias dos gêneros entre os grupos pesquisados mostram que o sexo 
feminino é mais conservador em relação ao gênero masculino, tanto para o grupo de ini-
ciantes quanto para o grupo de concluintes no que concerne ao nível de conservadorismo 
na dimensão econômica. No entanto, esta afirmação não pode ser suportada estatistica-
mente conforme os dados mostrados anteriormente. 

C O N C L U S Õ E S

Esse estudo tem como objetivo principal verificar se a formação dos estudantes do 
Curso de Ciências Contábeis potencializa a sua visão conservadora. Para isso, aplicou-
-se um questionário a 102 (cento e dois) estudantes, em 03 universidades públicas do 
RN, que foram classificados em dois grupos: alunos ingressantes e alunos concluintes 
conforme critério do MEC/ENADE. O questionário teve como objetivo analisar as de-
cisões dos indivíduos acerca de questões relativas à educação familiar, homossexualismo, 
aborto, papel da mulher e hierarquia social como suporte para uma classificação do perfil 
dos entrevistados inerentes ao nível de conservadorismo social. O questionário também 
apresentou perguntas relativas às decisões financeiras dos indivíduos e a aderência destes 
as normas contábeis para traçar um perfil dos estudantes quanto ao nível de conservado-
rismo na dimensão econômica.

Um dos pressupostos levantados na pesquisa era de que quanto maior o tempo de 
formação mais latente o nível de conservadorismo do aluno de Ciências Contábeis. Esta 
premissa baseou-se no fato de que o arcabouço teórico de formação da profissão contábil 
possui em suas bases conceituais princípios historicamente influenciados pelo conser-
vadorismo, exigindo verificações de uma série de normas e regras implementadas pelos 
órgãos regulatórios da Contabilidade.

No contexto de conservadorismo social, é possível afirmar que os respondentes podem 
ser caracterizados por um perfil mais liberal em relação as suas percepções acerca de 
questões que exigem uma confrontação com suas crenças e valores morais em contextos 
onde se presumem existirem influências de ideologismos, tradições e crenças religiosas. 
Este resultado pode ser influenciado pelo elemento idade, visto que, os componentes da 
amostra possuem um perfil bastante jovem. No entanto, para o limite desta pesquisa em 
analisar se existem diferenças nos níveis de conservadorismo entre alunos ingressantes 
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e concluintes nesta dimensão, os resultados evidenciaram que, estatisticamente para a 
amostra em questão, este resultado não pode ser comprovado, não havendo assim diferen-
ças significativas entre os grupos pesquisados.

Devido as diferenças de comportamento dos indivíduos dentre as várias dimensões de 
processo decisório, optou-se em analisá-los na vertente do comportamento econômico 
para dimensionar os níveis de conservadorismo em relação a tomada de decisão financeira 
e de aderência das normas. Estes resultados corroboraram com estudos anteriores ao de-
monstrar que os indivíduos possuem um maior nível de conservadorismo quando se trata 
de suas decisões financeiras e de questões atreladas a um julgamento profissional. Porém, 
ao compararmos as médias dos grupos, não é possível inferir que tal característica seja 
mais latente para um grupo ou outro, sendo assim refutada a tese suportada na questão 
de pesquisa.

Em análises adicionais, comparou-se se existiam diferenças nos níveis de comporta-
mento conservador quanto ao gênero dos respondentes. A pesquisa constatou uma ten-
dência do gênero feminino em assumir um comportamento conservador para as duas 
dimensões pesquisadas, no entanto, as estatísticas não tem robustez suficiente para sus-
tentar esta conclusão.

A presente pesquisa tem sua importância ao tratar de como os aspectos psicológicos 
podem influenciar o comportamento dos indivíduos quando confrontados com diversos 
dilemas que podem surgir quando se envolvem os valores e crenças que necessitam de 
julgamento quanto a uma escolha mais adequada ao cumprimento de normas e padrões, 
sejam elas sociais, financeiras e profissionais. Dentro do estudo da Contabilidade, tal pers-
pectiva assume importância na medida em que o estudo da cognição ajuda a analisar qual 
a influência e o impacto das decisões tomadas pelos contadores dentro do processo de 
mensuração e divulgação de dados contábeis a serem informados aos diversos usuários. 

Para futuras pesquisas, indica-se analisar alunos de outros cursos como administração 
e economia para desenvolver um estudo comparativo entre as áreas de formação dos indi-
víduos e a influência destas nos comportamentos observáveis.
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CAPÍTULO 11
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R E S U M O

Este estudo tem como objetivo verificar o posicionamento ético dos estudantes do curso 
de Ciências Contábeis ao se depararem com um ato fraudulento, a partir de uma análise 
empírica, levando em consideração alguns fatores socioeconômicos, além da hipótese de 
Cressey (pressão, racionalização e oportunidade). A amostra representa os alunos do curso 
de graduação em Ciências Contábeis da UFPB e UNISINOS, no ano de 2014. A meto-
dologia utilizada corresponde a uma técnica bivariada, através do teste não paramétrico de 
Spearman, além de uma técnica multivariada, através da Regressão Logística Multivariada. 
O resultado da  análise dos dados aponta que a maioria dos estudantes identificou a questão 
moral envolvida nos cenários apresentados, sendo tal reconhecimento fundamental para 
identificar a intenção de agir dos respondentes. Ademais, tais resultados sugerem que os 
estudantes possuem um posicionamento mais voltado para a ética teleológica, visto que 
a intenção de agir é influenciada pelos fatores descritos acima, ou seja, os estudantes da 
amostra consideram a consequência de tal ato, para, posteriormente, concordar ou não com 
o comportamento dos agentes dos cenários. 

Introdução

No mercado empresarial, diversas são as denúncias referentes a casos de fraudes em 
que profissionais da área contábil estão envolvidos, provocando, consequentemente, um 
aumento nos debates sobre a conduta ética destes profissionais. Segundo o CPC 00 (Es-



trutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro), a 
Contabilidade possui como finalidade principal a elaboração de informações úteis que 
habilitem seus usuários em tomar as decisões mais acertadas, sendo que tais informações 
devem apresentar como características qualitativas fundamentais, a relevância e a repre-
sentação fidedigna, ou seja, devem ser completas, neutras e livres de erro. Dessa forma, 
os contadores devem estar cientes de que diversos são os profissionais que dependem de 
suas informações. Ainda, torna-se importante ressaltar que a conduta ética é considerada 
essencial para a permanência das profissões. Sem ética a sociedade não se estrutura de 
forma permanente; e uma profissão também não (FIPECAFI, 2010).

Pelo fato de ocorrerem diversos envolvimentos da classe contábil em questões antié-
ticas, torna-se importante verificar a conduta dos futuros contadores ao deparar-se com 
casos envolvendo fraudes contábeis. Assim, o presente estudo possui o seguinte problema 
de pesquisa: Até que ponto existe um posicionamento moral dos estudantes do curso de 
Ciências Contábeis em relação às fraudes?

Tendo em vista o que foi exposto, e considerando que os estudantes de Contabilidade 
são os futuros profissionais da classe contábil, esta pesquisa tem como objetivo geral veri-
ficar o posicionamento ético dos estudantes do curso de Ciências Contábeis ao se depara-
rem com um ato fraudulento, a partir de uma análise empírica levando em consideração 
alguns fatores sócio-econômicos, além da hipótese de Cressey (triângulo da fraude). 

De forma resumida, Cressey realizou uma pesquisa com fraudadores que não tinham, 
até então, antecedentes criminais, e verificou que três fatores o motivaram a cometer 
fraude, sendo estes a pressão, a oportunidade e a racionalização.

Os objetivos específicos consistem em analisar se as variáveis: idade, gênero, o fato de 
já ter outra graduação concluída, nível de escolaridade, gravidade do ato, pressão, oportu-
nidade e/ou racionalização influenciam o posicionamento ético dos alunos de Ciências 
Contábeis, em relação às fraudes. 

Já a hipótese a ser testada fundamenta-se na existência de um posicionamento ético 
por parte dos estudantes do curso de Ciências Contábeis diante de uma situação envol-
vendo fraudes. 

É importante salientar que o presente trabalho limitou-se à análise do comportamento 
ético dos alunos que cursam Ciências Contábeis na Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) e na Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS). Estas Universidades foram 
escolhidas devido ao acesso mais rápido por parte dos pesquisadores no que tange à coleta 
dos dados. Tal análise compreende o ano de 2014, abrangendo os alunos de diversos 
períodos do curso de Ciências Contábeis. Esta pesquisa torna-se relevante por contri-
buir para a ampliação de estudos na área de Contabilidade Comportamental, devido 
ao seu extenso campo de exploração. Tendo em vista que o público alvo deste trabalho 
corresponde à estudantes do curso de bacharelado em Ciências Contábeis, esse torna-se 
importante, pois trabalha com um público considerado, em média, novo no mercado, e 
que, portanto, está sendo preparado para suas atividades profissionais, o que irá refletir 
futuramente no seu comportamento ético e moral. 



241

R E F E R E N C I A L  T E Ó R I C O

Ética e moral

A palavra “ética” significa modo de ser ou caráter, a palavra “moral” significa um 
conjunto de normas ou regras adquiridas por hábito e aceitas pelas comunidades hu-
manas durante determinado momento. Ética e moral apresentam o mesmo significado, 
referindo-se a um conjunto de costumes de uma sociedade e considerados como valores 
e obrigações para a conduta de seus membros (CHAUÍ, 1994). 

Por outro lado, outros estudiosos afirmam que tais termos foram progressivamente 
adquirindo significados distintos.  Ferrell, Fraedrich e Ferrell (2001) informam que a ética 
foi denominada como estudo e filosofia da conduta humana, enfatizando o que é certo 
e o que é errado universalmente, já a moral são princípios ou regras que o indivíduo ou 
grupo de indivíduos aplicam ao definir o que é certo ou errado. 

Em resumo, os princípios éticos são universais, já a moral atende a um conjunto de 
regras seguidas pelos indivíduos por meio de suas atividades práticas. Cabe ressaltar que 
para fins da presente pesquisa, para evitar discussões quanto à terminologia e conside-
rando que não há prejuízo à análise, “ética” e “moral” são analisados como sinônimos, 
consistindo em um conjunto de preceitos que devam ser seguidos por uma sociedade.

M O D E L O  T E Ó R I C O  D E  T O M A D A  D E  D E C I S Ã O  N O 

C A M P O  D A  É T I C A

Na literatura destacam-se diversos modelos teóricos no campo da ética, objetivando 
a identificação dos principais aspectos referentes ao processo de tomada de decisão. De 
acordo com O´Fallon e Butterfield (2005, p. 375) “durante meados de 1980 e início de 
1990, o campo da ética descritiva avançou por uma série de modelos teóricos (por exemplo, 
Jones, 1991; Rest, 1986; Trevino, 1986)”. Tais modelos são geralmente construídos sobre a 
estrutura original de Rest (1986), o qual vê o processo de decisão moral como envolvendo 
quatro componentes básicos, ou etapas: identificar a natureza moral de uma questão, fazer 
um julgamento moral, estabelecer a intenção moral, e engajar-se a ação moral. 

No Brasil, destaca-se o estudo de Alves (2005), o qual desenvolveu um modelo que 
permite identificar variáveis que interferem no processo de tomada de decisão de um 
indivíduo, no campo da ética, quando este estiver vinculado à profissão regulamentada. 
Seu foco foram os profissionais da área contábil. Para Alves (2005, p.109), em relação 
aos modelos teóricos existentes, o fato de “se concentrarem no ambiente organizacional 
torna-os deficientes quando se busca investigar o comportamento de um indivíduo cujo 
exercício profissional é regulamentado por lei”.
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Figura 1 – Modelo para definição da ética 

                                                       Fonte: Alves, 2005

Na figura 1, Alves (2005) informa que os fatores situacionais, individuais e a neces-
sidade de cumprimento ao código de ética são influentes na avaliação e na tomada de 
decisão dos contadores, no campo da ética. Em seu modelo ele corrobora que do am-
biente econômico e social surgem os dilemas morais com os quais o profissional de con-
tabilidade se defronta diariamente. Para cada dilema ético, o profissional, baseado em 
valores advindos da ética deontológica e teleológica, julga a gravidade que esse problema 
envolve. Se a gravidade for muito baixa, significa que, em sua percepção, não se trata de 
um dilema moral. Caso contrário, se o julgamento for ao sentido da existência de uma 
situação discutível, sob o aspecto moral, a questão passa por quatro fases: o reconheci-
mento, o julgamento, a intenção de agir e o comportamento efetivo.

Na fase de reconhecimento, se constrói a percepção de que o assunto envolvido tem 
natureza de conflito moral. Em seguida, o profissional julga, com base na ética deonto-
lógica, a ética teleológica, fatores individuais e situacionais, qual o procedimento moral-
mente correto a seu ver. Na fase seguinte “Intenção de Agir”, o profissional estabelece 
a sua conduta a seguir. Ele pode, por exemplo, julgar o ato moralmente incorreto, mas 
tomar a decisão de agir em sentido contrário a esse ato, motivado por um ou mais fatores 
que constituem o modelo (fatores individuais, situacionais), inclusive fatores coercitivos, 
tais como o código de ética da profissão.

M O D E L O  D E  C R E S S E Y:  T R I Â N G U L O  D A  F R A U D E

Em primeiro momento é importante salientar que segundo Singleton et al. (2006), 
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fraude refere-se a todas as formas que um indivíduo ou grupo podem planejar a fim de 
obter uma vantagem sobre outro através de falsas declarações.

Levando em consideração que as fraudes causam diversos prejuízos para a sociedade 
em geral, é importante examinar os fatores que motivam um indivíduo a cometer fraude.  
Seguindo tal raciocínio, de acordo com Singleton et al. (2006), Cressey (2005) realizou 
uma pesquisa, com cerca de 200 indivíduos que cometeram fraudes financeiras e con-
cluiu que três fatores eram comuns motivadores para tais atos: a pressão, a oportunidade 
e a racionalização. Assim, combinando tais motivadores, Cressey (2005) desenvolveu o 
modelo "Triângulo da Fraude”. 

Figura 2 - Triângulo da Fraude

FRAUDE

Pressão

Oportunidade Racionalização

FRAUDE

Pressão

Oportunidade Racionalização

Fonte: Adaptado de SINGLETON, T.;  
ACK, B.. Fraud auditing and forensic accounting. 

Os vértices do Triângulo da Fraude são as motivações, de acordo com Cressey, que 
levam um indivíduo a cometer uma fraude. 

Silva (2007) informa que Cressey verificou, em sua pesquisa, que a maioria dos frau-
dadores vivia com algum tipo de pressão, normalmente financeira, que os conduzia à 
necessidade de obter dinheiro, imediatamente. Nessa situação, o fraudador percebia ou 
criava a oportunidade para desviar dinheiro da empresa e assim satisfazer sua necessidade 
financeira. Mais tarde, o fraudador concebia uma desculpa moralmente aceitável, uma 
racionalização, para se manter na conduta ilegal. Entre as racionalizações, a mais comum 
era: "Eu vou pegar esse dinheiro temporariamente e pagarei mais tarde". Outra raciona-
lização típica consistia na pseudo-justificativa: "Os meus superiores são escroques e isso 
justifica o meu ato de roubar".

Estudos Anteriores

O estudo de Silva, Cardozo, Sancoschi et al. (2012) teve como objetivo fazer um 
estudo comparativo entre Brasil e Estados Unidos no que diz respeito aos escândalos 
contábeis nos últimos 20 anos, e as diferenças que existem em relação a frequência e a 
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natureza dos escândalos contábeis identificados. A metodologia empregada neste artigo 
corresponde um levantamento na internet para identificar casos de fraude contábil. A 
seleção dos casos foi realizada com informações obtidas nos websites: Google, Globo e 
Band. Em seguida foram classificadas as fraudes contábeis segundo o perfil do fraudador 
e o perfil da fraude. Para a análise dos dados foi utilizado o teste qui-quadrado (χ2) com 
o objetivo de investigar estatisticamente as diferenças entre as proporções das fraudes nos 
dois países, adotando a correção de Yates quando o valor esperado apresentou resultado 
menor que 5 e, nos casos com células com valores iguais a 0 ou quando o número de 
observações foi inferior a 20 casos, utilizou-se o teste exato de Fisher. A conclusão que 
chegaram foi que, limitando-se à base de dados coletada, existem diferenças significativas 
no padrão das fraudes contábeis noticiadas no Brasil e nos EUA. Notadamente, as infor-
mações coletadas na internet sobre as fraudes pesquisadas demonstram que o entendi-
mento sobre fraude contábil é bastante diferente nos dois países. 

Já o artigo de Eckert, Mecca, Biasio et al. (2014), teve uma abordagem diferente, 
pois buscou-se verificar como as fraudes contábeis são abordadas nos periódicos e eventos 
nacionais de Contabilidade, listados no Qualis da CAPES, no período de 2000 a 2012.  
Com relação à metodologia, caracterizou-se por ser uma pesquisa bibliográfica, descri-
tiva, qualitativa e quantitativa. Para a amostra foram considerados, no final das triagens 36 
trabalhos, sendo 25 periódicos e 11 eventos. Na análise dos resultados verificou-se que o 
maior número de artigos publicados referente a fraudes ocorreu no ano de 2007, uma vez 
que nesse ano houve a publicação de 28% dos artigos localizados, seguido dos anos 2004, 
2010 e 2012 com 11% das publicações em cada ano. Não foram localizadas publicações 
nos anos de 2000 e 2001. Outro destaque nos resultados foi que poucos artigos apresen-
tam sugestões quanto às alternativas para detectar e coibir fraudes. Por fim, concluíram 
que a implementação de controles internos é uma forma de prevenir a ocorrência de frau-
des. Todavia, os resultados demonstram que o número de artigos publicados é pequeno se 
comparado à relevância do tema. 

No mesmo ano, Pereira, Freitas e Imoniana (2014) investigaram a eficiência do Sis-
tema de Controles Internos (SCI) no combate às fraudes corporativas. O estudo abran-
geu em sua fundamentação teórica além da fraude, a teoria da agência e a análise pelo 
diamante da fraude. No que tange ao procedimento metodológico, caracteriza-se por ser 
uma pesquisa qualitativa e quantitativa. Com relação à amostra, os dados são primários 
e foram obtidos por meio de um survey. Foi aplicado um questionário contendo 22 ques-
tões, nas quais foram destinadas aos profissionais da área de auditoria e controle interno, 
num total de 156 respondentes. A conclusão foi que, considerando as três ramificações da 
Árvore da Fraude: ‘corrupção’ e ‘apropriação indébita de ativos’ são fraudes combatidas 
com maior eficiência pelo canal de denúncias, controles internos e compliance; Já as frau-
des em ‘demonstrativos financeiros’, geralmente, vinculadas ao alto escalão corporativo, 
são combatidas com maior eficiência pela auditoria externa.

Por fim, o trabalho de Almeida e Alves (2014), teve por objetivo analisar o comportamento 
ético do profissional de contabilidade, em relação aos dilemas morais, envolvendo atos ilícitos 
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e o Triângulo de Cressey, no exercício de sua atividade profissional no ambiente de conver-
gência aos padrões internacionais de Contabilidade. A metodologia empregada utilizou-se 
de um questionário onde foi elaborado um cenário especificamente para esta finalidade, na 
qual englobou atitudes profissionais que pudessem ser influenciadas pelas práticas advindas da 
convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, no tocante ao pronunciamento téc-
nico CPC 06 – Operações de Arrendamento Mercantil. A análise dos dados foi baseada numa 
regressão logística multivariada, onde a variável intenção de agir foi transformada em uma vari-
ável dicotômica (Dummy). No entanto, para preservar a originalidade dos dados, foi feita uma 
analise descritiva dos dados. Para o ajuste geral das variáveis nos modelos, foram elaborados os 
testes de Omnibus e o teste Hosmer e Lemeshow. A regressão foi montada da seguinte forma: a 
variável dependente (intenção de agir) e as variáveis explicativas (vértices do Modelo de Cres-
sey (racionalização, oportunidade e pressão) e as características individuais (idade, gênero, ní-
vel educacional, posição no mercado de trabalho, tipo de registro)). Os resultados mostraram 
que a oportunidade e a racionalização foram estatisticamente significativas, sugerindo que, 
no cenário proposto, os profissionais se aproveitariam de um momento de troca da empresa 
de auditoria para efetuar ajustes que beneficiariam o resultado da Companhia. A conclusão 
foi que, no tocante ao processo decisório ético dos profissionais de contabilidade, tal pesquisa 
contribuiu para um melhor entendimento no que tange as mudanças das normas contábeis. 

M E T O D O L O G I A

A fim de alcançar os objetivos deste estudo, foi formulada a seguinte hipótese, a saber:
H1: Existência de um posicionamento moral por parte dos estudantes do curso de 

Ciências Contábeis diante de uma situação envolvendo fraudes. 
Ademais, a partir dos objetivos específicos espera-se:

Variáveis Relação esperada Característica

Idade Positiva

Influencia o posicionamento 
ético dos estudantes de Ciências 
Contábeis, em relação às frau-

des.

Gênero

Cursado e concluído outra gradua-
ção Positiva

Nível de escolaridade Positiva

Pressão Negativa

Oportunidade Negativa

Racionalização Positiva

Fonte: Elaboração Própria
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Análise estatística e econométrica dos dados

A análise descritiva dos dados torna-se importante numa pesquisa acadêmica uma 
vez que esta permite observar os dados antes do uso da inferência estatística, preservando 
assim, a originalidade dos mesmos. Inicialmente, elaborou-se uma técnica bivariada, atra-
vés do teste não-paramétrico de Spearman, e, posteriormente, uma técnica multivariada, 
através da Regressão Logística Multivariada. A finalidade dos testes de Spearman consiste 
em observar se havia correlação entre as variáveis.   

O coeficiente de correlação de Spearman (rs) é uma 
técnica não-paramétrica usada para obter uma medida 
de associação linear entre duas variáveis que não é pos-
sível ou é difícil mensurar de maneira acurada, porém 
é possível categorizar. [...] Para calcular o coeficiente 
de correlação de categoria de Spearman, os dados de-
vem ser bivariados e, no mínimo, de status ordinal [...]. 
(COLLIS; HUSSEY, 2005, p. 226).

A fórmula para o cálculo do coeficiente de Spearman é a seguinte:
2

2

1 6
( 1)s

dr
n n
� �

=
�                        (1)

Para a análise estatística dos dados, também foi utilizada uma técnica multivariada. A 
regressão logística prevê, de forma direta, a probabilidade de um evento ocorrer.  (HAIR, 
2005). 

Quando a variável dependente assume valores nominais 
[...], pode-se utilizar a regressão logística, que é similar a 
regressão linear múltipla. [...] a regressão logística dife-
re da regressão linear múltipla por ser capaz de prever 
valores para a variável dependente que estão limitados 
entre zero e um, como por exemplo, a probabilidade de 
ocorrência de um dado evento (ALVES, 2005, p. 143).    

“A natureza não-linear da transformação logística demanda que [...] um procedi-
mento, o de máxima verossimilhança, seja usado de forma interativa para encontrar as 
estimativas “mais prováveis” para os coeficientes”. (HAIR, 2005, p. 232). Para a realização 
dessas análises através da regressão logística, é calculado o Odds Ratio, o qual compara a 
probabilidade de um evento ocorrer com a probabilidade de não ocorrer. (ALVES, 2005).  
A razão pode ser expressa como:
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Prob (evento ocorrer)___   =   ez               (2)

                                   Prob (evento não ocorrer)

Onde,  0 1 1 n nz  B B X ... B X= + + + . “Os coeficientes estimados (B0, B1, B2,... Bn) são 
na verdade medidas das variações na proporção das probabilidades, chamada de razão de 
desigualdade”. (HAIR, 2005, p. 234).

Em relação ao sinal do coeficiente, caso seja positivo, a probabilidade de chance de 
ocorrer o evento aumenta. Por outro lado, se o coeficiente for negativo, aumenta a pro-
babilidade de não ocorrência do evento, consequentemente, há a redução simultânea da 
probabilidade de ocorrência desse mesmo evento. (HAIR, 2005).

Torna-se importante informar que, nesta pesquisa, a variável dependente intenção de 
agir, apresentada nas questões 7 de cada cenário, foi transformada de escala de Likert para 
dicotômica (1 e 0),  sendo 1 para a opção “discordo totalmente” (isto é, o respondente 
discorda totalmente com a afirmação de que poderia agir da mesma forma que os agentes 
de cada cenário, dependendo do motivo) e 0 (zero) para as demais opções (concordo to-
talmente, concordo parcialmente, indiferente e discordo parcialmente).  Assim, o modelo 
econométrico a ser testado, será:

INAG = β0 + β1idade + β2gênero + β3outra graduação concluída + β4 nível de escola-
ridade + β5 gravidade + β6pressão + β7oportunidade + β8racionalização  (3)

Onde, a variável dependente (INAG) é intensão de agir, e as demais são as variáveis 
independentes. Cabe ressaltar que a equação três é aplicada para os dois cenários apre-
sentados na pesquisa.

Coleta e tratamento dos dados

A amostra analisada compreende alguns alunos que estão cursando Ciências Contábeis 
na UFPB e na UNISINOS, no ano de 2014. A amostra é considerada aleatória, pois a apli-
cação do questionário compreendeu períodos diversos ao longo do curso, ou seja, sendo 
aplicado em turmas iniciantes (1° e 2°, por exemplo) até turmas concluintes. Não sendo 
levando em consideração o nível de conhecimento adquirido em Ciências Contábeis.

Tabela 1 - Valores da população e amostra dos alunos do cur-
so em Ciências Contábeis por Instituição

Instituição População Amostra

UFPB 168 118
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UNISINOS 144 81

TOTAL 312 199
Fonte: Elaboração própria, 2014. 

Quanto às características do questionário, este foi dividido em duas partes. A primeira 
apresentando dois cenários, no qual trouxeram situações em que a pressão, a oportuni-
dade e a racionalização estavam presentes. Em cada cenário havia sete perguntas, onde 
cada uma apresentou cinco opções de respostas estruturada, de acordo com a escala de 
Likert, que varia do ‘1 – Discordo Totalmente’ até ‘5 – Concordo Totalmente.  

A segunda parte correspondeu ao perfil socioeconômico dos respondentes, repre-
sentado por sete perguntas que contemplaram os seguintes aspectos: idade, gênero, se 
era o primeiro curso de graduação, se já havia cursado outro curso de graduação, qual 
instituição de ensino estuda Ciências Contábeis, período do curso, se realiza atividade 
profissional e, por fim, se esta está ligada a área contábil. 

Cabe ressaltar que o questionário utilizado foi coletado de uma dissertação de mes-
trado desenvolvida por Costa Silva (2009), onde o foco do estudo era profissional da área 
contábil com o CRC ativo do Estado do Rio de Janeiro. 

A N Á L I S E  D O S  R E S U LTA D O S

Análise descritiva dos dados

A amostra de conveniência foi composta por 199 estudantes de contabilidade, dentre os 
quais a maioria tem entre 22 a 25 anos. No que tange o gênero, a amostra apresentou-se de 
forma homogênea, representada por 50,8% dos respondentes do gênero feminino e 49,2% 
do gênero masculino. Verificou-se que a maioria dos estudantes estão cursando entre o 1º 
e 2 º período, correspondendo a 51,3% do total da amostra. Quando comparado com os 
demais períodos (3º e 4º, 5º e 6º, 7º e 8º), observa-se que em termos percentuais há uma di-
ferença considerável. Entretanto, tal diferença pode ser explicada pelo fato de normalmente 
um curso apresentar um número de ingressantes maior do que o número de egressos. 

Nos cenários apresentados, pôde-se observar que a maioria dos alunos reconhece que há 
um problema moral envolvido e, inicialmente, entendem que a conduta dos personagens 
de cada cenário é incorreta. E, ainda, a maioria classifica tal conduta como muito grave. 

Quando algum tipo de oportunidade, pressão e racionalização é inserido nos cenários, 
os resultados observados são os seguintes. Para o cenário 1, ao inserir o fator oportunidade 
em fraudar, 65,3% discordam  totalmente de tal ato. No que se refere ao fator pressão, o 
perfil de resposta modificou, visto que a maioria dos respondentes (34,72%) concordou 
parcialmente com o ato de fraudar. Para o fator racionalização, 59,3% discordaram total-
mente do ato. No cenário 2, para o fator oportunidade, 88,9% dos respondentes discor-
daram totalmente do ato. No que tange a pressão, este percentual diminuiu para 42,2%. 
Analisando o fator racionalização, 70,9% discordam totalmente do ato.
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 Tais resultados corroboram com os achados de Almeida e Alvez (2014), no qual seus 
resultados mostraram que a oportunidade e a racionalização foram estatisticamente sig-
nificativas. 

Análise estatística dos dados

A fim de testar as hipóteses estabelecidas nesta pesquisa, foi utilizado o teste não-pa-
ramétrico de Spearman, e, posteriormente, elaborou-se a Regressão Logística Multivariada.

Tabela 2 - Correlação de Spearman

Cenário 1 Cenário 2
Correlation Coefficient -,187** -,240**
Sig. (2-tailed) 0,0080 0,0010
N 199 199
Correlation Coefficient ,144* 0,057
Sig. (2-tailed) 0,0420 0,4250
N 199 199
Correlation Coefficient ,195** 0,042
Sig. (2-tailed) 0,0060 0,5580
N 199 199
Correlation Coefficient -0,131 -0,129
Sig. (2-tailed) 0,0650 0,0680
N 199 199
Correlation Coefficient  -0,473**  -0,322**
Sig. (2-tailed) 0,0000 0,0680
N 199 199
Correlation Coefficient ,406** ,319**
Sig. (2-tailed) 0,0000 0,0000
N 199 199
Correlation Coefficient ,564** ,533**
Sig. (2-tailed) 0,0000 0,0000
N 199 199
Correlation Coefficient ,390** ,535**
Sig. (2-tailed) 0,0000 0,0000
N 199 199

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Intenção de Agir
Correlação de Spearman 

Outra 
graduação 
concluída

Gravidade

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pressão

Racionalização

Oportunidade

Nível de 
Escolaridade

Gênero

Idade 
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Ao analisar os resultados com significância estatística da Correlação de Spearman, 
observa-se que: 

• Quanto à Idade: A idade mostrou-se significativa a 1% e negativamente correla-
cionada com a variável dependente (intenção de agir), em ambos os cenários, 
demonstrando que há uma tendência dos alunos com mais idade agir de forma 
mais ética, se comparados com os alunos com menos idade. 

• Quanto ao Gênero: O gênero foi significativo a 5% e positivamente relacionado, 
apenas no cenário um.  Tendo em vista que se utilizou a codificação (1) para gê-
nero feminino e (2) para gênero masculino, o resultado indica que possivelmente 
as mulheres tendem a ser mais éticas do que os homens. O resultado do cenário 
dois não apresentou-se estatisticamente significativo. 

• Quanto a ter cursado e concluído outra graduação: Possui significância estatística 
a 1% e positivamente relacionada, o que sugere que aqueles estudantes que já 
cursaram outra graduação e finalizaram possuem uma tendência mais ética. 

• Quanto à Gravidade do ato: Possui significância estatística a 1% e negativamente 
correlacionada com a variável dependente (intenção de agir). O resultado sugere 
que quanto maior a gravidade do ato, menor é a intenção de agir de forma anti-
ética. 

• Quanto à Oportunidade, Pressão e Racionalização: Verifica-se, que nos dois cená-
rios utilizados na pesquisa, as variáveis oportunidade, pressão e racionalização são 
significativas a 1% e positivamente correlacionadas com a variável dependente 
(intenção de agir). Tais resultados sugerem que quando estes três fatores são iden-
tificados, os respondentes tendem a concordar em agir com o ato antiético.

• Quanto ao nível de escolaridade: Se apresentou estatisticamente significativo ape-
nas ao nível de 10%, além de negativamente correlacionado. O resultado sugere 
uma tendência dos alunos com maior nível de escolaridade possuir uma posição 
mais ética do que aqueles alunos que estão iniciando a faculdade. 

Posteriormente, elaborou-se o método de regressão denominado Forward Stepwise, 
utilizado para selecionar as variáveis que possuem maior significância estatística, adi-
cionando-as ao modelo. A primeira avaliação do ajuste geral do modelo correspondeu 
à análise do valor do logaritmo de verossimilhança (-2LL), através dos testes Omnibus 
dos coeficientes do modelo. Segundo Hair (2005, p.264) “os valores menores indicam 
melhor ajuste”.
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Tabela 3 - Teste Omnibus

Cenário 1 Cenário 2

Step Qui-qua-
drado

Desvio     
padrão

Significân-
cia

Qui-qua-
drado

Desvio-
-padrão

Significân-
cia

3

Passo 6,269 2 0,0440 15,28 4 0,0040

Bloco 97,326 10 0,0000 102,342 12 0,0000

Mode-
lo 97,326 10 0,0000 102,342 12 0,0000

Observa-se na tabela 3, que nos dois cenários, os valores alcançados foram estatistica-
mente significativos a um nível de 5%.  

Na tabela 4, objetivando analisar a força de associação entre as variáveis do modelo, 
calculou-se o R², através dos seguintes testes: 2 Log likelihood, Cox & Snell R Square e 
Nagelkerke R Square. É possível observar que o R² é de 0,516 no cenário um e 0,574 no 
cenário dois, mostrando, respectivamente, que em 51,6% e 57,4% as variáveis explicati-
vas têm o poder de explicar a variável intenção de agir.

Tabela 4 - Teste R²

Cenários 2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square

1 178,421b 0,387 0,516

2 137,832a 0,402 0,574

Já as tabelas 5 e 6, respectivamente, apresentam, por cenário, todas as variáveis que 
compõem o modelo. As tabelas informam, para cada variável, a estatística desenvolvida 
a partir do Método Forward Stepwise.
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Tabela 5 - Forward Stepwise para o Cenário 1

Variables in the Equation

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Step 3

Conclusão da primeira 
graduação   5,823 2 0,054  

Conclusão da primeira 
graduação (1) 1,146 0,476 5,798 1 0,016 3,145

Conclusão da primeira 
graduação (2) 0,981 0,756 1,686 1 0,194 2,668

Gravidade   15,377 4 0,004  

Gravidade (1) -21,44 11323,567 0 1 0,998 0

Gravidade (2) -1,123 0,566 3,932 1 0,047 0,325

Gravidade  (3) -2,095 1,122 3,487 1 0,062 0,123

 Gravidade (4) -1,518 0,422 12,938 1 0,000 0,219

Pressão   26,437 4 0,000  

Pressão (1) 3,522 0,778 20,513 1 0,000 33,859

Pressão (2) 1,648 0,701 5,52 1 0,019 5,196

Pressão (3) 0,626 1,047 0,358 1 0,550 1,87

Pressão 0,906 0,652 1,931 1 0,165 2,474

Constant -1,598 0,709 5,075 1 0,024 0,202

 a. Variable(s) entered on step 1: c1a5.    

b. Variable(s) entered on step 2: c1a3.     

 c. Variable(s) entered on step 3: conclusion do curse. 
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Tabela 6 - Forward Stepwise para o Cenário 2

Variables in the Equation

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

Step 3

Gravidade   9,226 4 0,056  

Gravidade (1) -2,093 1,188 3,103 1 0,078 0,123

Gravidade (2) 18,562 11134,24 0 1 0,999 1,15E+08

Gravidade (3) -22,28 19513,255 0 1 0,999 0

Gravidade (4) -1,869 0,726 6,628 1 0,010 0,154

Pressão   23,734 4 0,000  

Pressão (1) 2,662 1,578 2,845 1 0,092 14,32

Pressão (2) 1,945 1,572 1,53 1 0,216 6,992

Pressão (3) 0,333 1,545 0,046 1 0,830 1,395

Pressão (4) -0,1 1,55 0,004 1 0,949 0,905

Racionalização   1,841 4 0,765  

Racionalização 
(1) 20,823 13151,197 0 1 0,999 1,11E+09

Racionalização 
(2) 20,118 13151,197 0 1 0,999 5,46E+08

Racionalização 
(3) 20,354 13151,197 0 1 0,999 6,92E+08

 Racionaliza-
ção(4) -16,59 20765,933 0 1 0,999 0

Constant -20,59 13151,197 0 1 0,999 0

a. Variable(s) entered on step 1: c2a6.     

b. Variable(s) entered on step 2: c2a5.     

c. Variable(s) entered on step 3: c2a3.     

Conforme exposto na tabela 7, as variáveis: conclusão da primeira graduação, gra-
vidade e pressão foram estatisticamente significativas ao nível de significância de 10%. 
Assim, pode-se verificar que o fato do estudante do curso de Ciências Contábeis, da 
amostra analisada, já ter cursado e concluído outra graduação, influencia a sua intenção 
de agir ao se deparar com um ato fraudulento, em pelo menos um dos cenários apresen-
tados. Logo, a Hipótese 3 foi aceita. 

Ademais a gravidade do ato e o fator pressão também se mostraram influentes na 
intenção de agir dos estudantes da amostra analisada, quando se deparam com um ato 
fraudulento, em ambos os cenários. Desta forma, as Hipóteses 5 e 6 foram aceitas. 
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Tabela 7 - Síntese das variáveis que apresentaram significância estatísti-
ca a um nível de 10%, por cenário, pelo Método Forward Stepwise

Variáveis Cenário 1 Cenário 2

Conclusão da primeira graduação 0,054

Gravidade 0,004 0,056

Pressão 0,000 0,000

C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

O presente estudo tem como objetivo principal verificar o posicionamento ético dos 
estudantes do curso de Ciências Contábeis ao se depararem com um ato fraudulento. 
Para tal, alguns fatores individuais, situacionais e os vértices do Triângulo da Fraude 
foram analisados. 

Ao analisar os resultados, observa-se que a maioria dos respondentes reconhece a 
questão moral envolvida nos cenários, não concorda com tal ato fraudulento, o julgando 
como grave ou muito grave. Ainda verifica-se que o fato do aluno já ter outra graduação 
concluída foi influente em sua intenção de agir e, ainda, que estes alunos tendem a ter 
um posicionamento mais ético do que os alunos que estão cursando a primeira gradu-
ação (Ciências Contábeis). Observou-se também que a gravidade do ato e a pressão 
influenciaram a intenção de agir de tais estudantes. Quanto maior a gravidade, maior 
a tendência de se comportarem de forma ética. Por outro lado, quanto maior a pressão, 
menor a tendência em se comportarem de forma ética.  

Tais resultados sugerem que os respondentes desta pesquisa possuem um posiciona-
mento mais voltado para a ética teleológica, visto que a intenção de agir é influenciada 
pelos fatores descritos acima. Em resumo, os estudantes da amostra consideram a conse-
quência de tal ato, para, posteriormente, concordar ou não com o comportamento dos 
agentes dos cenários.

A título de sugestões para pesquisas futuras, tem-se a ampliação da amostra para ou-
tras universidades federais, análise do comportamento moral em questões específicas 
de contabilidade, aprofundar as discussões sobre o tema fraude no meio acadêmico e 
empresarial. Além disso, estudos comparativos sobre fraude envolvendo a contabilidade, 
no meio nacional e internacional. 
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CAPÍTULO 12 

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO 
CONSERVADORISMO NA FORMAÇÃO 
DA OPINIÃO DOS OPERADORES E 
ESTUDANTES DA CONTABILIDADE
• Antonio Firmino da Silva Neto

• Jose Emerson Firmino

• José Dionisio Gomes da Silva

R E S U M O

O objetivo desse estudo é investigar se o comportamento conservador exerce alguma 
influência no processo de formação da opinião dos estudantes e operadores da Contabi-
lidade. Aplicou-se  um questionário com 206 estudantes de graduação e pós-graduação, 
contendo questões que medem o conservadorismo econômico e qual a sua influência 
nas decisões em contextos contábeis diferentes. Os resultados evidenciam que a maior 
parte dos estudantes e operadores de Contabilidade são conservadores, apresentando 
aversão ao risco no campo dos ganhos e propensão ao risco se uma perda puder ser evi-
tada. Das possíveis análises efetuadas no estudo é a de que mais do que os profissionais, 
a profissão contábil é essencialmente conservadora: mesmo os estudantes e operadores 
classificados como não conservadores, apresentaram um comportamento conservador 
quando deparados com algumas situações contábeis. 

I N T R O D U Ç Ã O 

A crescente necessidade de informações oportunas e segura são aspectos a serem 
estudados, necessários ao mercado atual, onde cada vez mais os escândalos colocam em 
dúvida a importância e credibilidade dos relatórios financeiros e dos agentes responsáveis 
para redução da assimetria informacional, entre eles a auditoria. Desde o caso ENRON 
até hoje com a Petrobras.

As normas contábeis e de auditoria requerem na sua maioria subjetividade no julga-
mento da sua adoção, o que incluem aos usuários da informação uma atenção especial, 
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na busca de parâmetros que essa subjetividade pode interferir.
A necessidade de mensurar e gerenciar os riscos da execução do trabalho do Conta-

dor, gestor e auditor, é cada dia mais complexa, onde se questiona qual seria a influência 
dos aspectos comportamentais no julgamento e aplicabilidade das normas, bem como 
o impacto no apoio a tomada de decisão. Há uma necessidade frequente de procurar 
entender o que faz um profissional a praticar ou realizar atos nocivos a terceiros, como 
consequência, os escândalos ocorridos.

A implementação e harmonização querem o exercício de julgamento, o qual pode 
interferir na transparência dos números apresentados nos relatórios financeiros. Atual-
mente, adota-se a neutralidade como ferramenta importante no julgamento profissional. 
Diante do exposto, esse estudo busca a seguinte resposta de pesquisa: O viés cognitivo 
do conservadorismo exerce alguma influência na formação da opinião dos estudantes e  
operadores da Contabilidade? 

O objetivo é investigar se o comportamento conservador exerce alguma influência 
no processo de formação da opinião dos estudantes e operadores da contabilidade. 

Os Objetivos específicos são:

• verificar se os estudantes e operadores da contabilidade são avessos ao risco (con-
servadores) ou avessos a perda, ou ambos;

• verificar se os estudantes e operadores da contabilidade considerados avessos ao 
risco interferem na formação de opinião quando da execução dos seus serviços; e

• Analisar se as variáveis idade e gênero exercem alguma influência nos resultados 
encontrados.

O estudo busca contribuir no entendimento em relação aos efeitos do viés cognitivo 
afetando o dia-a-dia dos estudantes e operadores de Contabilidade. A seguir será apresen-
tado um breve referencial teórico, metodologia, análise de dados e considerações finais.

 

R E F E R E N C I A L  T E Ó R I C O 

Contabilidade Comportamental e a tomada de decisão

A interdisciplinaridade entre a Ciência Contábil e a Psicologia vem intensificando 
pesquisas sobre o comportamento dos operadores da contabilidade. É a partir dessa in-
teração que surge a Contabilidade Comportamental – Behavioral Accounting – que se 
fundamenta em teorias das Ciências Comportamentais. 

Alguns estudos de Tversky e Kahneman (1973, 1979, 1984, 1986) e de Barber e 
Odean (2001) ajudam a entender alguns pontos do comportamento humano, e que 
podem facilitar na observação das decisões dos operadores da Contabilidade.

A Contabilidade Comportamental preocupa-se com a identificação de como as fa-
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lhas cognitivas, os atalhos mentais e os julgamentos podem influenciar o processo de 
decisão e como essas estruturas comportamentais podem determinar quebra de para-
digmas no mundo empresarial. O cerne da questão está em provar que tais anomalias 
de comportamento são realmente previsíveis e podem alterar a forma de agir e de tomar 
decisão na área empresarial (LUCENA; FERNANDES; SILVA, 2011).

Dessa forma, o campo de aplicação da Contabilidade Comportamental pode ser 
dividido em três: I - o efeito do comportamento humano, sobre a concepção, construção 
e utilização do Sistema de Contabilidade; II - o efeito do Sistema de Contabilidade 
sobre o comportamento humano; e III - métodos de previsão e as estratégias para alterar 
o comportamento humano (SIEGEL; RAMANAUSKAS-MARCONI, 1989). 

Já as pesquisas em Contabilidade Comportamental acumulam-se, segundo Bamber 
(1993), em torno de três áreas: julgamento e processo decisório dos contadores; influên-
cia da função contábil no comportamento; e a influência da informação contábil sobre 
o julgamento e a tomada de decisões dos usuários da Contabilidade.

 Assim, observando o campo de aplicação da Contabilidade Comportamental e segundo 
Gerletti e Sauaia (2008), os tomadores de decisão se utilizam, normalmente, da heurística 
no processo decisório que inclua complexidade e incerteza, pois os vieses aos quais estão 
submetidos podem comprometer a racionalidade. De acordo com Shefrin (2000), a decisão 
de um indivíduo depende da forma com um problema é apresentado a ele. 

Segundo Shafir, Diamond e Tversky (1997) as pessoas tem uma tendência de adotar 
a estruturação das informações na forma como elas são apresentadas, e a avaliam as 
opções baseadas nessa estruturação. Isso demonstra que a tomada de decisão resulta de 
um cálculo sem estratégias. 

Por fim, Chang et al. (2002) enfatiza que a decisão dos gestores parte ou depende de 
como são apresentadas as informações contábeis, e isso requer que os contadores façam 
julgamentos na coleta e apresentação de informações para subsidiar a tomada de decisão 
daqueles. Assim, a identificação dos vieses cognitivos dos operadores da Contabilidade 
quando da elaboração dos demonstrativos e relatórios contábeis são de extrema relevân-
cia no julgamento de sua validade.

Conservadorismo, aversão ao risco e aversão à perda

O conservadorismo pode ser entendido como um conjunto de fatores e crenças po-
líticos, religiosos, econômicos, e sociais, dentre outros, os quais, segundo Shiller (2000), 
os indivíduos possuem a tendência, de se apegar fortemente as crenças ou a uma previ-
são. Assim, a medida que esta ou aquelas são formuladas se torna difícil descartá-las ou 
abandoná-las.

Burke (1729, 1797) tornou-se o porta-voz mais eloquente do conservadorismo, apesar 
de não ter sido o criador dessa teoria Riley (1990). Em suma, os indivíduos conservadores 
podem estar propensos a defender suas crenças políticas, econômicas, religiosas, educa-
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cionais e sociais, impulsionados pela estabilidade social, pela religião, ou pelos costumes 
e moralidade. 

Ainda segundo Riley (1990), esses fatores fazem com que o conservadorismo cause 
uma reação lenta a novos eventos. Isso é consequência de uma atualização morosa das 
crenças e previsões por parte dos indivíduos, quando eles se deparam com uma nova 
informação ou realidade. 

Assim, delimitando-se ao ambiente econômico é importante frisar que o conservado-
rismo está intrinsecamente ligado à aversão ao risco, que pode ser caracterizada como 
uma preferência por um ganho certo a um ganho maior, mas que é meramente provável 
(KAHNEMAN; TVERSKY, 1979). Por outro lado, a propensão ao risco caracteriza-se 
por uma rejeição a uma perda certa em favor de uma alternativa com resultado esperado 
(KAHNEMAN; TVERSKY, 1984).

Contudo, estudos seminais de Kahneman e Tversky (1979) demonstram como as 
pessoas violam o conceito de aversão ao risco. Eles partiram de situações já utilizadas por 
Allais (1953) para identificar o comportamento certeza – opção por um ganho certo ao 
invés de se arriscarem por um ganho maior com uma probabilidade menor, relacionado 
a ganhos. E verificar se o comportamento seria idêntico ao ganho, em relação às perdas, 
ou seja, prefere-se uma perda certa a correr riscos para evitá-las. 

Metodologia

A pesquisa é uma adaptação do estudo realizado Lima, Borges, Gomes e Silva (2011) 
referente à Análise da influência do Conservadorismo na formação da opinião dos ope-
radores da Contabilidade, realizadas em cursos de especialização no período de 3 a 21 
de maio de 2010, em Natal/RN, com 87 questionários respondidos. 

O presente estudo foi realizado com estudantes de Graduação e Pós-graduação nas 
Cidades do Natal/RN e João Pessoa/PB, no período de setembro a novembro de 2014, 
obtendo 206 respostas. Buscou-se ampliar os participantes, em um período e ambiente 
diferente, para comparar com as pesquisas realizadas, e inclui estudantes em fase de con-
clusão do curso, considerando-os futuros operadores da Contabilidade, que possibilita 
investigar se existe diferença nas respostas quando comparadas com os profissionais. 

A metodologia usada foi a qualitativa com aplicação de questionário com 6 (seis) 
questões, onde as questões 3 e 5, foram iguais ao artigo de Lima, Borges, Gomes e Silva 
(2011), o qual foi baseado no experimento de Kahneman e Tversky (1979), com o propo-
sito de analisar se os respondentes são avessos ao risco (conservadores) ou avessos a perda, 
ou ambos. Os estudos usaram como parâmetro de conservadorismo a dimensão econô-
mica, considerando que o conservadorismo pode ser concebido em diversas dimensões: 
social, politica, econômica (KNIGHT, 1993).

Com base na resposta da questão 3, pergunta criada na pesquisa do Kahneman e 
Tversky (1979), os respondentes foram classificados em conservadores (avessos ao risco), 
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para os que escolheram a segunda opção abaixo, e não conservadores (propensos ao 
risco), considerando a primeira alternativa com menor utilidade esperada: 

Dentre as alternativas apresentadas a seguir, qual você prefere:

(  ) Uma possibilidade de 80% de ganhar $ 4.000 e 20% de não ganhar nada.
(  ) Um ganho certo de $ 3.000.

As questões 1, 2 e 4 possibilitaram a análise da decisão diante de contextos como for-
mação de parecer e orçamento e analisar se o conservadorismo interfere na sua decisão.

Para a análise dos dados utilizou a estatística descritiva e o teste não-paramétrico 
qui-quadrado de Pearson, buscando verificar a existência de diferenças significativas nas 
decisões dos respondentes conservadores e não conservadores, bem como, a análise da 
influência de outras variáveis no nível de conservadorismo, como gênero e idade. 

A N Á L I S E  D O S  D A D O S

A análise dos resultados está dividida em três partes, primeira referente a descrição 
dos respondentes; a segunda a sua classificação quanto ser ou não conversador; e a ul-
tima a análise da influência do conservadorismo na formação da opinião dos operadores 
e estudantes quanto aos contextos hipotéticos apresentados.

Perfil dos respondentes

O estudo foi realizado com 206 estudantes de graduação e pós-graduação dos Estados 
do Rio Grande do Norte e Paraíba, com 74,4% na faixa etária de 20 a 30 anos e 57% do 
sexo feminino, conforme tabela 1.

Tabela 1: Perfil dos Respondentes

Faixa Etária Gênero Frequência %

Até 30

Masculino 68 44,4
Feminino 85 55,6

Total 153 74,3
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31 a 40

Masculino 11 31,4
Feminino 24 68,6

Total 35 17,0

41 a 50

Masculino 8 57,1
Feminino 6 42,9

Total 14 6,8

Mais de 50

Masculino 2 50
Feminino 2 50

Total 4 1,9

Total

Masculino 89 43,2
Feminino 117 56,8

Total 206 100,0

Da amostra 82% são Graduados em Ciências Contábeis e 13,6% graduandos, com 70% 
do Estado do Rio Grande do Norte e 30% da Paraíba.

2a. Aversão ao risco e aversão a perda

Objetivando analisar se os participantes da pesquisa segue a tendência de aversão 
ao risco, apresentando o viés do conservadorismo, conforme as pesquisas Kahneman e 
Tversky (1979) e  Lima, Borges, Gomes e Silva (2011), foi processado as respostas obtidas 
na tabela 2:

Tabela 2: Questão 3 - Aversão ao Risco

Questão3

 Frequência %

Ganho Provável 30 14,71

Ganho Certo 174 85,29

Total 204  

Chi-Square 101,647a

Asymp. Sig.  0,000
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A análise da tabela 2 demonstra que 85% escolheram a certeza do menor ganho 
a opção arrisca com maior utilidade, situação semelhante com a pesquisa de Lima, 
Borges, Gomes e Silva (2011) com 70%. O resultado do teste qui-quadrado de Person 
demonstrou diferença estatística significantes entre os percentuais apresentados, con-
cluindo que a maioria dos respondentes são conservadores. Das respostas obtidas 13,6% 
são estudantes em processo de formação, onde 78,6% escolheram a certeza do menor, 
acompanhando o resultado total e pesquisas com operadores. 

Quanto à idade o grupo de até 30 anos apresentou mais conservadorismo com 88%, 
referente o gênero 86% das mulheres optou pelo ganho certo, contra 83 dos homens.

Tabela 3: Questão 3 - Aversão ao Risco x Idade

Questão3
Idade Frequência %

20 a 30

Ganho Provável 17 11,2

Ganho Certo 135 88,8

Total 152 74,5

31 a 40

Ganho Provável 7 20,6

Ganho Certo 27 79,4

Total 34 16,7

41 a 50

Ganho Provável 5 35,7

Ganho Certo 9 64,3

Total 14 6,9

Mais de 
50

Ganho Provável 1 25,0

Ganho Certo 3 75,0

Total 4 2,0

Total

Ganho Provável 30 14,7

Ganho Certo 174 85,3

Total 204  

Estudos anteriores constataram que os indivíduos são avessos a perda Kahneman 
e Tversky (1979). No presente estudo a questão 5 abaixo foi aplicada para análise da 
amostra:

Qual das seguintes alternativas você prefere:

(  ) Uma possibilidade de 80% de perder $ 4.000 e 20% de não perder nada. 
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(  ) Uma perda certa de $ 3.000.

A pesquisa de Kahneman e Tversky (1979) verificou que a maioria dos indivíduos 
preferiu a opção mais arriscada, contrariando o pressuposto de aversão ao risco, onde 
a opção esperada seria a perda certa. Na tabela 4, apresenta o resultado para amostra:

TABELA 4: Questão 5 - Aversão a Perda

Questão5
 Frequency Percent Valid Percent

Valid

Perda Provável 142 68,9 69,6

Perda Certa 62 30,1 30,4

Total 204 99 100

Missing System 2 1  

Total 206 100  

Chi-Square 31,373a

Asymp. Sig.    0,000

 

O resultado corrobora a pesquisa de  Lima, Borges, Gomes e Silva (2011), conside-
rando 71,3% como perda provável para uma amostra de 87, e o estudo 69,6% para uma 
amostra de 206. O teste qui-quadrado demonstrou diferença estatística, concluindo que 
os respondentes apresentou propenso ao risco das perdas. De acordo com Lima, Borges, 
Gomes e Silva (2011), evitar a perda, sendo avesso ao risco no campo dos ganhos o pro-
penso a ele no campo das perdas, pode ser considerado como um comportamento con-
servador. Os estudantes apresentaram comportamento similar com 67,9% nas respostas.

A tabela 5 demonstra que os operadores conversadores e não conservadores, mais do 
que avessos ao risco, ele o são a perda.

Questão3 x 5
Questão3 Frequency Percent

. Missing System 2 100

Ganho Pro-
vável

Valid

Perda Provável 21 70

Perda Certa 9 30

Total 30 14,71
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Ganho Certo Valid

Perda Provável 121 69,5

Perda Certa 53 30,5

Total 174 85,29

Dos 14,71% operadores e estudantes considerados não conservadores, devido a es-
colha de do ganho provável,  na sua maioria 70% são propicio ao risco no campo das 
perdas.

3a. Efeito do Conservadorismo 

As respostas das questões 1, 2 e 4 buscam evidenciar a decisão dos operadores e 
estudantes em contextos diversos e hipotéticos. De acordo com Lima, Borges, Gomes e 
Silva (2011), as respostas das questões quando confrontadas com os respondentes con-
servadores permite avaliar se esse viés cognitivo exerceu alguma influencia na formação 
da opinião dos indivíduos.

 

3a. 1 – Emissão do Auto de Infração

A questão 1 foi adaptada do artigo  de Lima, Borges, Gomes e Silva (2011), devido 
a questão de atualização tecnológica, entendo a continuação da essência da questão 
original para busca de comparação.

Q1. Um contribuinte tributado pelo Lucro Real, por 
descuido administrativo, apura os valores a recolher 
sem a elaboração e formalização legal do LALUR. O 
decreto que rege os aspectos tributários exige a forma-
lização do Livro. Sabe-se que o contribuinte, mesmo 
desrespeitando esse aspecto formal exigido, efetuou 
os cálculos devidos, recolheu os impostos incidentes e 
cumpriu as demais obrigações acessórias determinadas 
em lei. Nessa condição, no processo de auditagem, sua 
atitude como auditor é:

( ) Emitir auto de infração (e, consequentemente multa)
( ) Não emitir auto de infração.
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Tabela 6: Questão 1

Questão1
 Frequency Percent Valid Percent

Valid
Emite 147 71,4 72,4
Não emite 56 27,2 27,6
Total 203 98,5 100

Missing System 3 1,5  
Total 206 100  
Chi-Square 40,793a
Asymp. Sig.    0,000

Esperava-se da resposta da questão 1, que a maioria emitisse auto de infração, con-
siderando que a maioria apresenta o viés cognitivo do conservadorismo. O resultado 
atende as expectativas com 72,4%. A resposta tem percentual próxima a pesquisa de 
Lima, Borges, Gomes e Silva (2011), com 70,11%. O resultado apresentou estatisti-
camente significante (p-value 0,000), caracterizando diferença de proporção entres os 
respondentes.

Tabela 7: Questão 1 x Gênero

Questão1
Gênero Frequência %

Mascu-
lino

Emite 59 67,0

Não Emite 29 33,0

Total 88  

Femini-
no

Emite 88 76,5

Não Emite 27 23,5

Total 115  

A tabela 7 demonstra a análise considerando o gênero, onde observa-se que o femi-
nino apresentou maior percentual 76,5%, caracterizando possível influencia do gênero 
no efeito conservadorismo na tomada de decisão.

Na análise se os respondentes considerados conservadores exercem influência nas de-
cisões, realizou a análise cruzada das questões 3 e 1. Na tabela 8, apresenta os resultados.
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Tabela 8: Questão 3 x 1

Questão1
Questão3 Frequency Percent

. Missing System 2 100

Ganho Pro-
vável

Valid

Emite 22 73,3

Não emite 8 26,7

Total 30 100

Ganho Certo

Valid

Emite 125 71,8

Não emite 48 27,6

Total 173 99,4

Missing System 1 0,6

Total 174 100

    

O resultado demonstra das respostas do Ganho provável também apresentaram res-
posta não esperada caso o conservadorismo influenciasse a resposta, 73,3% emitiria o 
auto, a possível interpretação para análise é que o contexto da questão pode interferir na 
resposta, caracterizando aspecto comportamental.

3. 2 – Aprovação de Contas

A questão 2 foi utilizado na integra do artigo  de Lima, Borges, Gomes e Silva (2011):
Q2. Um professor pesquisador do Centro de Pesquisa da Saúde de uma Universidade 

Pública desenvolve um experimento com camundongos que são mantidos em incuba-
doras com o objetivo de desenvolver medicamentos que combatam o câncer. A pesquisa 
tem 5 anos e já apresenta avanços consideráveis.

Num determinado dia da semana, durante a temporada de chuva, o laboratório de 
pesquisa apresentou sérias infiltrações que poderiam comprometer a pesquisa. Sendo 
assim, a direção do Centro de Biociências, enveredando esforços para salvar o experi-
mento, incorreu em custos com o aluguel de um espaço para manutenção das incuba-
doras, além de transporte e alimentos para cobaias sem a abertura de licitação, mesmo 
sabendo das exigências legais quanto a realização de despesas públicas. Nessa condição, 
no processo de auditagem, sua atitude como auditor em relação a aprovação das contas 
do Centro de Pesquisa da Saúde é:
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( ) Recomendar a não aprovação das contas do Centro de Pesquisa da Saúde.
( ) Recomendar a aprovação das contas do Centro de Pesquisa da Saúde.

Tabela 8: Questão 2

Questão2

 Frequency Percent Valid Percent

Valid

Não aprova 80 38,8 39,4

Aprova 123 59,7 60,6

Total 203 98,5 100

Missing System 3 1,5  

Total 206 100  

A tabela 8 demonstra que a maioria aprovaria as contas, com 60,6%, próximo das 
respostas obtidas no artigo de Lima, Borges, Gomes e Silva (2011), com 66,28%. A 
interpretação da análise leva a considerar mesmo a maior parte dos respondentes serem 
conservadores, optaram pela resposta subjetiva do que a formal. 

 Estimativa de orçamento financeiro

A questão 4 relaciona ao questionamento se os respondentes fossem projetar um or-
çamento financeiro qual seria o valor, considerando dados históricos apresentados e ce-
nários do mercado. Corroborando com o artigo de  Lima, Borges, Gomes e Silva (2011)  
a ideia do experimento é a de que os operadores e estudantes considerados conservadores 
utilizassem dos dados históricos para suas projeções.

A média das respostas foi de R$ 130.000, sem apresentar diferenças relevantes entre 
respondentes considerados conversadores, rejeitando a hipótese de influencia.

C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

O resultado da pesquisa demonstra que o perfil dos respondentes considerados con-
servadores não interferiu no processo de formação da opinião, e que o gênero não apre-
sentou diferenças relevantes quando da análise.

 A pesquisa revela com bases estatísticas que a maioria dos operadores de Contabili-
dade conservadores e não conservadores emitiriam o auto de infração. O estudo revela 
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os resultados diferentes em situações aparentemente similares ao fato de que enquanto o 
contexto 1 tratava de  um  descuido  administrativo,  a  situação  2  apresenta  um  caso  
em  que  a  desobediência  do  aspecto  formal  foi  resultado  do  esforço  para  evitar  que  
os  resultados de pesquisas sobre um grave doença fossem perdidos. 

Independente de ser conservador ou não e priorizar a aspectos subjetivos, esses resul-
tados evidenciam que o contexto pode exercer uma influência significativa na decisão 
dos operadores de Contabilidade em casos específicos.

Por fim, o estudo demonstra que no momento de estimar receitas, o fato de ser avesso 
ao risco ou propenso e ele, não teve efeito nas projeções realizadas a estimativa média 
dos valores orçados não foi considerada estatisticamente diferente entre os conservador 
e não-conservador.

Esse resultado não se pode generalizar devido  a uma amostra direcionada, bem 
como as limitações de aplicação de questionário. Sugerimos para futuras pesquisas a 
aplicação de questionários com operadores no ambiente de execução dos serviços.
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CAPÍTULO 13

ESTRESSE OCUPACIONAL NA PREPARAÇÃO 
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: 
A PERCEPÇÃO DOS EMPRESÁRIOS 
E FUNCIONÁRIOS DE ESCRITÓRIOS 
CONTÁBEIS EM PERNAMBUCO
• Christianne Calado Vieira de Melo Lopes 

• Maria Daniella de Oliveira Pereira da Silva

• José Dionísio Gomes da Silva

R E S U M O

O objetivo do estudo é investigar a percepção dos empresários e funcionários de 
escritórios de contabilidade quanto à influência do estresse ocupacional na preparação 
das demonstrações contábeis. O estresse ocupacional foi avaliado mediante a escala de 
fatores de Pascoal e Tamayo (2004), dentre os quais foram analisados os itens referentes a 
mau humor, escassez de tempo, quantidade excessiva de trabalho e nervosismo. Os dados 
foram coletados através de questionários, e analisados com base em estatística descritiva e 
com base no teste não paramétrico Mann-Whitney. Os resultados apresentaram indícios 
que os empresários concordam que o mau humor e a escassez de tempo seriam fatores 
que afetariam fortemente na preparação das demonstrações contábeis. Entretanto, não 
concordam que a quantidade excessiva de trabalho e o nervosismo influenciem na elabo-
ração.  Por sua vez, os funcionários apresentam indícios de concordância apenas quanto 
à escassez de tempo no preparo das demonstrações e discordam que o mau humor, a 
quantidade excessiva de trabalho e o nervosismo ou angústia influenciariam no preparo 
das demonstrações, sinalizando que a percepção de funcionários e empresários é distinta 
em relação às influências dos estressores ocupacionais no preparo das demonstrações, o 
que poderá está relacionado às posições antagônicas de empresários e funcionários, em 
função do conflito de interesses naturalmente existentes quanto aos fatores de produção 
capital e trabalho. 

I N T R O D U Ç Ã O

Na sociedade moderna o estresse passou a ser um dos maiores problemas da huma-
nidade, sendo considerado como a “síndrome dos tempos modernos”, em função das 
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mudanças tecnológicas e econômicas advindas com a Revolução Industrial (BORIN; 
MARÇAL; NATALI, 2006). 

Nas organizações, a presença de eventos estressantes pode afetar negativamente os 
funcionários, desencadeando perda de produtividade e interferências na qualidade das 
atividades executadas, afetando consequentemente o desempenho dos indivíduos e da 
organização (STANLEY; BURROWS, 2001; ROBBINS; JUDGE, SOBRAL; 2010).  

O estresse oriundo de fatores organizacionais é denominado de estresse ocupacional. 
Segundo Paschoal e Tamayo (2004), o estresse pode ser refletido nas emoções expressas 
pelos indivíduos, desencadeando sintomas como mau humor, fadiga, irritabilidade e 
angústia.

A partir da década de 1990 surgiram vários estudos sobre o estresse ocupacional, 
culminando no surgimento de métricas para avaliações do estresse presente das organi-
zações. Entretanto, diante das limitações encontradas nas métricas e no processo de sua 
validação para o cenário brasileiro, Paschoal e Tamayo (2004) apresentaram um modelo 
de avaliação do estresse ocupacional baseada em estressores organizacionais e reações 
psicológicas gerais da escala de estresse no trabalho – EET, voltada para qualquer tipo 
de organização.

No âmbito contábil, surgiram estudos objetivando analisar o nível de estresse dos 
profissionais, como a pesquisa de Vieira, Alves e Succar Júnior (2012), que ao analisar o 
comportamento dos profissionais de contabilidade do Rio de Janeiro, diagnosticou que 
50% da amostra apresentava estresse oriundo da atividade organizacional. E o estudo 
realizado por Sillas (2011) que verificou ao analisar a existência do estresse nos profissio-
nais de contabilidade atuantes no Paraná, que 69,7% estavam enquadrados em alguma 
fase de estresse.

A Contabilidade ao passar pelo processo de convergência das normas, visando um 
padrão internacional de contabilidade, desencadeou diversas mudanças. Como, o emba-
samento das normas que passam a ser dadas por princípios, exigindo consequentemente 
dos profissionais um maior julgamento no preparo das informações contábeis. Assim, os 
números contábeis são reflexos dos julgamentos dos profissionais, e podem naturalmente 
apresentar influências comportamentais.

Considerando que o capitalismo mobiliza forças produtivas como: capital; tecnolo-
gia; e o fator trabalho, desenvolvendo as relações de produção, através do envolvimento 
dos padrões sociais, culturais, dos valores e dos ideais (ROSSETTI, 2014; CRUZ; SAR-
SUR; AMORIM, 2012). Assim, o modo de produção capitalista desencadeia, entre os 
detentores do recurso financeiro e gestores/funcionários posições antagônicas, quanto 
aos fatores de produção: capital e trabalho, em função dos conflitos de interesses existen-
tes entre as partes (SCHEIN, 1968; CRUZ; SARSUR; AMORIM, 2012). 

Assim, diante da escassez de estudos que visem analisar a relação entre o estresse 
ocupacional no preparo das demonstrações contábeis e diante do conflito de interesses 
naturalmente existentes entre empresários e funcionários, o presente estudo busca in-
vestigar: Qual a percepção dos funcionários e empresários dos escritórios contábeis de 
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Pernambuco quanto à influência do estresse ocupacional na preparação das Demonstra-
ções Contábeis? 

No intuito de responder à problemática, o estudo objetiva verificar a percepção dos 
funcionários e empresários dos escritórios de contabilidade em Pernambuco em relação 
à influência do estresse ocupacional na preparação das Demonstrações Contábeis, com 
base na métrica de Paschoal e Tamayo (2004).

R E F E R E N C I A L  T E Ó R I C O

Estresse Ocupacional 

O termo estresse é citado desde o século XVII, o qual está relacionado a “fadiga” 
ou “aflição” (COOPER; COOPER; EAKER, 1988). O estresse, segundo Chiavenato 
(2010), é uma palavra de origem inglesa que significa pressão, tensão, e está relacionada 
com a carga de transtornos e aflições que certos eventos da organização, ou que estão em 
sua volta, provocam nas pessoas. 

O estresse é reflexo da reação de indivíduo ao discordar das exigências de uma atri-
buição ou da limitação pessoal para o cumprimento destas exigências. Com isso, a rea-
ção pode desencadear um comportamento positivo, direcionando o indivíduo para a rea-
lização da atividade ou provocando uma reação negativa, esquivando-o do cumprimento 
da atividade (SEEGERS; VAN ELDEREN, 1996).

Assim, o estresse pode desencadear reações positivas ou negativas. Quando o estresse 
produz efeitos positivos é denominado eustresse (VECCHIO, 2012). Neste caso, o estresse 
pode desencadear um ganho potencial para os indivíduos. Dentro desta perspectiva, as 
pessoas acabam dando o máximo que podem de si, diante das pressões exercidas no traba-
lho e visualizam o cumprimento de prazos como desafios, os quais instigam melhorias na 
qualidade do seu trabalho (CHIAVENATO, 2010; ROBBINS, JUDGE, SOBRAL, 2010).

Já o estresse quando visto dentro de um contexto negativo é conhecido como distresse, 
e tende a desencadear nos indivíduos danos físicos e psicológicos (MOTA, TANURE; 
CARVALHO NETO, 2008). O estresse pode ser avaliado através dos fatores emocionais, 
refletidos no comportamento dos indivíduos, como reações de insegurança e ansiedade 
(COOPER; CARTWRIGHT, 2001). 

Segundo Robbins, Judge e Sobral (2010), existem três conjuntos de fatores que agem 
como fontes potenciais de estresse, que são: fatores ambientais, fatores organizacionais e 
fatores individuais. A Figura 1 abaixo mostra as fontes potenciais e suas consequências:
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Figura 1: Fontes potenciais e  consequências do Estresse
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Fonte: Adaptado de Robbins , Judge e Sobral, (2010, p. 583). 

Os fatores ambientais influenciam os níveis de estresse dos funcionários devido às in-
certezas econômicas, políticas e mudanças tecnológicas. Como por exemplo, a  recessão, 
as ameaças políticas e inovações tecnológicas. 

Os fatores organizacionais são gerados no ambiente de trabalho, decorrentes das ta-
refas, bem como do papel desempenhado na organização ou das relações interpessoais. 

Já os fatores individuais são fatores relacionados à vida pessoal dos funcionários, 
como por exemplo, questões familiares, problemas econômicos e características de 
personalidade.

As consequências do estresse podem ser observadas por meio dos sintomas físicos 
(dores de cabeça, pressão alta), psicológicos (ansiedade, depressão) ou comportamentais 
(produtividade, absenteísmo, entre outros sintomas).

O estresse oriundo de fatores organizacionais recebe a denominação de estresse ocu-
pacional, e segundo Paschoal e Tamayo (2004) podem ser de natureza física ou psicosso-
cial. O estressores de natureza física são causados por barulho, ventilação ou  iluminação 
do local de trabalho. Enquanto, os estressores de natureza psicossocial são oriundos de 
conflitos desencadeados no ambiente de trabalho, podem ser analisados sob diferentes 
perspectivas, conforme é destacado na figura 2.   
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Figura 2 – Estressores Psicossociais
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Fonte: Paschoal e Tamayo (2004) – adaptado.

Os primeiros estressores psicossociais podem ser oriundos de estressores baseados em 
papéis ou ambiguidade do papel. Os Estressores baseados nos Papéis podem ser decor-
rentes de conflito entre papéis na organização e ocorre quando informações advindas de 
um membro ou contexto do trabalho entra em conflito com  as  informações de outro 
membro ou contexto. Já os estressores em função da ambigüidade do papel, ocorrem 
quando as informações associadas ao papel que o empregado deve desempenhar são 
pouco claras e inconsistentes.

Os Fatores Intrínsecos ao Trabalho referem-se a aspectos como repetição de tarefas, 
pressões de tempo e sobrecarga. Pode ser dividido em dois níveis: quantitativo e qua-
litativo. O nível quantitativo corresponde a um número excessivo de tarefas a serem 
realizadas, enquanto o nível qualitativo refere-se a dificuldades do trabalho, tais como 
demandas que estão além de suas habilidades ou aptidões. 

Os Aspectos do Relacionamento Interpessoal no trabalho são decorrentes dos con-
flitos das interações entre as pessoas, sejam entre colegas de mesmo nível hierárquico, 
superiores e subordinados, seja entre empregados e clientes.

A Autonomia/Controle no trabalho tem sido tratado em termos da autonomia do 
trabalhador em relação às decisões e aos métodos de trabalho.

E por fim, os fatores relacionados ao Desenvolvimento da Carreira referem-se aos 
aspectos relacionados à falta de estabilidade no trabalho, ao medo de obsolescência, 
frente às mudanças tecnológicas e às poucas perspectivas de promoções e crescimento 
na carreira.

O resultado das pressões exercidas sobre os indivíduos podem desencadear vários 
sintomas como preocupação, mau humor, fadiga, irritabilidade e angústia podendo 
prejudicar seu desempenho profissional e sua saúde. O impacto negativo do estresse 
ocupacional na saúde e no bem-estar dos empregados pode desencadear reflexos no 
funcionamento das organizações (PASCHOAL; TAMAYO, 2004). 

Segundo Stanley e Burrows (2001), dentre as consequência do estresse organizacio-
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nal encontra-se a perda de produtividade e da qualidade das atividades executadas, afe-
tando negativamente o desempenho dos funcionários. 

Avaliação do Estresse Ocupacional 

Paschoal e Tamayo (2004) apresentam que estudos sobre estresse ocupacional au-
mentaram na década de 90 e há numerosos instrumentos para a sua avaliação. No en-
tanto, poucos são aqueles que atendem aos parâmetros psicométricos e aos postulados 
teóricos.  Ainda segundo os autores, no Brasil, os instrumentos de avaliação em circula-
ção apresentam problemas de validação. Dentre estes instrumentos utilizados nesta área 
encontram-se o Occupational Stress Indicator - OSI e o Survey – SWS Questionário de 
Estresse, Saúde Mental e Trabalho. 

Segundo Paschoal e Tamayo (2004), a tentativa de validação do OSI no Brasil preo-
cupa, pois utilizou-se uma quantidade insuficiente de sujeitos para sua validação. Apesar 
de ser uma medida bastante utilizada em diversos países, no Brasil o OSI ainda carece 
de dados sobre sua adequação e validação. 

Em relação à validação do instrumento no Brasil do SWS também apresenta pro-
blemas, pois não menciona a validação da escala e a falta de tais informações dificulta 
o estabelecimento de conclusões seguras a respeito da versão brasileira. Além disso, a 
escala de concordância para respostas é dicotômica, dificultando maiores reflexões (PAS-
CHOAL; TAMAYO, 2004).

Com base nas críticas aos instrumentos adaptados ao Brasil, Paschoal e Tamayo 
(2004) construíram e validaram um instrumento para a mensuração do estresse ocu-
pacional geral, de fácil aplicação e que pudesse ser utilizado em diversos ambientes de 
trabalho e para ocupações variadas.

 Com base nos parâmetros psicométricos satisfatórios da Escala de Estresse no Tra-
balho - EET, eles concluem que o instrumento é uma alternativa para investigações 
empíricas e trabalhos aplicados em organizações.

Diante dos itens apresentados no estudo de Paschoal e Tamayo (2004), foram utili-
zados itens que representam estressores organizacionais e reações psicológicas gerais da 
Escala de Estresse no Trabalho adaptados para a realidade dos escritórios de contabili-
dade com a finalidade de avaliar a influência do estresse ocupacional na preparação dos 
demonstrativos contábeis.

A essência do processo contábil é a comunicação das informações, expressas em nú-
meros, as quais podem desencadear diversas implicações para os seus usuários, uma vez 
que apresenta uma finalidade eminentemente social. Os procedimentos contábeis estão 
embasados por uma série de escolhas de técnicas e julgamentos por parte dos profis-
sionais contábeis. Entretanto, as emoções que os indivíduos estão sujeitos nem sempre 
são levadas em consideração, (HENDRICKSEN; IUDÍCIBUS, 1991; LUCENA, FER-
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NANDES; SILVA, 2011).
Vieira, Alves e Succar Júnior (2012), ao analisarem o nível de estresse dos profissio-

nais contábeis, verificaram que dentre a amostra de profissionais contábeis do Rio de 
Janeiro 50% apresentaram um nível de estresse. Sillas (2011) ao analisar a existência 
do estresse nos profissionais de contabilidade atuantes no Paraná, verificou que 69,7% 
estavam enquadrados em alguma fase de estresse. 

Considerando que o profissional contábil está sujeito ao estresse ocupacional e que a 
Contabilidade sofre influências do comportamento dos indivíduos, logo o estresse ocu-
pacional poderá desencadear reflexos no preparo das demonstrações contábeis. 

M E T O D O L O G I A 

A pesquisa caracteriza-se como um estudo descritivo, método que descreve as ca-
racterísticas de determinada população ou fenômeno, bem como estabelece relações 
entre variáveis e fatos (MATIAS-PEREIRA, 2012). Desse modo, o estudo visa descrever 
a percepção de empresários e funcionários contábeis quanto ao estresse ocupacional e o 
seu reflexo na preparação das demonstrações contábeis. 

O estresse ocupacional foi avaliado mediante fatores da escala utilizada por Paschoal 
e Tamayo (2004), dentre os itens apresentados na obra, foram selecionados: mau humor, 
tempo, quantidade de trabalho e nervosismo. Estes itens foram adaptados para o con-
texto contábil, e avaliados mediante a escala likert de cinco pontos, no qual 1- Discordo 
totalmente; 2-Discordo em partes; 3-Nem concordo e nem discordo; 4-Concordo em 
partes; 5- Concordo totalmente. 

O instrumento de coleta ocorreu mediante a aplicação de dois questionários um para 
empresários e outro para funcionários, entre os meses de setembro e outubro de 2014. Os 
questionários foram aplicados através do Google Forms, diante do baixo número de res-
pondentes, as respostas dos questionários também foram coletadas in loco nos escritórios.  

O questionário dos empresários apresentou dez (10) questões, sendo cinco (05) de 
múltipla escolha, com o uso da escala de likert. Já o questionário para os funcionários 
contemplou nove (09) questões, dentre as quais cinco (05) eram de múltipla escolha, 
avaliando os mesmos fatores elencados para os empresários, com adequações apenas na 
redação da sentença, conforme tabela 01. 
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Tabela 01 - Instrumento utilizado para a coleta dos dados  

EMPRESÁRIO: Avaliação do estresse dos funcionários na prepa-
ração das demonstrações contábeis Grau de Concordância

1. O mau humor dos meus funcionários afeta a preparação das 
demonstrações contábeis. 1 2 3 4 5

2. O tempo insuficiente para a preparação das atividades tem 
reflexo na qualidade dos demonstrativos contábeis que são prepa-

rados no meu escritório.
1 2 3 4 5

3. A quantidade de trabalho deixa os  meus funcionários cansados 
e  isso reflete na preparação das demonstrações contábeis. 1 2 3 4 5

4. Sinto que os funcionários ficam nervosos por precisarem es-
tar em constante atualização com as mudanças tecnológicas e 
contábeis, e isso pode refletir negativamente na preparação das 

demonstrações contábeis.  

1 2 3 4 5

5. O estresse tem reflexo na preparação das demonstrações contá-
beis. 1 2 3 4 5

FUNCIONÁRIOS: Avaliação do estresse na preparação 
das demonstrações contábeis Grau de Concordância

1. O meu mau humor afeta a preparação das demonstrações con-
tábeis. 1 2 3 4 5

2. O tempo insuficiente para a preparação das atividades tem 
reflexo na qualidade do meu serviço e consequentemente nas 

demonstrações contábeis.
1 2 3 4 5

3. A quantidade de trabalho tem me deixado e isso tem reflexos 
negativos na preparação das demonstrações contábeis. 1 2 3 4 5

4. Sinto nervosismo ou angustia em ter que me manter atualizado 
com as mudanças tecnológicas e contábeis. 1 2 3 4 5

5. O estresse tem reflexo na preparação das demonstrações contábeis 1 2 3 4 5

Fonte: Paschoal e Tamayo (2004) – adaptado.

O estudo delimitou-se aos escritórios de contabilidade certificadas pelo SESCAP 
(Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perí-
cias, Informações e Pesquisas do Estado de Pernambuco) no Programa de Qualidade de 
Empresas Contábeis, por conveniência dos pesquisadores. 

Até o período de encerramento da coleta de dados, existiam trinta e três escritórios 
certificados, dentre os quais 46% concordaram em participar da pesquisa. Assim, dentre 
os escritórios pesquisados, 14 empresários e 140 funcionários, responderam o questionário. 

Os dados foram tabulados em planilhas eletrônicas e tratados estatisticamente no sof-
tware SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences). A análise dos dados realizou-se 
em duas etapas, primeiramente foi realizada uma análise descritiva para a determinação 
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do perfil dos respondentes e uma análise descritiva da média das respostas atribuídas aos 
estressores ocupacionais, com base no comportamento da moda das respostas, ou seja, 
respostas que apareceram com maior frequência. 

Considerando que os dados referentes aos questionamentos sobre os estressores apre-
sentam distribuição assimétrica, e que são variáveis de escala nominal (números utili-
zados apenas para categorizar respostas), segundo Pestana e Gageiro (2000), a medida 
de tendência central indicada é a moda. O que justifica a utilização da medida para a 
descrição estatística dos dados. 

Após a apresentação descritiva dos dados, foi analisada a percepção dos funcionários 
e empresários em relação ao gênero, com o objetivo de investigar se dentre os grupos 
analisados existia uma uniformidade dos seus posicionamentos, para isso, foi utilizado o 
teste não paramétrico Mann-Whitney. 

 A N Á L I S E  D O S  R E S U LTA D O S

Perfil dos respondentes

A primeira parte do estudo consistiu em uma análise do perfil dos empresários e 
funcionários participantes do estudo, quanto ao gênero e faixa etária (Tabela 2 e 4), bem 
como nível de instrução e tempo de experiência profissional (Tabela 3 e 5).  

TABELA 02: Gênero e faixa etária dos empresários

Faixa etária

Gênero

Masculino Feminino TOTAL

F % F % F %

Até 30 anos 1 7,1% 2 14,3% 3 21,4%

Entre 31 e 40 
anos

3 21,4% 1 7,1% 4 28,6%

Entre 41 e 50 
anos

3 21,4% 1 7,1% 4 28,6%

Mais de 50 
anos 

2 14,3% 1 7,1% 3 21,4%

Total 9 64,3% 5 35,7% 14 100%
 Fonte: Dados da pesquisa

Ao ser avaliado o gênero e a faixa etária dos empresários, conforme apresentado na 
tabela 02, pode-se observar que a maior parte é do gênero masculino (64,3%). Em rela-
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ção à faixa etária, a maior concentração encontra-se entre 31 a 40 anos (28,6%) e entre 
41 a 50 anos (28,6%). 

Tabela 03: Nível de instrução e tempo de experiência dos empresários

Tempo de 
experiência

Nível de instrução mais alto

Técnico Graduando Graduado Especialista TOTAL

F % F % F % F % F %

Inferior a 5 
anos

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Entre 5 e 10 
anos

0 0% 0 0% 2 14,3% 2 14,3% 4 28,6%

Entre 11 e 
16 anos

1 7,1% 0 0% 0 0% 2 14,3% 3 21,4%

Entre 17 e 
21 anos

0 0% 0 0% 0 0% 4 28,6% 4 28,6%

Superior a 
21 anos

0 0% 1 7,1% 1 7,1% 1 7,1% 3 21,4%

Total 1 7,1% 1 7,1% 3 21,4% 9 64,3% 14 100%

Fonte: Dados da pesquisa.

Dentre a amostra de empresários avaliados, contatou-se conforme dados apresenta-
dos na tabela 03, que a maior concentração do nível de instrução encontra-se na titu-
lação de especialista (64,3%). Já em relação ao tempo de experiência profissional dos 
empresários as faixas de 5 a 10 anos (28,6%) e entre 17 e 21 anos (28,6%) apresentam os 
percentuais mais expressivos.

Resumindo, a amostra de empresários analisada, a maioria são homens (64,3%), a 
faixa etária encontra-se entre 31 a 50 anos (57,2%), nível de instrução mais alto é o de 
especialista (64,3%) e tempo de experiência encontra-se entre 5 e 21 anos (57,2%). 



281

Tabela 04: Gênero e faixa etária dos funcionários

Idade

Gênero

Masculino Feminino TOTAL

F % F % F %

Até 30 anos 30 21,4% 54 38,6% 84 60,0%

Entre 31 e 40 anos 16 11,4% 23 16,4% 39 27,9%

Entre 41 e 50 anos 4 2,9% 8 5,7% 12 8,6%

Mais de 50 anos 2 1,4% 3 2,1% 5 3,6%
Total 52 37,1% 88 62,9% 140 100%

Fonte: Dados da pesquisa

Ao ser analisado o perfil dos funcionários quanto ao gênero e a faixa etária, conforme 
dados apresentados na tabela 05, observa-se que a maioria dos respondentes foi mulheres 
(62,9%). Em relação à faixa etária, constata-se que a maioria dos funcionários encontra-
-se com “até 30 anos” (60%) de idade. 

Tabela 05: Nível de instrução e tempo de experiência dos funcionários

Tempo de expe-
riência

Nível de instrução mais alto

Técnico Graduando Graduado Especialista TOTAL

F % F % F % F % F %

Inferior a 5 anos 10 7,1% 50 35,7% 16 11,4% 5 3,6% 81 57,9%

Entre 5 e 10 
anos

3 2,1% 15 10,7% 13 9,3% 5 3,6% 36 25,7%

Entre 11 e 16 
anos

2 1,4% 4 2,9% 5 3,6% 1 0,7% 12 8,6%

Entre 17 e 21 
anos

1 0,7% 0 0% 5 3,6% 0 0% 6 4,3%

Superior a 21 
anos

1 0,7% 0 0% 3 2,1% 1 0,7% 5 3,6%

Total 17 12,1% 69 49,3% 42 30% 12 8,6% 140 100%

Fonte: Dados da pesquisa.
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Conforme dados apresentados na tabela 05, verificou-se que a maior parte dos funcio-
nários encontra-se em processo de formação, uma vez que o maior percentual de respon-
dentes (49,3%) indicou está na graduação. Quanto ao tempo de experiência profissional, 
a maior concentração de funcionário (57,9%) apresenta experiência inferior a 5 anos.

Resumindo, o perfil de funcionários da amostra é dado por mulheres (62,9%), faixa 
etária de até 30 anos (60%), profissionais ainda em formação (graduandos – 49,3%) e 
tempo de experiência inferior a 5 anos (57,9%). 

Percepção dos Funcionários e Empresários quanto a fatores estressores 
e seu reflexo nas demonstrações contábeis 

A segunda parte do estudo consistiu em investigar a percepção dos empresários e 
funcionários quanto ao reflexo do estresse ocupacional no preparo das demonstrações 
contábeis, com o intuito de verificar se fatores estressores poderiam interferir no preparo 
dos demonstrativos. Para isso, foram utilizados alguns fatores estressores da escala utili-
zada por Paschoal e Tamayo (2004) para a mensuração do estresse ocupacional. 

Tabela 06: Estatística descritiva dos fatores estressores – visão dos empresários

Itens Moda %

1. O mau humor dos meus funcionários afeta 
a preparação das demonstrações contábeis. 4 42,9%

2. O tempo insuficiente para a preparação 
das atividades tem reflexo na qualidade dos 

demonstrativos contábeis que são preparados 
no meu escritório.

4

5

28,6%

28,6%

3. A quantidade de trabalho deixa os meus 
funcionários cansados e isso reflete na prepa-

ração das demonstrações contábeis.

1

3

28,6%

28,6%

4. Sinto que os funcionários ficam nervosos 
por precisarem estar em constante atualização 
com as mudanças tecnológicas e contábeis, e 

isso pode refletir negativamente na preparação 
das demonstrações contábeis.  

2

4

28,6%

28,6%

5. O estresse tem reflexo na preparação das 
demonstrações contábeis. 4 64,30%

Fonte: Dados da pesquisa.
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Ao ser questionado quanto ao fator “mau humor” e o seu reflexo na preparação das 
demonstrações contábeis, em média a maior parte dos empresários (42,9%) ao responder 
a sentença, apresentou o posicionamento de concordar parcialmente (Moda – 4, ou seja, 
na escala likert refere-se ao item 4) que um funcionário mau humorado pode afetar o 
preparo das demonstrações, conforme dados apresentados na tabela 06.   

A visão dos empresários em relação ao tempo insuficiente para o preparo das demons-
trações também uma parte concorda parcialmente (28,6%) e a outra concorda total-
mente (28,6%), de forma geral o posicionamento converge para uma concordância (Bi-
modal-4 e 5) de que o tempo insuficiente pode interferir nas demonstrações contábeis.

Em relação à quantidade de trabalho excessiva, verificou-se que as opiniões não 
convergem para uma concordância, parte dos empresários apresentam uma postura de 
neutralidade (moda-3) e outra parte apresenta discordância total (28,6%). 

A avaliação do fator nervosismo ou angústia também apresentou resultados que não 
convergem para uma concordância dos empresários, parte apresenta indícios de discor-
dância parcial (moda-2) e outra parte apresenta concordância parcial (moda-4). Logo, 
a amostra avaliada apresenta opiniões contrárias quanto à percepção do nervosismo afe-
tando o preparo das demonstrações contábeis.  

Quando questionado expressamente se o estresse tem reflexos na preparação das de-
monstrações, a maioria dos empresários (64,3%) concordam parcialmente (Moda-4) que 
o estresse pode interferir no preparo das demonstrações.

Portanto, os empresários apresentam indícios de concordarem que o estresse pode 
afetar o preparo das demonstrações. E dentre os fatores avaliados, apontam que o mau 
humor e o tempo insuficiente seriam fatores estressores que afetariam as demonstrações.   

Tabela 07: Estatística descritiva dos fatores estressores – visão dos funcionários

Itens Moda %

1. O meu mau humor afeta a preparação das 
demonstrações contábeis. 

1 60%

2. O tempo insuficiente para a preparação das 
atividades tem reflexo na qualidade do meu 
serviço e consequentemente nas demonstra-

ções contábeis.

4 25%

3. A quantidade de trabalho tem me deixado e 
isso tem reflexos negativos na preparação das 

demonstrações contábeis.

  

1 25,7%

4. Sinto nervosismo ou angustia em ter que 
me manter atualizado com as mudanças tec-

nológicas e contábeis. 1 54,3%

5. O estresse tem reflexo na preparação das 
demonstrações contábeis

4 26,4%
Fonte: Dados da pesquisa.



284

Ao ser questionado o posicionamento dos funcionários, conforme estatística descri-
tiva apresentada na tabela 07, quanto ao mau humor e o seu reflexo no preparo das de-
monstrações, apresentaram indícios de não verificar essa relação, uma vez que a maioria 
discordou totalmente (moda-1) que possam existir interferências no preparo das demons-
trações mediante uma situação de mau humor. 

Já em relação ao tempo insuficiente para o preparo das demonstrações, observa-se 
que a resposta com maior frequência é a de concordarem parcialmente (moda-4). Logo, 
a percepção dos funcionários é que as demonstrações sofrem influencias mediante situ-
ações de escassez de tempo para o seu preparo.  

Em relação à quantidade de trabalho, os funcionários apresentam postura de não ver 
relações deste fator quanto ao preparo das demonstrações, uma vez que a maior parte das 
respostas acusa discordância total (moda-1). 

Ao ser analisada a percepção do fator nervosismo ou angústia, também foi verificada 
uma relação de discordância total (moda-1) entre os respondentes. Indicando que o ner-
vosismo ou angustia não interfere nas demonstrações contábeis.

Ao ser questionado se o estresse afetaria o preparo das demonstrações, a resposta com 
maior frequência (26,4%) é a de que concordam em parte com essa relação. 

Assim, o preparador das demonstrações contábeis tem a percepção de que o estresse 
pode afetar o preparo das demonstrações. Entretanto, ao serem apresentadas senten-
ças relacionando a fatores estressores em relação às demonstrações contábeis, o posi-
cionamento geral dos funcionários converge para uma discordância, ou seja, os fatores 
analisado na visão dos funcionários não interferem nas demonstrações contábeis, com 
exceção para o tempo insuficiente.

Assim, apesar da contabilidade ser expressa em números, tem uma finalidade eminen-
temente social, (HENDRICKSEN; IUDÍCIBUS, 1991). Os seus números são reflexos 
de escolhas técnicas e de julgamentos, as quais podem sofrem naturalmente influências 
comportamentais, como as emoções do ser humano. Logo, o estresse ocupacional, ava-
liado mediante fatores emocionais pode desencadear reflexos no preparo dos demonstrati-
vos. Entretanto, está percepção não foi encontrada na amostra de funcionários analisada.

Percepção por gênero quanto aos fatores estressores e as demonstrações contábeis

A percepção dos empresários e funcionários quanto aos fatores estressores e seu re-
flexo nas demonstrações contábeis foi analisada em função do gênero, objetivando inves-
tigar se homens e mulheres apresentavam posicionamentos distintos.   
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Tabela 08: Percepção dos empresários e empresárias

Fatores Analisadosa

Mann-Whitney

U Z ρ

Mau Humor 16 -0,911 0,362

Tempo Insuficiente para realizar ativi-
dades

22 -0,069 0,945

Quantidade de trabalho 21,5 -0,137 0,891

Nervosismo ou angústia 19,5 -0,411 0,681

Estresse 21,5 -0,156 0,876
a Variável de agrupamento: Gênero

Fonte: Dados da pesquisa.

Os resultados apresentados na tabela 08, indicam que ao ser considerado um nível 
de significância de 10%, o posicionamento de empresários do gênero masculino e fe-
minino não apresentam em medias diferenças, uma vez o p-valor da estatística do teste 
para o mau humor (0,362), tempo insuficiente (0,945), quantidade de trabalho (0,891), 
nervosismo ou angustia (0,681) e estresse (0,876) levam a não rejeição do  hipótese nula 
do teste, ou seja, em média não existem diferenças na percepção dos empresários, sejam 
homens ou mulheres quanto aos estressores e o seu reflexo nas demonstrações contábeis.   

Tabela 09: Percepção dos funcionários e funcionárias

Fatores Analisadosa

Mann-Whitney

U Z ρ

Mau Humor 1774,000 -2,512   0,012*

Tempo Insuficiente para realizar ati-
vidades

2090,500 -0,871 0,384

Quantidade de trabalho 1921,000 -1,622 0,105

Nervosismo ou angústia 1936,500 -1,665   0,096*

Estresse 2169,000 -0,525 0,600

a Variável de agrupamento: Gênero
*Considerando o nível de significância a 10%
Fonte: Dados da pesquisa.

Ao ser analisada a percepção dos funcionários do gênero masculino e feminino, 
conforme dados apresentados na tabela 09, verifica-se que considerando um nível de 
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significância de 10%, existem diferenças na percepção, uma vez que o p-valor não é 
significativo para o mau humor (0,012) e nervosismo ou angústia (0,096), levando a 
rejeição da igualdade de visões, ou seja, funcionários do gênero feminino e masculino 
não apresentam a mesma visão quanto ao reflexo desses estressores em relação às de-
monstrações. Já para demais fatores, observa-se que em média não existem diferenças de 
percepções quanto ao impacto do tempo insuficiente, quantidade de trabalho ou estresse 
nas demonstrações contábeis.

C O N C L U S Õ E S

A Contabilidade está embasada por uma série de escolhas, por ter suas normas orien-
tadas por princípios, exigindo dos profissionais contábeis a necessidade de julgamentos. 
Considerando que o comportamento humano, expresso através de sentimentos pode 
influenciar as decisões contábeis e diante de um cenário no qual a maior parte dos indi-
víduos sofre com algum nível de estresse. O estudo analisa a percepção de empresários 
e funcionários de escritórios contábeis quanto à influência de fatores estressores no pre-
paro das demonstrações contábeis. 

Os resultados apresentaram evidências de que os empresários em média concordam 
que o estresse interfere no preparo das demonstrações contábeis e que o mau humor e a 
escassez de tempo seriam fatores que afetariam fortemente as demonstrações contábeis. 
Quando analisada a percepção entre homens e mulheres contatou-se que não apresen-
tam visões distintas quanto ao reflexo dos fatores nas demonstrações. 

Já os funcionários apesar de concordarem que o estresse afetaria o preparo das de-
monstrações, em média não concordaram que os estressores relacionados a mau humor, 
quantidade excessiva de trabalho e o nervosismo ou angústia influenciariam o preparo 
das demonstrações. Ao ser analisada a percepção por gênero, observa-se que as únicas 
diferenças de percepções estão relacionadas ao mau humor e a nervosismo ou angústia. 

Portanto, na amostra analisada, os empresários e funcionários dos escritórios contábeis 
apresentam indícios de terem percepções distintas quanto à influência dos fatores estressores 
analisados no preparo dos demonstrativos contábeis. O que é natural uma vez que funcio-
nários e empresários apresentam posições antagônicas na empresa, decorrentes dos distintos 
objetivos quanto à maximização da utilidade dos fatores de produção: capital e trabalho.  

Diante da discrepância do número de dados da amostra de funcionários em rela-
ção ao número de observações referentes aos empresários, não foi possível realizar o 
cruzamento de dados dos funcionários e empresários para a realização de inferências 
estatísticas.

Contudo, o estudo limitou-se a analisar a percepção dos empresários e funcionários 
que atuam diretamente no preparo das demonstrações contábeis com base em alguns 
fatores estressores. Sugere-se que pesquisas futuras sejam realizadas considerando um 
número maior de fatores estressores, e com uma ampliação do número de observações, 
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de modo que seja possível analisar estatisticamente se empresários e funcionários apre-
sentam visões discrepantes quanto aos fatores estressores no preparo das demonstrações 
contábeis, visto que existe uma carência de trabalhos com esta abordagem. 
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CAPÍTULO 14 

RELAÇÃO ENTRE LOCUS DE CONTROLE 
E RESILIÊNCIA: UM ESTUDO COM 
PROFISSIONAIS CONTÁBEIS
• Luzivalda Guedes Damascena

• Robério Dantas de França

• José Dionísio Gomes da Silva

R E S U M O

A Contabilidade Comportamental busca estudar a relação entre o grau de confiança 
da informação contábil e o comportamento individual (e/ou em grupo) de profissionais 
contábeis. No tocante à tomada de decisão, evidencia-se a necessidade de se utilizar 
diversas abordagens comportamentais, visando conhecer melhor a percepção deste pro-
fissional frente ao seu locus de controle e ao seu nível de resiliência. Objetiva verificar 
como os indivíduos que lidam com a profissão contábil se posicionam em relação às de-
cisões da vida (locus de controle) e a relação com a resiliência, evidenciando, por exem-
plo, a capacidade de adaptar-se aos períodos de transição e/ou de mudanças ambientais, 
que em geral são períodos de muito estresse. A pesquisa apresenta uma amostra de 303 
profissionais contábeis obtidas por meio de um questionário estruturado. Os resultados 
confirmam a existência de relação direta e significante entre a subdimensão do locus de 
controle interno (LCI) e o nível de resiliência. Constatou-se, ainda, a predominância de 
locus de controle interno (LCI) nos profissionais contábeis do gênero masculino, bem 
como se observou que àqueles com maior formação profissional e do sexo feminino 
apresentaram características de maior resiliência.

I N T R O D U Ç Ã O

A área de estudo denominada Contabilidade Comportamental possui investigações 
recentes e carecem de mais pesquisas, sobretudo no Brasil. É um campo que necessita 
da interdisciplinaridade com outras áreas, principalmente, a psicologia, com o objetivo 
de entender melhor as questões comportamentais que envolvem as pessoas, e mais con-
textualmente, as pessoas que lidam com a profissão contábil.
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Partindo do entendimento de que a Contabilidade Comportamental busca estudar 
a relação entre o grau de confiança da informação contábil e o comportamento indivi-
dual (e/ou em grupo) de profissionais da área, no tocante à tomada de decisão, e que 
materialmente os sistemas de contabilidade podem ser influenciados pela visão compor-
tamental dos profissionais contábeis evidencia-se a necessidade de diversas abordagens 
comportamentais, a exemplo deste estudo, visando conhecer melhor a percepção desse 
profissional frente a seu locus de controle e seu nível de resiliência.

O construto locus de controle tem sido compreendido como a crença do indivíduo 
em relação à porção de controle de seu próprio destino. O entendimento do conceito 
ainda é ampliado com a consideração de duas de suas principais dimensões, que são o 
Locus de Controle Interno (LCI) e o Locus de Controle Externo (LCE) (BOYDSTON; 
HOPPER; WRIGHT, 2007).

Para Rodrigues (2007), as pesquisas envolvendo essa temática enumeram várias carac-
terísticas atribuídas aos sujeitos com orientação interna (LCI), como o fato de que são mais 
resistentes à coerção, aceitam mais os desafios, apresentam maior persistência no esforço 
para obter resultados, e são mais resistentes à influência social, não a rejeitando, mas es-
colhendo qual influência a que se submeterão. Já os sujeitos externos (LCE) sofrem mais 
influência afetiva e são mais passíveis de influência persuasiva (DELA COLETA, 1982). 

Quanto à resiliência, Grotberg (2005) defende que esta consiste na capacidade humana 
para enfrentar e superar experiências de adversidade, saindo fortalecido ou transformado 
das mesmas. Segundo Conner (1995), as pessoas com maior capacidade de resiliência estão 
mais preparadas para as mudanças e seus desdobramentos, sendo mais eficazes em enfrentá-
-las; absorvem mais prontamente as transformações e, ao mesmo tempo, apresentam poucas 
disfunções causadas por essas alterações, ou seja, conseguem boa adaptação às mudanças.

No entender de Moeller (2002), as pessoas que desenvolvem um elevado grau de 
resiliência não estão imunes às consequências que possam ocorrer no comportamento 
humano. A vantagem de uma maior resiliência é o fato de não ficar tão surpreso com al-
guns acontecimentos, mas sim, reunir condições internas para exibir uma melhor reação.

O campo de estudo da resiliência segundo Pesce et al (2005), vem sendo construído apenas 
nos dias atuais. Embora muitos autores tenham se dedicado ao estudo dos fatores que levam o 
sujeito a lidar positivamente com dificuldades, existe um caminho a ser percorrido até que se 
chegue a hipóteses mais concretas. Contudo, mesmo em fase inicial, a resiliência se instaurou 
no campo das ciências humanas e sociais e já conta com muitas pesquisas desenvolvidas.

Diante do exposto, elabora-se a seguinte questão de pesquisa: Quais relações e carac-
terísticas estão presentes nos profissionais contábeis no que se refere aos construtos Locus 
de Controle e Resiliência?

Objetiva-se analisar as relações entre o locus de controle e as características de resi-
liência do profissional contábil, ou seja, como os indivíduos que lidam com a profissão 
contábil se posicionam em relação às decisões da vida e a sua resiliência, evidenciando, 
por exemplo, a capacidade de adaptar-se aos períodos de transição ou de mudanças am-
bientais, que em geral são períodos de muito estresse.
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Nesse sentido, três hipóteses de pesquisa foram testadas, sobre a relação com cada 
subdimensão de locus de controle e o nível de resiliência. Os resultados confirmam a 
existência de relação direta e significante entre a subdimensão do LCI e o nível de resi-
liência, além da constatação de que os profissionais contábeis com maior formação e do 
sexo feminino possuem características de maior resiliência.

Embora Rodrigues (2007) tenha revelado que na literatura há alguma tendência 
de correlacionar o LCI a características vistas como mais positivas, independente da 
área aplicada (negócios, educação, saúde, entre outros), os pesquisadores deste estudo 
não encontraram nenhum trabalho com averiguação concomitante das duas temáticas 
abordadas aqui. Assim, pretende-se contribuir com a literatura sobre os temas locus de 
controle e resiliência, uma vez que foi possível constatar essa lacuna a ser preenchida 
dentro da pesquisa comportamental em contabilidade, levando-se em consideração à 
interdisciplinaridade dessa área de conhecimento. 

A estruturação da pesquisa contempla cinco seções, além desta introdução, conta 
com: (2) um referencial teórico abordando o locus de controle e resiliência; (3) os pro-
cedimentos metodológicos que explicam como a pesquisa foi realizada; (4) a análise 
dos principais resultados; e, por fim, (5) as considerações finais, limitações do estudo e 
sugestões para pesquisas no futuro.

R E F E R E N C I A L  T E Ó R I C O  E  H I P Ó T E S E S  D E  P E S Q U I S A

Locus de Controle

A expressão locus de controle tem origem no livro Social Learning and Clinical Psy-
chology, publicado no ano de 1954 por Julian Rotter no desenvolvimento da teoria da 
aprendizagem social, na qual se descreve o comportamento como uma função das expec-
tativas, do valor do reforço e do impacto das situações psicológicas. O locus de controle 
tem sido objeto de análise e também fator explicativo para a variação de uma série de va-
riáveis dependentes em estudos de diversas áreas, tais como psicologia (TAMAYO, 1989; 
OLIVER; JOSE; BROUGH, 2006), qualidade de vida (RODRIGUES, 2007; KURT; 
DHARANI; PETERS, 2012) e empreendedorismo (CALLADO; GOMES; TAVARES, 
2006; BOYDSTON; HOPPER; WRIGHT, 2007; MACIEL; CARMARGO, 2010).

Em 1966, Rotter definiu locus de controle como a expectativa generalizada de al-
guém em sua capacidade de controlar os acontecimentos que seguem as suas ações, 
afetando a expectativa de resultados positivos ou negativos. Ele é interno se o indivíduo 
percebe os resultados como consequência de suas próprias ações, e externo, se percebido 
como consequência de fatores externos ou imprevisíveis, tais como fé, sorte, acaso e 
poder ou influência de outras pessoas.

De acordo com Dela Coleta (1982, p. 90) “Locus de Controle é um construto que 
pretende explicar a percepção das pessoas a respeito da fonte de controle dos eventos, se pró-
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pria do sujeito – interno – ou pertencente a algum elemento fora de si próprio – externo”. 
O locus de controle contempla conceitos importantes da psicologia da personalidade, da 
psicologia da aprendizagem, da psicologia social, entre outras áreas, e procura unificar as di-
versas correntes psicológicas, tais como o behaviorismo e o cognitivismo (RIBEIRO, 2000).

Rodrigues (2007) explica que além de interferir nas metas de vida, o locus de controle 
também influencia os comportamentos cotidianos e se refere a como as pessoas perce-
bem as contingências relacionadas entre suas ações e os resultados. 

A teoria de Locus de Controle descrita por Levenson (1973), que considera a dimen-
são perceptiva, parece ser um eixo mais adequado da abordagem de controle percebido, 
visto que avalia as crenças de controle em termos situacionais, e não a partir de uma 
tendência estável. Na visão de Levenson (1973), o construto locus de controle não é 
unidimensional como propôs Rotter (1966), tendo portanto, três dimensões: I, P e C, 
onde: I = internalidade, P = outros poderosos e C = acaso, ou seja, o Locus de Controle 
Externo - LCE agora de subdivide em duas outras subdimensões.

Para Pasquali, Alves e Pereira (1998), as dimensões do construto locus de controle se-
riam: pessoal, social e impessoal. Associando-se as visões de Levenson (1973) e Pasquali, 
Alves e Pereira (1998), pode-se dizer que a dimensão pessoal está relacionada ao LCI; 
a dimensão social está ligada à dimensão outros poderosos (powerful others), dimensão 
também encontrada na cultura mexicana por La Rosa (1988); e, a dimensão impessoal 
relacionada à dimensão acaso.

Conforme Ribeiro (2000), os predominantemente internos têm tendência a categori-
zar as situações em função da própria competência e, por isso, sob o seu controle pessoal, 
enquanto que os predominantemente externos tendem a categorizá-las em função da 
sorte e, por isso, fora do próprio controle. Estes achados empíricos têm revelado aspec-
tos comportamentais importantes em indivíduos que são objetos da ciência humana e 
social, uma vez que estas características relacionadas ao perfil dos indivíduos, tais como 
gênero, idade e escolaridade, podem impactar nos trabalhos desenvolvidos pelas pessoas 
em determinadas áreas ou setores específicos.

Reed, Kratchman e Strawser (1994) destacando um ambiente de desigualdades dos 
sexos nos Estados Unidos, investigaram o impacto do gênero e locus de controle sobre as 
experiências e práticas de profissionais de contabilidade. Os achados revelaram que as 
mulheres não eram menos comprometidas com suas organizações do que os homens e 
as que possuíam uma orientação externa (LCE) expressaram menos satisfação com suas 
posições atuais e maiores intenções de procurar oportunidades alternativas.

A literatura inicial de Rotter (1966) buscou direcionar os aspectos positivos para o 
LCI e os negativos para o LCE, mas logo em seguida pesquisadores (LEVENSON, 
1973; DELA COLETA, 1982) começaram a defender que não há necessariamente um 
locus melhor ou pior, dado que as circunstâncias é que ditarão os aspectos bons e ruins 
de cada dimensão (interna e externa). Fisher (1996), por exemplo, ao hipotetizar que 
a percepção de incerteza ambiental aumenta em indivíduos com LCI, mais do que os 
possuidores de LCE, identificou um efeito significativo, mas em um sentido oposto ao 
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esperado, ou seja, os indivíduos com LCE encontraram a informação mais útil quando 
confrontado com maior incerteza.

Em sua tese, Rodrigues (2007) constatou que o LCI de universitários, de diversos 
cursos (inclusive de Ciências Contábeis), possui correlação significativa com o bem-es-
tar subjetivo, felicidade, afeto positivo e satisfação de vida. A análise dos dados também 
revelou que os sujeitos com alto grau de controle interno eram mais realizados. Maciel 
e Camargo (2009) ao relacionar os elementos do comportamento empreendedor, locus 
de controle e desempenho organizacional observaram uma influência negativa de LCE 
sobre desempenho e influência positiva de LCI sobre o comportamento empreendedor. 
Por fim, os autores destacam a capacidade de LCI potencializar a influência do compor-
tamento empreendedor sobre o desempenho.

Outros estudos buscaram associar o locus de controle com outras variáveis empreen-
dedoras, a exemplo de Oliveira (2010) ao determinar o grau de associação entre o LCI 
e a obtenção de efetividade empresarial. Com uma amostra de 223 empreendedores 
do Rio Grande do Norte e sob o pressuposto de que existem características psicológicas 
associadas a um conjunto de valores, atitudes e necessidades que determinam o com-
portamento e induzem o empreendedor à obtenção de efetividade, entre eles o locus de 
controle o estudo revelou que os empreendedores possuem, predominantemente, o LCI 
havendo uma correlação com o comprometimento. 

Miranda et al. (2014) após investigar a influência de variáveis comportamentais no 
desempenho acadêmico de estudantes evidenciou possíveis influências, entre outras coi-
sas, do sexo, idade e do LCE na performance dos alunos em ciências contábeis. O LCI 
aparece como o mais frequente nos indivíduos empreendedores e futuros profissionais 
contábeis. Assim, conforme o discurso teórico e empírico empregados nas áreas afins, 
acredita-se que os profissionais contábeis possuam características de controle próprio, 
tendendo, portanto, a um locus de controle interno.

Resiliência nas Ciências Humanas e Sociais

A resiliência é um fenômeno importante no desenvolvimento humano; no entanto, 
seu conceito encontra-se em fase de discussão, pois esse campo de pesquisa é recente na 
área das ciências humanas (OLIVEIRA et al., 2008). O tema é estudado por três diferen-
tes correntes: a norte-americana ou anglo-saxônica (centrada no indivíduo), a europeia 
(afirmando que a resiliência é “tecida” a partir da dinâmica pessoal) e a latino-ameri-
cana (que enfoca o social como influência para a superação de adversidades) (FORTES; 
PORTUGUEZ; ARGIMON, 2009; BRANDÃO; MAHFOUD; GIAORDOLI-NASCI-
MENTO, 2011). 

Não há uma única base teórica para a temática, havendo trabalhos que articulam 
conceitos da resiliência à psicanálise (BENGHOZI; MARQUES, 2005), à perspectiva 
bioecológica do desenvolvimento humano de Bronfenbrenner (POLETTO; KOLLER, 
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2008), à logoterapia (SILVEIRA; MAHFOUD, 2008) à abordagem cognitivo comporta-
mental (CORCHS, 2011; NORTE et al., 2011) e a outros referenciais teóricos.

De acordo com Rutter (1993), a resiliência é um somatório de processos de naturezas 
social e psíquica que permitem o desenvolvimento sadio, mesmo em contexto não sadio. 
A autora ainda destaca que, como processo, a resiliência não pode ser considerada um 
atributo do indivíduo ou uma característica adquirida ao longo do desenvolvimento, e 
sim, fenômeno interativo entre sujeito e seu meio, ou seja, como o intercâmbio entre 
variação individual e resposta do ambiente a essa variação.

Grotberg (2005) apresenta alguns enfoques e descobertas em pesquisas sobre o tema 
em relação ao desenvolvimento humano: i) a resiliência está relacionada ao crescimento 
e desenvolvimento humano, abrangendo diferenças etárias e de gênero; ii) a promoção 
de fatores resilientes e a conduta resiliente requerem diferentes estratégias; iii) a resili-
ência e o nível socioeconômico não estão relacionados entre si; iv) os fatores de risco e 
proteção são diferentes da resiliência; v) a resiliência pode ser mensurada e também faz 
parte da saúde mental e da qualidade de vida; vi) a valorização de ideias novas e efetivas 
para o desenvolvimento humano diminui as diferenças culturais quando os adultos são 
capazes de fazê-la; vii) a prevenção e a promoção são alguns conceitos que podem ser 
relacionados à resiliência; e viii) a resiliência é um processo, sendo assim, existem fatores 
de resiliência, comportamentos resilientes e resultados resilientes. 

Sobre as pesquisas, vários autores vêm estudando a resiliência no comportamento 
humano e suas influências em lidar com situações de alto nível de estresse, dentre eles: 
Flach (1991), Rutter (1993), Conner (1995), Tavares (2001), Trombeta e Guzzo (2002); 
e, a relação entre a existência de uma situação de risco e a capacidade de resiliência 
por Poletto, Wagner e Koller (2004). Estes e outros estudos demonstram que as carac-
terísticas da resiliência são muitas, e que cada pesquisador vai destacar algumas dessas 
características de acordo com o problema e objetivo da pesquisa. 

Dentre as características resilientes destacam-se: flexibilidade; preparo da organiza-
ção para tornar-se menos sensível às variações do ambiente por meio da capacitação 
de suas estruturas, mecanismos e domínio tecnológico; aquisição de competências para 
lidar com adversidades; antecipação às mudanças; capacidade de auto-renovação por 
meio da inovação; processo dinâmico que possibilita a adaptação positiva em cenários 
de grande adversidade; resistência às mudanças e descontinuidades e adaptação aos ris-
cos do ambiente (STARR, NEWFROCK; DELUREY, 2003; HAMEL; VÄLIKANGAS 
2003; REINMOELLER; BAARD WIJK, 2005; INFANTE, 2005; BARLACH, LIMON-
GI-FRANÇA; MALVEZZI, 2008; VERGARA, 2008).

Conner (1995) atesta que as pessoas com maior capacidade de resiliência estão melho-
res preparadas para mudanças e seus desdobramentos, sendo mais eficazes em enfrentá-las; 
absorvem mais prontamente as transformações e, ao mesmo tempo, apresentam poucas 
disfunções causadas por essas alterações, ou seja, conseguem anteciparem-se as mudanças. 

Ainda segundo o autor, as mudanças são processos que exigem resiliência dos indi-
víduos e das organizações, isto é, capacidade de adaptação e flexibilidade. Só é possível 
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gerenciar a mudança individual se os indivíduos forem resilientes. Só é possível geren-
ciar a mudança organizacional se a organização for resiliente. Os estudos e pesquisas 
recentes sobre resiliência humana procuram compreender como algumas pessoas tem 
uma capacidade de desenvolvimento e superação melhor que outros indivíduos, mesmo 
vivenciando as mesmas situações de adversidade (LUTHAR; CUSHING,1999; RUT-
TER, 2012).

Na área das ciências sociais aplicadas, alguns estudos visam relacionar a resiliência 
ao sucesso empresarial (SANTOS, 2011), e ao insucesso empresarial com a desconti-
nuidade do negócio (MINELLO; SCHERER, 2014). Santos (2011) identificou que os 
empreendedores possuíam uma característica resiliente de flexibilidade e entre outras 
coisas, descobriu que quanto maior a idade e o grau de instrução, maior é o nível de 
resiliência do empreendedor.

O conceito e a aplicabilidade do termo resiliência torna-se fundamental para o pro-
fissional contábil, visto que este vem passando por inúmeros processos de adaptação no 
ambiente de trabalho, diante das diversas alterações de normatização locais e internacio-
nais, além das relações da vida cotidiana enquanto indivíduo podendo impactar o fazer 
contábil.

A profissão contábil sempre exigiu capacidade e competência técnica dos que as-
sumem essa posição. A realidade diária desses profissionais é por vezes árdua devido a 
dificuldades que são peculiares a atividade, requerendo, portanto, uma atitude positiva 
e inovadora a fim de superar problemas e assimilar mudanças inerentes à área. É válido 
salientar que os profissionais contábeis são regidos por órgãos de classe, como os CRC`s 
e CFC, mas no seu ofício devem atender a inúmeras legislações e normas específicas 
emanadas por vários órgãos reguladores, devendo sempre estar atento a esse cenário de 
constante mudança. Apenas duas siglas podem ajudar a entender, resumidamente, o 
cenário do profissional contábil na atualidade: IFRS e SPED.

Se considerados os empresários contábeis, por exemplo, o número de afazeres au-
menta pelo volume de obrigações tributárias e acessórias, declarações e prazos que de-
vem ser cumpridos sob pena de sanções financeiras e fiscalizatórias. Já os profissionais 
da educação se sentem ainda mais desafiados a lidar com a velocidade das mudanças 
ocorridas na área. Nesse aspecto, Fernandes et al. (2011) encontraram que as mulheres, 
os professores de instituição pública e professores com dedicação exclusiva são mais 
cautelosos quanto a capacidade de lecionar nesse novo contexto.

Assim, acredita-se que conhecer um pouco mais dos aspectos comportamentais 
desses profissionais, pode ajudar a entender a capacidade e a atuação destes diante do 
cenário apresentado.
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M E T O D O L O G I A

Tipologia da Pesquisa e amostra

Esta pesquisa pode ser classificada como exploratória e descritiva, quanto aos seus 
objetivos, pois procura observar, registrar, analisar e correlacionar fatos e fenômenos sem 
manipulá-los em um cenário de possível ausência de pesquisas sobre a locus de controle e 
resiliência no contexto da profissão contábil. No que se refere aos procedimentos, é uma 
estudo bibliográfico e de campo, pelo fato de procurar explicações sobre as características 
comportamentais dos profissionais de contabilidade a partir de referenciais teóricos sobre o 
Locus de Controle e Resiliência, auxiliando o desenvolvimento das hipóteses de pesquisa, 
por meio de questionário estruturado. Por fim, esta pesquisa utiliza a abordagem quantitativa, 
pois emprega métodos estatísticos para o tratamento dos dados (BEUREN; RAUPP, 2006).

As etapas da pesquisa consistiram em: a) escolha da população e amostra; b) elabo-
ração do instrumento de pesquisa; c) pré-teste; d) ajuste do instrumento de pesquisa; e) 
coleta e análise dos dados.

A população compreende todos os profissionais contábeis que exerçam a profissão na 
área privada ou pública. O questionário foi disponibilizado via web, no entanto, a maio-
ria (81,2%) dos respondentes reside no Estado da Paraíba e do Rio Grande do Norte, 
possuindo, segundo o CFC (2014) 4.104 e 4.738 contadores, respectivamente, nesses es-
tados. Assim, o estudo possui uma amostra não probabilística, regida por critérios de con-
veniência e/ou de disponibilidade dos respondentes, de modo que, os resultados obtidos 
não podem ser generalizados para a população objeto do estudo. A amostra corresponde 
aos profissionais contábeis que responderam o questionário, totalizando 303 respostas.

Assim como descrito em La Rosa (1991) ao apresentar esta pesquisa à comunidade 
científica é preciso compreender que os resultados da aplicação das escalas não se pres-
tarão a rotular os indivíduos/profissionais; e, o perfil destes propiciará uma visão compre-
ensiva e não classificatória.

Instrumentos, coleta e tratamento dos dados

As informações necessárias à pesquisa foram obtidas por meio de questionário estru-
turado em quatro partes, são elas: a) o termo de consentimento; b) perfil do respondente, 
contendo 10 questões; c) a escala multifatorial de Locus de Controle, com 24 assertivas; 
d) e a escala de Resiliência, com 25 assertivas. Vale ressaltar que as duas últimas etapas 
foram formadas por dois instrumentos que utilizam escala do tipo Likert de 5 pontos, 
validados e adaptados para o contexto brasileiro.

A adaptação é necessária, segundo os pesquisadores da psicologia social (por exem-
plo, PESCE et al., 2005), pois para que um instrumento possa ser utilizado em outros 
contextos, recomenda-se um rigoroso processo de adaptação e análise dos índices psico-
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métricos, já que somente a adaptação semântica não cobre as diferenças culturais entre 
os dois universos explorados, além de prejudicar a análise dos resultados de validade e 
confiabilidade da escala.

Inicialmente foi realizado um pré-teste com 20 (vinte) profissionais e 3 (três) docen-
tes da área contábil a fim de identificar vieses no instrumento como um todo, apesar de 
parte do questionário já ser validado na psicologia social como já referido. O instrumento 
foi disponibilizado de forma on line, por meio do sistema Google Docs, e divulgado nas 
redes de relacionamento dos autores, no período de 30 de setembro a 23 de outubro de 
2014. Os respondentes que aceitaram participar da pesquisa sinalizaram essa afirmação 
já no termo de consentimento que dentre outras coisas informava que as respostas seriam 
anônimas, sendo garantida total confidencialidade dos dados prestados na pesquisa.

O mesmo questionário foi aplicado presencialmente aos profissionais de contabili-
dade durante um evento da área, nos dias 20 e 21 de outubro, contemplando 105 res-
pondentes dos 303 totalizados. Não houve diferenças de médias, logo as respostas foram 
unidas em uma mesma base de dados.

Para análise dos dados foram utilizadas estatísticas descritivas, e posteriormente, tes-
tes de normalidade para o emprego de regressão linear com utilização dos mínimos 
quadrados ordinários. Estudos envolvendo construtos oriundos da psicologia e outras 
áreas comportamentais necessitam de instrumentos de coleta de dados validados e com 
alto grau de confiabilidade. Dessa forma, a presente pesquisa optou por duas escalas já 
validadas e que, mesmo assim, foram submetidas ao pré-teste e ao alfa de Cronbach, 
obtendo-se resultados satisfatórios.

Escala multifatorial de locus de controle

Assim como Rodrigues (2007), apesar do locus de controle ser amplamente estudado 
por diversos pesquisadores, focar-se-á nos dois principais autores que se destacam nas 
diversas pesquisas sobre o tema e é na abordagem deles que está pesquisa se concentra, 
são eles: Rotter (escala unifatorial) e Levenson (apresenta composição fatorial de três 
dimensões). 

A escala multifatorial foi desenvolvida por Levenson (1981), traduzida e adaptada 
para o contexto brasileiro por Dela Coleta (1987) e validada por Tamayo (1989). Leven-
son (1981) desenvolveu uma escala para medida do construto locus de controle, basean-
do-se em Rotter (1954), teoricamente, mas não empiricamente. Sua ideia básica era de 
que ser "externo" não devia significar necessariamente algo ruim ou indesejável. Em sua 
escala, esta dimensão de controle foi dividida em duas, porque supunha que as pessoas, 
ao acreditarem no poder de outras sobre si mesmas, difeririam daquelas que percebiam 
o mundo como imprevisível e incontrolável, sendo composta por 24 itens divididos em 
três subdimensões com oito assertivas cada uma: Locus de Controle Interno (LCI), Locus 



298

de Controle Outros Poderosos (LCP) e Locus de Controle Acaso (LCC).
A redação dos itens que compõem as três subescalas da escala multifatorial de locus 

de controle foi concebida no sentido direto. Sendo assim, escores maiores na subescala 
de “internalidade” indicam crença em si mesmo, maiores escores na subescala “outros 
poderosos” indicam crença em pessoas poderosas e maiores escores na subescalas “acaso” 
apontam para crença no acaso. A escala é do tipo Likert de 5 pontos, e os respondentes 
escolheram uma opção entre discordo totalmente até concordo totalmente. 

Para melhor visualizar e caracterizar o locus de controle dos participantes, utilizou-
-se, assim como em Pasquali, Alves e Pereira (1998), o seguinte critério para definição do 
nível do locus de controle:

·	 4,20 a 5,00: nível muito alto

· 3,40 a 4,19: nível alto

· 2,60 a 3,39: nível neutro

· 1,80 a 2,59: nível baixo

· 1,00 a 1,79: nível muito baixo

Embora o instrumento já tenha sido validado em outro momento e em outra amos-
tra, este estudo também confirmou a confiabilidade do instrumento por meio do Alfa de 
Cronbach representando um nível de 0,835.

Escala de resiliência

Em relação à resiliência, que é um construto cujas características são abrangentes, o 
uso de escalas está associado aos objetivos propostos nos estudos. A escala de resiliência 
utilizada nesta pesquisa foi desenvolvida por Wagnild & Young (1993) e possui 25 itens 
descritos de forma positiva com resposta tipo likert variando de 1 (discordo totalmente) a 
7 (concordo totalmente). Os escores da escala oscilam de 25 a 175 pontos, com valores 
altos indicando elevada resiliência. Esta escala foi adaptada ao contexto brasileiro e vali-
dada por Pesce et al. (2005), mantendo as características originais do estudo.

Para este estudo, foi alterada apenas a escala likert de 7 para 5 pontos, com o objetivo 
de padronizar com a escala multifatorial de locus de controle. Além disso, o estudo de 
Dalmoro e Vieira (2013), por exemplo, evidenciam que a escala de 5 pontos apresenta 
maior objetividade e traz melhores informações. Após essa alteração de escala procedeu-
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-se a análise da confiabilidade do instrumento e verificou-se que o Alfa de Cronbach não 
foi prejudicado, apresentando um resultado de 0,845.

Essa situação de mudança na escala já era prevista por Pesce et al. (2005), pois 
durante o processo de validação da escala de Resiliência, alguns resultados não foram 
ideais, e as possíveis causas levantadas para tais resultados residiam na forma como as 
opções de respostas da escala foram colocadas (existem três níveis de concordância, três 
de discordância e um nível situado entre eles, indicando não concordar com a afirmativa 
nem discordar dela). Assim, os autores esclarecem que a escala tal qual se apresenta (de 7 
pontos) não seria realmente indicada em culturas diversas, merecendo adaptações mais 
drásticas, além de exaustivos estudos comparativos.

A primeira análise fatorial da escala de resiliência foi feita por Wagnild e Young 
(1993) e possuía dois fatores a serem analisados, sendo 17 itens para o fator I, denomi-
nado “competência pessoal”, sugerindo autoconfiança, independência, determinação, 
invencibilidade, controle, desenvoltura e perseverança; e, 8 itens para o fator II, deno-
minado “aceitação de si mesmo e da vida”, representando adaptabilidade, equilíbrio, 
flexibilidade e perspectiva de vida equilibrada.

Ao se fazer uma interpretação do agrupamento dos fatores que resultaram da rotação 
ortogonal Varimax, Pesce et al. (2005) abdicaram da classificação original de competência 
pessoal e aceitação de si e da vida, optando-se dividir a escala de Resiliência em 3 fatores:

· Fator I – composta por 14 assertivas que indicam resolução de ações e valores 
(que dão sentido à vida, por exemplo, amizade, realização pessoal, satisfação e signifi-
cado da vida);

· Fator II - composta por 6 assertivas, que transmitem ideia de independência e 
determinação; 

· Fator III - composta por 5 assertivas, que apresentam indicativos de autocon-
fiança e capacidade de adaptação a mudanças.

Para calcular os escores da escala de resiliência, foi aplicada a mesma lógica utilizada 
para análise da escala multifatorial de locus de controle.

H I P Ó T E S E S  D E  P E S Q U I S A

Quanto às duas temáticas da presente pesquisa, estudos já evidenciaram algumas 
relações importantes, mas analisadas isoladamente, isto é, nenhum estudo foi encon-
trado que pesquisasse a relação entre o locus de controle e a resiliência dos indivíduos. 
Internacionalmente, Ng, Sorensen e Eby (2006) fizeram um elaborado estudo, por meio 
de uma meta-análise, sobre as diversas pesquisas que abordaram o locus de controle 
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relacionados ao bem-estar, a motivação, e a orientação comportamental. Os autores des-
tacam que o estudo é o primeiro a demonstrar empiricamente que locus de controle está 
relacionado com uma ampla gama de resultados no ambiente de trabalho.

No Brasil, Oliveira et al. (2008), analisando estudos de 2000 a 2006 sobre resiliência, 
encontraram que há ênfase nas pesquisas básicas, prevalência de população de adultos 
e utilização da entrevista como principal instrumento. Além disso, não foram encontra-
dos, dentre as publicações investigadas, estudos que envolvessem pessoas mais velhas, 
no entanto, constitui-se uma fase do desenvolvimento humano, com acontecimentos 
e mudanças de diversas naturezas, sociais, afetivas, cognitivas, biológicas, etc., os quais 
podem interagir de diferentes modos, favorecendo ou dificultando o desenvolvimento 
da resiliência.

Das relações já estudadas cita-se a encontrada por Judge et al. (2002), onde  locus 
de controle está associado às medidas de auto-estima, estabilidade emocional (neuroti-
cismo) e autoeficácia generalizada. Este, segundo Oliveira (2010), diz respeito as pessoas 
com mais possibilidades de serem bem sucedidas e persistentes, além disso, o locus de 
controle é uma variável sociocognitiva com uma relativa estabilidade, mas que está su-
jeita às alterações em função da idade e das circunstâncias.

Segundo Maciel e Camargo (2009), os estudos que têm se prestado a verificar a 
relação entre locus de controle e comportamento empreendedor apresentam como re-
sultado, quase que invariavelmente, relação positiva entre LCI e comportamento empre-
endedor, e relação negativa entre LCE e empreendedorismo.

Assim, ao considerar os aspectos teóricos e empíricos tratados acerca das relações 
entre locus de controle e outras características comportamentais da área de gestão, é 
possível a identificação das principais hipóteses de pesquisa:

· H1: O nível de resiliência do profissional contábil é positivamente influenciado 
pela subdimensão Locus de Controle Interno - LCI;

· H2a: A subdimensão Locus de Controle Externo Outros Poderosos - LCP apre-
senta uma relação negativa e significativa com o nível de resiliência do profissional con-
tábil.

· H2b: A subdimensão Locus de Controle Externo Acaso – LCC apresenta uma 
relação negativa e significativa com o nível de resiliência do profissional contábil.

A hipótese 1 apresenta-se de forma implícita aos conceitos e definições sobre LCI e 
a resiliência empregados na teoria desenvolvida por pesquisadores, por exemplo, Rotter 
(1966), Levenson (1973, 1981), Dela Coleta (1987) e Wagnild e Young (1993). Diante 
das características de LCI apresentados neste referencial, espera-se que o mesmo seja po-
sitivamente correlacionado e influencie o nível de resiliência dos profissionais contábeis. 
A pesquisa de Rodrigues (2007) tangencia a relação esperada pela hipótese 1 quando 
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encontra que existe correlação significativa positiva entre o LCI e o bem-estar subjetivo.
Glass e Singer (1972) afirmam que o desempenho das pessoas, em tarefas de rotina, é 

melhor quando elas acreditam que têm o controle da situação. Isso mostra que a crença 
no controle não está apenas na fantasia das pessoas. O comportamento é afetado e alte-
rado quando acreditamos que temos controle sobre as circunstâncias.

Klonowicz (2001) e Rodrigues (2007) demonstraram que o LCE está associado a bai-
xos níveis de bem-estar subjetivo. Assim, as hipóteses H2a e H2b, buscam testar a relação 
entre o LCE e a resiliência, logo, espera-se que quanto maior o LCP e LCC, menor seja 
a resiliência por parte dos profissionais de contabilidade, dado que se testa H1 como o 
contrário. Para testar essas hipóteses, além das estatísticas descritivas, foi proposto um 
modelo de regressão, conforme apresentado adiante.

Modelo utilizado

Para evidenciar os efeitos das subdimenções de locus de controle na resiliência, esti-
mou-se uma regressão linear (equação 1). Outros estudos (por exemplo: FISHER, 1996; 
OLIVEIRA, 2010; MIRANDA et al., 2014), a fim de apresentar os efeitos das variáveis 
relacionadas, fizeram o mesmo em suas respectivas pesquisas. A equação 1 é apresentada 
da seguinte forma: (1)

O Quadro 1 apresenta as variáveis utilizadas e os sinais esperados nesta pesquisa.

Quadro 1 – Variáveis do modelo

Variáveis Descrição Sinal 

RESIL Resiliência, calculado pela média de cada respondente.

LCI Subdimensão de Locus de Controle Interno, calculado 
pela média de cada respondente.

+

LCP Subdimensão de Locus de Controle Outros Poderosos, 
calculado pela média de cada respondente. -

LCC Subdimensão de Locus de Controle ao Acaso, calculado 
pela média de cada respondente. -

GEN Gênero, sendo 0 = masculino e 1 = feminino. +

D_ESCOL Dummy para captar o nível de escolaridade, sendo 0 = 
Graduação e 1 = Pós-graduação. +

D_IDADE Dummy 0 = idade até 40 anos e 1 = maior que 40 anos. +
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Como uma forma de análise secundária as variáveis GEN, D_ESCOL e D_IDADE 
ajudaram a explicar melhor as relações entre esses perfis e a resiliência, dado que alguns 
estudos (LA ROSA 1991; REED, KRATCHMAN; STRAWSER, 1994; GROTBERG 
2005, OLIVEIRA, 2010; SANTOS, 2011; MIRANDA et al., 2014) já utilizaram essas 
variáveis a fim de detectar influências em outros construtos, a exemplo do próprio locus 
de controle e resiliência, como já evidenciado no referencial teórico.

Embora o objetivo não seja de estabelecer uma relação de causalidade, a análise de 
regressão avalia a magnitude e o tipo de associação entre duas ou mais variáveis e faz 
previsões (HAIR et al., 2005), assim, acredita-se que esta pode trazer maior explicação 
das relações entre as variáveis independentes estudadas e a resiliência dos profissionais 
contábeis.

A N Á L I S E  D O S  R E S U LTA D O S

Estatística descritiva

Perfil da amostra

Os dados obtidos foram sumariados através das técnicas da estatística descritiva, cor-
relação e análise de regressão. Por questão de espaço, optou-se por suprimir as tabelas de 
frequência, mas os resultados são resumidos a seguir.

A amostra de 303 profissionais contábeis se dividiu em 51,2% do sexo feminino e 
48,8% do sexo masculino. Em relação a idade, não houve muita variação nos intervalos, 
tendo uma leve predominância no intervalo entre  25 e 30 anos (16,8%). No entanto, 
observou-se que 58,4% dos respondentes são profissionais com idade de até 40 anos. 
Ainda em relação ao perfil, evidencia-se que 60,7% dos pesquisados são casados. O nível 
de escolaridade mínimo é o da graduação (40,6%), uma vez que a amostra é de profissio-
nais contábeis, portanto, com formação superior, destaca-se que 30,0% são especialistas, 
e outros 29,4% são titulados como mestre e doutores.

Em relação ao tempo de experiência na profissão contábil, 33% dos pesquisados têm 
mais de 15 anos de atuação na área. Levando em consideração uma experiência acima 
de 10 anos, esse percentual aumenta para 49,2%, ou seja, uma amostra representativa de 
profissionais experientes. Outro aspecto considerado foi a atuação profissional, os resul-
tados demonstram que houve uma predominância de duas classificações profissionais na 
amostra, uma vez que 27,7% são empresários contábeis e 23,8% são professores da área 
contábil. Este último justifica a parcela representativa de respondentes com formação 
strictu senso, necessário para exercer o magistério superior. Os demais profissionais são 
contadores de empresas privadas (15,8%), profissionais contábeis atuando em empresas 
públicas (15,2%), dentre outros.

Por fim, foi verificada a renda bruta dos profissionais contábeis da amostra pesquisada, 
e constatou-se que prevalece o intervalo entre 5 a 10 salários mínimos (30%). Ressalta-se 
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que 27,7% dos profissionais contábeis ganham mais de 10 salários mínimos, porém, um 
percentual de 25,1 recebe até o limite de 3 salários mínimos.

Média e desvio padrão do perfil da amostra

A média e o desvio padrão do perfil sócio-demográfico são apresentados na Tabela 
1, onde é possível visualizar as três dimensões do locus de controle e a resiliência dos 
profissionais contábeis.

Tabela 1 – Médias e Desvio Padrão do Perfil da Amostra

Variáveis
Frequência

(%)

 e 

LCI LCP LCC RESIL

Homens

Mulheres

148 (48,8%)

155 (51,2%)

3,6199

(0,58989)

3,5371

(0,59321)

2,9752

(0,59597)

1,8847

(0,56865)

2,1360

(0,61236)

2,0226

(0,54774)

3,8427

(0,44183)

3,8929

(0,46810)

Até 40 anos

Maior que 40 
anos

177 (58,4%)

126 (41,6%)

3,5699

(0,56625)

3,5883

(0,62870)

2,0205

(0,58708)

1,9177

(0,58868)

2,1151

(0,57056)

2,0258

(0,59610)

3,8488

(0,44274)

3,8959

(0,47302)

Graduado

Pós-graduado

123 (40,6%)

180 (59,4%)

3,4797

(0,60403)

3,6444

(0,57591)

1,9909

(0,59156)

1,9688

(0,58866)

2,1209

(0,58760)

2,0486

(0,57796)

3,7759

(0,48426)

3,9316

(0,42447)
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Nunca casado 
(a)

Casado(a)/
Companhei-

ro(a)

Separado(a)/
Divorciado(a)

Viúvo(a)

93 (30,7%)

184 (60,7%)

23

(7,6%)

3

(1%)

3,6156

(0,58955)

3,5564

(0,58437)

3,5380

(0,68510)

4,0000

(0,37500)

2,1210

(0,67250)

1,9463

(0,54109)

1,6957

(0,47647)

1,6250

(0,37500)

2,1707

(0,61563)

2,0401

(0,56328)

2,0326

(0,56056)

1,8750

(0,78062)

3,8998

(0,41735)

3,8541

(0,46364)

3,8504

(0,56494)

3,9067

(0,23094)

Até 5 salários 
mínimos

Mais que 5 sa-
lários mínimos

128 (42,2%)

175 (57,8%)

3,5137

(0,63471)

3,6243

(0,55604)

1,9961

(0,55944)

1,9643

(0,61088)

2,0928

(0,56280)

2,0671

(0,59704)

3,8234

(0,46988)

3,9013

(0,44297)

Fonte: dados da pesquisa, 2014.

De acordo com a Tabela 1 os homens têm um locus de controle maior que o das mulhe-
res da amostra pesquisada, destacando-se o LCI. Esse resultado indica que os profissionais 
contábeis masculinos acreditam que o gerenciamento de sua vida depende mais deles que 
de outras pessoas e do acaso. No que se refere à resiliência, o gênero feminino apresenta 
média superior ao masculino nesse quesito, sugerindo que as profissionais contábeis são 
mais capazes de enfrentar situações de estresse, por exemplo, ou seja, são mais resilientes.

Em relação à idade, pode-se visualizar que os profissionais acima de 40 anos apresen-
tam um LCI superior aos mais jovens, mas o LCP e o LCC foram menores. É provável que 
fatores como confiança e sucesso profissional reflitam num maior LCI por parte dos profis-
sionais mais velhos, e em relação ao locus externo uma suposição para o resultado menor 
pode ser a crença de que eles possuem certa porção de controle sobre seu destino, por isso 
acreditam menos na influência de outros poderosos e do acaso. Já em relação à resiliência, 
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percebe-se que quanto maior a idade do profissional contábil, maior sua resiliência.
Os profissionais que possuem pós-graduação apresentam um LCI e nível de resiliência 

superior àqueles que são apenas graduados. Os resultados indicam que quanto maior a for-
mação acadêmica, mais o profissional contábil atribui seu futuro à sua própria capacidade; 
em outro ângulo, quanto maior a formação mais seu futuro independe dos outros e do acaso. 

Analisando o estado civil da amostra pesquisada, percebe-se que as pessoas que nunca 
casaram possuem escore alto no que se refere ao LCI, talvez pelo estilo de vida e por 
não ser responsável por uma família, percebendo que seu destino depende mais deles 
próprios. No entanto, o LCP e LCC também se apresentam superiores neste mesmo 
grupo, levando a crer que uma parcela significante das pessoas que não são casadas 
acredita na influência de outras pessoas e no acaso em relação ao seu destino. Já em 
relação à resiliência, os que nunca casaram apresentam um nível de resiliência maior 
que as dos outros grupos. Vale ressaltar que as pessoas viúvas apresentaram um locus de 
controle alto e também um nível elevado de resiliência, porém, como se trata de apenas 
3 respondentes da amostra, não se pode generalizar tal resultado.

Por último, relacionando a renda com o locus de controle e a resiliência, pode-se 
visualizar na Tabela 1 que os profissionais contábeis que ganham mais de 5 salários 
mínimos apresentam um LCI maior e um nível de resiliência superior, ou seja, quanto 
maior a renda, maior o LCI e a resiliência da amostra pesquisada.

Os resultados apresentados na Tabela 1 corroboram com os achados empíricos, por 
exemplo, Ribeiro (2000) revelou aspectos comportamentais relacionados ao perfil dos 
indivíduos com seu locus de controle, tais como gênero, idade e escolaridade, os quais 
impactam nos trabalhos desenvolvidos por essas pessoas em determinadas áreas. Da 
mesma forma, em relação à resiliência, Santos (2011) identificou que quanto maior a 
idade e o grau de instrução, maior é o nível de resiliência do empreendedor.

 ANÁLISE DESCRITIVA DAS SUBDIMENSÕES DO LOCUS DE 
CONTROLE E DAS CARACTERÍSTICAS DE RESILIÊNCIA

A Tabela 2 descreve as subdimensões do locus de controle e os resultados mostram 
que a única subdimensão com o nível alto é a de LCI (3,5776), tendo as outras subdi-
mensões apresentado nível baixo. 
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Tabela 2 – Análise Descritiva das Subdimensões de Locus de Controle e das 
Características de Resiliência

Locus de Controle

Variáveis Mínimo Máximo Média Erro 
Padrão

Desvio 
Padrão Variância

LCI 1,38 4,75 3,5776 .03401 .59207 .351
LCP 1,00 4,38 1,9777 .03383 .58896 .347
LCC 1,00 4,50 2,0780 .03344 .58201 .339

Resiliência
RF1 1.93 4.64 3.7659 .02613 .45479 .207
RF2 2.00 5.00 3.3603 .03231 .56243 .316
RF3 2.20 5.00 3.9584 .03332 .58001 .336

RESIL 2.08 5.00 3.8684 .02616 .45540 .207
Fonte: dados da pesquisa, 2014.

Esse resultado sugere que os profissionais contábeis da amostra pesquisada possuem 
um locus de controle predominantemente interno (LCI), ou seja, esses indivíduos acre-
ditam que podem controlar uma porção de seu próprio destino. Com isso, algumas das 
características que podem ser atribuídas a profissionais com alto nível de LCI segundo 
Loosemore e Lam (2004) são: maior atenção e ênfase para alcançar seus objetivos; maior 
engajamento em ações de desenvolvimento de seu ambiente e de suas próprias habilida-
des; boa memória para informações em comparação às pessoas com LCE.

Já em relação as características de resiliência, a Tabela 2 evidencia que RF1, RF3 e 
RESIL apresentam nível alto, e RF2 nível neutro, ou seja, a média dos fatores resilientes 
não difere muito em relação a média geral (RESIL). Esse resultado justifica o fato de 
que nas análises de correlação e regressão é utilizada apenas a variável RESIL como 
dependente no modelo proposto.

Vale ressaltar que o RF1 indica resolução de ações e valores (amizade, realização pes-
soal, satisfação e significado da vida) e o RF3 é indicativo de autoconfiança e capacidade 
de adaptação a mudanças, sendo estas as características predominante nos profissionais 
contábeis da amostra pesquisada.
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Análise da Relação entre Locus de Controle, Resiliência e Perfil.

A análise de correlação das variáveis do modelo proposto ajudará a compreender 
melhor os achados do modelo descrito para identificar as influências das variáveis inde-
pendentes na variável dependente RESIL. A Tabela 3 mostra tais correlações.

Tabela 3 - Correlação de Pearson

Variáveis RESIL LCI LCP LCC GEN D_ESCOL D_IDA-
DE

RESIL 1       
LCI .547** 1      
LCP .033 .099 1     
LCC -.013 .084 .575** 1    
GEN .055 -.070 -.162** -.098 1   

D_ES-
COL .168** .137* -.018 -.061 .095 1  

D_IDA-
DE .051 .015 -.086 -.076 .153** .138* 1

**, *. 
Correla-
ção signi-
ficante a 
1% e 5%, 
respecti-
vamente.

Fonte: dados da pesquisa, 2014.

Nota-se uma relação significativa entre a resiliência, a subdimensão LCI e o nível 
de escolaridade (Graduado ou Pós-graduado). O fator idade não apresentou correlação 
significante, talvez pela limitação da pesquisa que buscou tal informação por meio de 
escala de 5 em 5 anos, e não de forma direta. Embora o objetivo não seja de estabelecer 
uma relação de causalidade, a análise de regressão avalia a magnitude dessas influências 
na variável dependente RESIL. A tabela 4 evidencia os resultados do modelo proposto.
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Tabela 4 – Outputs do modelo de regressão com a variável dependente: RESIL

Variável Coeficiente Erro Pa-
drão

Estatística t Prob.

C 229.6276 16.09968 14.26287 0.0000

LCI 0.416761 0.037411 11.14016       0.0000***

LCP 0.028326 0.045819 0.618213 0.5369

LCC -0.046404 0.045909 -1.010782 0.3129

GEN 9.949475 4.493576 2.214155     0.0276**

D_ESCOL 8.800818 4.536718 1.939908   0.0533*

D_IDADE 4.172978 4.531573 0.920868 0.3579

R2 0.322422     F-statistic 23.47504

R2 ajustado 0.308688     Prob(F-statistic) 0.000000

***; **; * significante a 1%; 5%; 10%, respectivamente.

Fonte: dados da pesquisa, 2014.

Apenas três variáveis possuem poder de explicar a resiliência. Como já observados pela 
Tabela 3 de correlação, constata-se que o LCI explica diretamente o nível de resiliência 
a um nível de 1%, isto é, quanto mais LCI mais resiliente é o profissional contábil, não 
sendo possível rejeitar a Hipótese 1.

A premissa da reação dos indivíduos com LCI pode ser entendida a partir da seguinte 
situação exemplificativa: se o profissional contábil, em sua percepção, atribui o seu fracasso, 
durante a adaptação em um processo de mudança de normas, devido à falta de esforço, 
ele perceberá que com uma maior dedicação poderá ser bem sucedido no futuro, influen-
ciando suas expectativas de desempenho futuros. Com essa ideia, observa-se uma tendência 
natural de que os profissionais com LCI possuam uma relação direta com a resiliência.

Em adição, o mesmo ocorre com o grau de escolaridade, assim, os profissionais com 
maior grau de formação, tendem a ser mais resilientes, conforme Tabela 1, ocorrendo 
também em achados de Maciel e Carmargo (2010) e Santos (2011). Outro fator interes-
sante é que o coeficiente GEN apresenta relação positiva, indicando que as mulheres 
são mais resilientes do que os homens. Fato este não estranho aos achados em pesquisas 
feitas por Grotberg (2005).

No entanto, apenas o LCC apresentou uma relação negativa com a resiliência, com 
um coeficiente de -0.046404, enquanto que o LCP apresentou um coeficiente positivo 
de 0.028326, porém ambos sem significância. Assim, as hipóteses H2a e H2b não apre-
sentam evidências estatísticas, devendo ser rejeitadas.

No que se refere ao LCP, uma possível explicação para tal resultado consiste no fato 
de que muitos dos profissionais da amostra são autônomos ou empresários e possui uma 
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característica de alta resiliência, logo, a influência de outros poderosos pode não estar 
presente na visão perceptiva dos mesmos, justificando a falta de significância estatística 
e a rejeição da H2a.

Dado a distribuição normal dos resíduos, todos os pressupostos da regressão linear, es-
timada por mínimos quadrados ordinários, foram testados evidenciando a não presença 
de multicolinearidade entre as variáveis independentes, ausência de heterocedasticidade 
e de autocorrelação dos resíduos. 

C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

O objetivo desta pesquisa é analisar as relações entre o locus de controle e as carac-
terísticas de resiliência do profissional contábil, buscando entender como os indivíduos 
que lidam com a profissão contábil se posicionam em relação às decisões da vida e com a 
resiliência. Para atingir os objetivos e responder a questão de pesquisa, os autores usaram 
ferramentas estatísticas para explorar os dados.

Em relação ao locus de controle, os resultados apontaram para uma predominância 
do LCI no gênero masculino, nos indivíduos acima de 40 anos, nos profissionais pós-
-graduados, nas pessoas que nunca casaram, e na renda acima de 5 salários mínimos. 
Essas evidências foram apontadas pela análise das médias e desvio padrão do perfil dos 
respondentes confrontado com os construtos analisados.

No que se refere às características resilientes, a mesma análise apontou que as mu-
lheres são mais resilientes, sendo mais capazes de se adaptarem melhor nas situações 
de mudanças drásticas e em ambientes de estresses, por exemplo. A maior idade do 
profissional contábil, os que possuem pós-graduação, os que nunca casaram e os que têm 
renda mais elevada também apresentaram níveis maiores de resiliência.

Outra análise investigada na pesquisa se refere às subdimensões de locus de controle 
e das características de resiliência. Através de análise descritiva, observou-se que a única 
subdimensão que apresentou nível alto foi o LCI (média de 3,5776). Esse resultado 
sugere que os profissionais contábeis da amostra pesquisada possuem um locus de con-
trole predominantemente interno, ou seja, eles têm maior atenção e ênfase para alcançar 
seus objetivos; maior engajamento em ações de desenvolvimento de seu ambiente e de 
suas próprias habilidades; boa memória para informações em comparação às pessoas 
com locus externo, corroborando com o estudo de Loosemore e Lam (2004).

Ressalta-se que os resultados encontrados podem refletir apenas a visão do profis-
sional enquanto contador e este foi o objetivo do estudo, no entanto, não há como des-
vincular a pessoa do profissional. Conforme observa La Rosa (1991), o indivíduo pode 
relacionar o comportamento com resultados em determinada área, mas não em outra, 
o que pode significar uma alta pontuação em internalidade (LCI) naquela área e baixa 
na outra. Fica claro, então, que o locus de controle não significa necessariamente que a 
pessoa exerce, realmente, o controle sobre os acontecimentos, mas que eles pensam que 
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exercem (DELA COLETA, 1987; NORIEGA et al, 2003).
Já em relação as características de resiliência, a mesma análise evidenciou que o 

primeiro e o terceiro fator de resiliência proposto por Pesce et al. (2005) apresentaram 
os mais altos níveis, indicando que há uma concentração de profisionais com autocon-
fiança e capacidade de adaptação a mudanças, capazes de resolver problemas decorren-
tes de suas ações e valores (amizade, realização pessoal, satisfação e significado da vida).

Em termos gerais, como contribuição para a área de conhecimento destaca-se a 
análise dos dois construtos juntos, locus de controle e resiliência, os quais não foram 
encontrados em outras pesquisas como proposto neste trabalho. Também vale considerar 
a contribuição para a área de contabilidade comportamental, tanto no aspecto interdis-
ciplinar como nos desafios propostos de avançar nesta área cujas pesquisas são recentes 
e carecem de mais estudos no Brasil. Os achados deste estudo podem ter implicações na 
construção de novas abordagens de formação e na educação continuada dos profissionais 
da contabilidade, além do desenvolvimento de políticas de capacitação direcionadas 
ao fazer contábil e no próprio comportamento dos profissionais da área que desejarem 
maximizar seus resultados.

Dentre as limitações do presente estudo destaca-se a aplicação do questionário a uma 
amostra não probabilística e por conveniência, a utilização das técnicas estatísticas e o 
fator tempo. Essas inconveniências contribuem para a não generalização dos resultados. 
Diante disso, como sugestão para futuras pesquisas aponta-se o aumento da amostra, 
buscando alcançar um maior número de profissionais por região; a utilização de outras 
técnicas estatísticas que permitam explorar os dados sob outros ângulos, bem como a 
aplicação das mesmas análises segregando a amostra entre profissionais contábeis em-
preendedores e profissionais contábeis da educação.
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CAPÍTULO 15

COMPORTAMENTO HUMANO NA 
PRODUÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
CONTÁBEIS: PERCEPÇÃO DOS DOCENTES 
DOS CURSOS DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
• Charline Barbosa Pires

• Maurício Corrêa da Silva

• José Dionisio Gomes da Silva

R E S U M O

O objetivo desta pesquisa é investigar se na percepção dos docentes dos cursos de 
Ciências Contábeis as variáveis crenças e valores, emoção, excesso de confiança, estado 
de humor, pressão por prazos, aversão à perda e aversão ao arrependimento podem afetar 
o comportamento dos contadores e contadoras na produção das informações contábeis. 
Foi aplicado um questionário, respondido por 273 docentes, com quesitos que tratam de 
aspectos comportamentais que podem afetar o comportamento dos indivíduos, de um 
modo geral, e dos contadores e contadoras, de forma específica. Os resultados revela-
ram que na percepção dos docentes participantes da pesquisa, por diferenças estatísticas, 
os contadores e contadoras são capazes de reduzir os impactos das variáveis crenças e 
valores, emoção, excesso de confiança, estado de humor, pressão por prazos e aversão 
ao arrependimento por ocasião da produção das informações contábeis em relação às 
atividades gerais. A variável aversão à perda não apresentou significância estatística.

I N T R O D U Ç Ã O

As ciências contábeis objetivam estudar as variações quantitativas e qualitativas ocorri-
das no patrimônio das entidades (pessoas físicas e jurídicas), de forma que os relatórios ela-
borados pelos operadores contábeis contêm informações úteis e relevantes para as toma-
das de decisões, bem como são frutos da avaliação, julgamento e decisão dos contadores. 

As crenças e valores, a emoção, o excesso de confiança, o estado de humor, a pressão 
para cumprir os prazos, entre outros elementos, podem afetar as decisões tomadas pelas 
pessoas. Desta forma, nas escolhas realizadas no dia-a-dia, toda uma vida passada exerce 
influência positiva ou negativa na escolha dos rumos de ação. Ou seja, o que somos hoje 
é fruto de toda uma vida.
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Neste contexto, a Contabilidade Comportamental estuda o impacto do comporta-
mento humano na produção e interpretação das informações contábeis. Desse modo, 
parte-se do pressuposto de que a informação contábil pode ser influenciada por diversas 
variáveis que afetam o comportamento do indivíduo que a produz (crenças e valores, 
emoção, estado de humor etc.).  Não haveria, portanto, uma separação entre o com-
portamento observado nos momentos de vida particular (lazer, convívio com a família, 
amigos, etc.) e aquele verificado no ambiente de trabalho. 

Diante do exposto, surge o seguinte problema de pesquisa: qual a percepção dos do-
centes dos cursos de Ciências Contábeis quanto a influência de variáveis que podem afetar 
o comportamento humano na produção das informações contábeis? 

Assim, o objetivo desta pesquisa é investigar se na percepção dos docentes dos cursos 
de Ciências Contábeis as variáveis crenças e valores, emoção, excesso de confiança, es-
tado de humor, pressão por prazos, aversão à perda e aversão ao arrependimento podem 
afetar a produção das informações contábeis.

A ideia norteadora é de que a produção das informações contábeis é influenciada por 
variáveis que podem afetar o comportamento dos contadores e contadoras. Desse modo, 
a relevância desta investigação está no fato de buscar contribuir com os estudos da Con-
tabilidade Comportamental ao incluir este viés (percepção dos docentes) na literatura 
sobre o tema. O estudo se justifica pela necessidade de conhecer a opinião dos docentes, 
pessoas que estão formando os futuros operadores da contabilidade. Além disso, ao par-
ticiparem da pesquisa, os mesmos passam a refletir mais sobre o seu papel na formação 
dos contadores e contadoras.

Para atingir o objetivo proposto, este artigo está dividido em cinco seções. Após esta 
introdução, a seção dois traz a revisão da literatura. A seção seguinte a metodologia. A 
quarta seção mostra a apresentação e discussão dos resultados da pesquisa. A quinta 
seção trata das considerações finais.

R E V I S Ã O  D A  L I T E R AT U R A 

Contabilidade Comportamental 

De acordo com o Report of The Commitee on the Relationship of Behavioral 
Science and Accounting (1974, p. 127), a “Contabilidade Comportamental é resultado 
da união entre a Contabilidade e a ciência comportamental. Isto é, representa a apli-
cação do método e das perspectivas da ciência comportamental para os problemas de 
Contabilidade”.

Einhorn (1976) define este ramo da ciência comportamental como o campo de pes-
quisa que trata da forma como os indivíduos pesquisam, codificam, avaliam e combinam 
informações com a finalidade de exercer julgamentos e tomar decisões.

Para o autor, ainda que a Teoria Econômica seja necessária para entender o processo 
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de julgamento/tomada de decisão, ela não é suficiente para compreender a forma como 
os indivíduos avaliam as informações e decidem. Sendo assim, a “tomada de decisão 
comportamental” interessa aos estudiosos da área contábil devido ao fato de que estes 
profissionais lidam com a avaliação de informações e exercem julgamentos que subsi-
diam seus processos decisórios. 

Hofstedt e Kinard (1970, p. 43 apud KUTLUK; ERSOY, 2010, p. 3171), por sua 
vez, definem a pesquisa na área de Contabilidade Comportamental como “o estudo do 
comportamento dos contadores ou do comportamento dos não-contadores e como eles 
são influenciados pelas funções e relatórios contábeis”.

Neste sentido, Bamber (1993) explica que as pesquisas em Contabilidade Compor-
tamental abrangem: (a) o julgamento e a tomada de decisões dos contadores e auditores; 
(b) a forma como as funções contábeis e de auditoria influenciam o comportamento de 
empregadores, gestores, auditores e contribuintes, entre outros; e (c) a influência dos 
resultados destas funções, ou seja, das informações contábeis, no processo de julgamento 
e tomada de decisão de seus usuários.

Conforme Einhorn (1976), a Contabilidade Comportamental é uma combinação de 
diversas ciências, entre as quais pode-se mencionar a psicologia, a economia, a estatística 
e a administração. Da mesma forma, Birnberg e Shields (1989, p. 26-7) pontuam que 
são diversas as disciplinas que suportam as pesquisas nesta área, quais sejam: “economia, 
ciência política, teoria organizacional (particularmente relações humanas), psicologia e 
sociologia”.

Dada a diversidade de áreas do conhecimento envolvidas, são diversos os aspectos do 
comportamento humano relacionados à produção de informações contábeis, bem como 
aos seus usuários, investigados pelas pesquisas realizadas neste campo. A seguir, conside-
rando-se o foco de análise deste estudo, apresentam-se os elementos que podem exercer 
influência no comportamento dos indivíduos e, por consequência, no julgamento e to-
mada de decisão dos operadores da contabilidade: crenças e valores, emoção, excesso de 
confiança, estado de humor, pressão por prazos, aversão à perda e ao arrependimento.   

Crenças e Valores 

No processo decisório, as crenças e valores, assim como os sentimentos, contribuem 
para a definição do frame do problema em análise e, por vezes, determinam a forma 
como ele será enfrentado (KLEINDORFER et al., 1993 apud QUELOPANA, 2003).

Quelopana (2003, p. 73), ao fazer uma revisão da literatura que trata da ciência da 
decisão, verificou a existência de estudos que indicam que paradigmas e vieses psicoló-
gicos interferem na forma como os tomadores de decisão raciocinam. Segundo a autora, 
“suas crenças, valores e costumes funcionam como uma janela por onde o decisor exa-
mina o problema, levanta alternativas para a solução e seleciona aquela que, segundo 
o seu conhecimento, parece-lhe a mais adequada e vantajosa”. Este conhecimento, por 
sua vez, é formado ao longo da existência deste indivíduo, tanto pelo aprendizado de 
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novas técnicas e métodos, quanto pelas experiências vivenciadas. Assim, “uma decisão 
sobre um mesmo problema e sobre um mesmo ambiente pode ser diferente quando 
tomada por pessoas diferentes”.

Da mesma forma, Kahnemann, Slovic e Tversky (1991 apud ANDRADE, 2010, p. 
49) afirmam que as crenças são relevantes para o processo de tomada de decisão, na 
medida em que “[...] direcionam tendências, análise e avaliação das informações”.

Santos e Barros (2011), ao tratarem da tomada de decisões financeiras, também pon-
tuam que a maneira como cada indivíduo interpreta as informações relevantes divulga-
das pelo mercado varia em função de diversos fatores, entre os quais pode-se mencionar 
as crenças e valores divergentes.

De forma alinhada com os demais autores, Contijo e Maia (2004) explicam que 
além das experiências passadas, conhecimentos técnicos, habilidades e filosofias, as 
crenças e valores de um indivíduo também norteiam o seu processo decisório. Para os 
autores, é o comportamento do tomador de decisão que define as variações na forma 
como as decisões são tomadas. Tais variações, estão relacionadas a limitações cognitivas 
e a condicionantes de natureza ideológica, mas também a valores próprios e de outros 
grupos ou indivíduos envolvidos no processo.

Sendo assim, na medida em que os autores relatam a influência das crenças e valores 
na tomada de decisão, pressupõe-se que estas também refletem nas escolhas contábeis 
realizadas pelos profissionais envolvidos no processo de geração de informações.

Emoção

Segundo Ackert, Church e Deaves (2003), o termo “emoção” raramente é definido, 
embora exista um vasto conjunto de pesquisas que tratam do tema. Os autores explicam 
que apesar da falta de uma definição única, existe um consenso sobre o conjunto de 
emoções existentes. Ao citarem a pesquisa de Elster de 1998, mencionam: raiva, ódio, 
culpa, arrependimento, medo, orgulho, exaltação, alegria e amor e indicam as seguintes 
características que são capazes de diferenciar estes estados emocionais de outros esta-
dos mentais: (a) antecedentes cognitivos: emoções são desencadeadas por crenças; (b) 
objetos intencionais: emoções são sobre algo; (c) excitação fisiológica: alterações nas 
condições hormonais e no sistema nervoso acompanham as emoções; (d) expressões 
fisiológicas: expressões observáveis, tais como expressões faciais, postura e entonação de 
voz, caracterizam as emoções; (e) valência: as emoções podem ser colocadas em uma 
escala (do prazer à dor, da felicidade à infelicidade, etc.); e (f) tendências de ação: emo-
ções estão associadas à ações.

Ao tratarem da influência da emoção do comportamento financeiro, Ackert, Church 
e Deaves (2003) afirmam que este aspecto importante da condição humana é capaz 
aprimorar a tomada de decisão. Da mesma forma, Lerner, Small e Loewenstein (2004) 
indicam que as emoções possuem um efeito relevante nas transações econômicas. 

Conforme Birnberg (2011), psicólogos e economistas experimentais têm condu-
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zido estudos sobre estados emocionais que podem interessar à área contábil. Os autores 
mencionam as pesquisas realizadas por Lerner e Keltner nos anos 2000 e 2001, que 
indicaram que participantes mais temerosos fizeram estimativas mais pessimistas e es-
colhas avessas ao risco, enquanto a raiva levou os participantes a realizarem estimativas 
mais otimistas e a fazerem escolhas mais voltadas ao risco. Além disso, as respostas dos 
participantes caracterizados como irritados foram mais próximas daquelas apresentadas 
pelos participantes felizes do que aquelas apresentadas pelos participantes caracterizados 
como temerosos.

Especificamente na área contábil, Bhattacharjee e Moreno (2013), ao revisarem a 
literatura sobre o tema, observaram a indicação de que a capacidade de realizar julga-
mento dos auditores é influenciada pela emoção em relação aos clientes ou componen-
tes de uma determinada tarefa, o que pode afetar a eficiência e a eficácia da auditoria.

Desta forma, tomando-se como base o que indica a literatura, parte-se do pressuposto 
de que a emoção influencia os profissionais na tomada de decisão como, por exemplo, 
na escolha de critérios contábeis. Sendo um aspecto que impacta o comportamento 
humano, é, portanto, capaz de influenciar o processo de geração de informações.

Excesso de Confiança

De acordo com Bukszar (2003, p. 33), o “excesso de confiança ocorre quando as es-
timativas de precisão são maiores do que a precisão real”. Quanto maior a percentagem 
de estimativa de confiança que um sujeito possui em relação à acurácia de uma determi-
nada declaração ou previsão, pode-se dizer que maior é a sua confiança.

Conforme Barros e Silveira (2008), de uma forma geral, o excesso de confiança pode 
ter relação com a tendência que os indivíduos possuem de superestimar suas habilidades 
e conhecimentos ou, ainda, a qualidade e precisão das informações que são capazes de 
obter e que subsidiam as suas tomadas de decisão. 

Barber e Odean (2001), ao citarem estudos nos mais diversos campos de atuação, 
tais como psicologia clínica, medicina e enfermagem, engenharia, empreendedorismo, 
direito, negociação e gestão, afirmam que os indivíduos tendem a superestimar os seus 
conhecimentos, ou seja, exibem um excesso de confiança que acaba por influenciar em 
seus julgamentos. Ao tratarem dos investidores, os autores explicam que aqueles com ex-
cesso de confiança superestimam a precisão das suas informações e, por consequência, o 
retorno esperado de uma determinada transação. Em função disto, este tipo de indivíduo 
pode realizar transações mesmo quando o retorno esperado for negativo.

Para Halfeld e Torres (2001), a autoconfiança em excesso é uma característica de 
comportamento que pode ser observada na maioria da população mundial. Estudos in-
dicam que os indivíduos consideram-se acima da média com relação a diversos aspectos, 
tais como: habilidade como motorista,  senso de humor, relacionamento com outras 
pessoas e capacidade de liderar, entre outros. Os investidores, por sua vez, consideram 
que possuem uma capacidade de vencer o mercado que pode ser considerada acima da 
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média. Além de confiar demais nas suas habilidades, Halfeld e Torres (2001) explicam 
que estes indivíduos tendem a crer que as informações que possuem são mais confiáveis 
e melhores que as dos demais.

Tendo em vista o exposto, na medida em que o excesso de confiança pode levar a de-
cisões erradas, pois possibilita ao indivíduo uma falsa vantagem em relação aos demais, 
acredita-se que profissionais contábeis com excesso de confiança, ou seja, que se julgam 
acima da média com relação aos seus conhecimentos sobre normas contábeis, estão mais 
suscetíveis a erros. Este aspecto do comportamento, portanto, seria capaz de influenciar 
a produção de informações contábeis.

Estado de Humor

“Um estado de humor é um estado de espírito ou um sentimento” (BHATTACHAR-
JEE; MORENO, 2013, p. 5). Chung, Cohen e Monroe (2008) explicam que os esta-
dos afetivos podem ser divididos em duas categorias: emoções e humores. Enquanto as 
emoções são transitórias e direcionadas para uma fonte de excitação, o estado de humor 
é mais duradouro, não está focado em uma fonte de excitação e pode transitar de um 
estado para o outro (positivo, neutro e negativo). 

De acordo com Birnberg (2011), os efeitos do estado de humor na tomada de decisão 
começaram a ser investigados recentemente por psicólogos, economistas experimentais 
e contadores. O autor afirma que o raciocínio por trás destes estudos está relacionado à 
suposição de que o estado de humor afeta as experiências anteriores resgatadas a partir da 
memória, de forma que um estado de humor positivo leva à recuperação de resultados 
positivos em situações semelhantes e vice-versa. 

Segundo Chung, Cohen e Monroe (2008), o estado de humor pode exercer um 
efeito construtivo ou destrutivo na tomada de decisão. De forma construtiva, aumen-
tando a capacidade de resolver problemas criativamente e a busca por informações, 
o estado de humor pode levar a uma tomada de decisão aprimorada. Por outro lado, 
efeitos destrutivos do estado de humor, tais como a redução da criatividade e a busca 
por informações de forma enviesada, podem diminuir a eficácia da tomada de decisão. 
Em pesquisa realizada com auditores, os autores observaram que aqueles com estado de 
humor caracterizado como negativo tendiam a uma postura mais conversadora do que 
aqueles com estado de humor positivo.

Da mesma forma, Cianci e Bierstaker (2009) relatam que a capacidade de julga-
mento dos auditores sofre influência do estado de humor. No estudo realizado pelos au-
tores, auditores com estado de humor negativo foram capazes de apresentar explicações 
mais corretas para as flutuações dos índices financeiros, mas realizaram julgamentos 
considerados menos éticos.

Observa-se, portanto, que o estado de humor pode afetar a forma como os indivíduos 
tomam suas decisões, podendo influenciar, por consequência, na maneira como os ope-
radores contábeis realizam as suas atividades.
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Pressão por Prazos

Conforme Gibbins (1984), o ambiente no qual os profissionais contábeis exercem 
suas atividades apresenta pressões, motivações, regras, restrições, feedback e outros fe-
nômenos que impactam na forma como os indivíduos aprendem e respondem a este 
ambiente. Em sua pesquisa, o autor verificou que a pressão por respostas acaba por limi-
tar o tempo disponível para realização de uma análise consciente dos fatos. Contadores 
relataram que “raramente têm tempo para "pensar" sobre os seus próprios processos de 
julgamento” (GIBBINS, 1984, p. 120).

Hahn, Lawson e Lee (1992) constataram que, quando as decisões são tomadas sem pressa, 
a qualidade da decisão aumenta na medida em que mais informações são apresentadas. Con-
tudo, quando a pressão do tempo é introduzida, primeiramente verifica-se um aumento no 
desempenho, mas este desempenho decai na medida em que a carga de informações cresce, 
pois a capacidade de processamento, dentro de determinado prazo, é excedida.

Para Azad (1994), aprovações prematuras e análises incompletas são dois tipos de 
comportamentos que podem decorrer da pressão pelo comprimento de tarefas em me-
nor prazo. O autor afirma que são diversos os estudos que investigam os efeitos da pressão 
por prazos nos trabalhos dos auditores, indicando a existência de efeitos negativos na 
qualidade do trabalho, desrespeito às normas e conduta antiética.

Também ao tratar da realidade dos auditores, Gundry e Liyanarachchi (2007) in-
dicam que a pressão por prazos é um problema real percebido por estes profissionais e 
que pode ter como consequência comportamentos disfuncionais, tais como a conclusão 
prematura de uma etapa da auditoria, revisão superficial de documentos, negligência 
com relação às normas contábeis, itens questionáveis não investigados e aceitação de 
explicações fracas por parte do cliente.

Segundo Brian e Douglas (1997), a pressão do tempo é uma característica comum 
em muitos ambientes contábeis. Os autores investigaram a forma como a pressão do 
tempo e a experiência dos profissionais interagem para influenciar o comportamento e 
constataram que estas variáveis estão relacionadas, na medida em que foi possível obser-
var que em uma situação de pressão os profissionais experientes demonstram melhores 
condições de alterar a forma como utilizam o tempo ao realizarem a busca por infor-
mações para a solução de um problema, fazendo uso de estratégias adaptativas. Nos 
profissionais com menor experiência, esta capacidade é reduzida.

Constata-se, portanto, que a pressão pelo cumprimento de prazos pode afetar a ca-
pacidade de julgamento e a qualidade das tarefas desenvolvidas, o que leva ao entendi-
mento de que a pressão que os superiores hierárquicos, clientes e reguladores exercem 
sobre os contadores pode comprometer a qualidade do trabalho realizado, influenciando 
a produção de informações contábeis.
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Aversão à Perda e ao Arrependimento

Segundo Lima (2003, p. 11), “O conceito de aversão à perda é um dos pilares das 
Finanças Comportamentais”. O autor explica que este conceito contraria o que expõe 
o Modelo Tradicional de Finanças, ao definir que “o investidor pesa tanto os ganhos 
quanto as perdas, mas não dá a ambos o mesmo valor psicológico”. Desta forma, “os 
investidores sentem muito mais a dor da perda do que o prazer obtido com um ganho 
equivalente (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979 apud LIMA, 2003, p. 11).

Ackert, Church e Deaves (2003) afirmam que, conforme a Teoria dos Prospectos, 
desenvolvida por Kahneman e Tversky em 1979, a fim de evitar o reconhecimento de 
perdas, as pessoas alteram seus comportamentos.

 Lima (2003, p. 12-13) ressalta que aversão à perda é diferente da aversão ao risco, 
pois frente à possibilidade de perda, os indivíduos tendem a aceitar o risco de perder 
ainda mais se há alguma chance de a perda não se concretizar. De forma ilustrativa, o 
autor cita o exemplo dos jogadores de cassino, capazes de dobrar a aposta para não ter 
que deixar a mesa com a conta no vermelho. Nesta linha, pode-se afirmar que “No que 
diz respeito aos ganhos, as pessoas são avessas ao risco, no entanto, diante da possibili-
dade de perder, são avessas à perda”.

A aversão ao arrependimento, por sua vez, está relacionada com a aversão à perda 
(LIMA, 2003). Ackert, Church e Deaves (2003) definem o arrependimento como uma 
emoção negativa, que é gerada por pensamentos sobre o que poderia ter ocorrido, mas 
não ocorreu. Segundo os autores, psicólogos têm reconhecido o importante papel do 
arrependimento no processo decisório.

Ao citarem a pesquisa de Shefrin e Statman de 1985, Ackert, Church e Deaves 
(2003) explicam que o medo do arrependimento leva os investidores a adiar as perdas 
(por exemplo, vender as suas ações por preços menores que os de compra), ao mesmo 
tempo em que o desejo de orgulho leva à realização dos ganhos (por exemplo, vender 
antes do tempo ideal as suas ações com melhor desempenho).

Para Lima (2003, p. 14), é a aversão ao arrependimento que explica o “comporta-
mento de manada” observado no mercado: “há investidor que só compra “blue-chips” e 
nunca opera na contramão do mercado porque, se houver erro, o equívoco será de todo 
mundo”.

Assim, tendo em vista o exposto pelos autores, é possível supor que no registro das 
transações, a aversão à perda pode afetar o julgamento dos profissionais contábeis. Da 
mesma forma, o medo de errar, ou seja, a aversão ao arrependimento, pode inibir a 
tomada de decisão dos contadores, por exemplo, com relação à mudança de critérios 
contábeis adotados.
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P R O C E D I M E N T O S  M E T O D O L Ó G I C O S

Classificação da Pesquisa

Silva e Menezes (2001) propõem a classificação da pesquisa quanto a sua natureza, a 
forma de abordagem do problema, aos objetivos e aos procedimentos técnicos.

Quanto a sua natureza, esta pesquisa classifica-se como aplicada, uma vez que busca 
a solução de um problema específico, envolvendo a realidade e interesses locais (SILVA; 
MENEZES, 2001).

Com relação à forma de abordagem do problema, este estudo classifica-se como 
quantitativo, uma vez que a percepção dos docentes é traduzida em números que são 
classificados e analisados a partir do uso de recursos e técnicas estatísticas.

Do ponto de vista de seus objetivos, esta pesquisa pode ser definida como descritiva, 
na medida em que visa descrever a percepções dos docentes dos cursos de graduação em 
Ciências Contábeis sobre a forma como o comportamento humano pode influenciar a 
produção de informações contábeis.

Finalmente, quando aos procedimentos técnicos empregados, trata-se de um levanta-
mento, envolvendo a interrogação direta dos docentes com a aplicação de questionários.

Caracterização dos Dados

A investigação foi instrumentalizada por intermédio de um questionário (pesquisa 
de campo), elaborado após o processo de pré-teste do qual participaram três docentes de 
cursos de graduação em Ciências Contábeis e uma psicóloga. As sugestões de melhoria 
apresentadas foram incorporadas ao instrumento de coleta.

O questionário foi encaminhado via e-mail para um representante (professor ou pro-
fessora) de Instituições de Ensino Superior (IES) de todas as regiões do Brasil, com a 
solicitação do envio do e-mail para os demais docentes. As respostas foram aceitas entre 
24 de agosto de 2014 a 08 de setembro de 2014, sendo que as instruções estão contidas 
no Quadro 1.

A confiabilidade de coerência interna do instrumento de pesquisa foi analisada com 
a utilização do coeficiente alfa de Cronbach (HAIR JR. et al., 2005). O teste foi realizado 
por meio do software SPSS e resultou em um coeficiente de 0,84, o que indicou que 
a escala era confiável para avaliar a percepção dos docentes, pois o coeficiente alfa de 
Cronbach era maior do que 0,7 (HAIR JR. et al., 2005).
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Quadro 1 – Instruções da Pesquisa Empírica

Participação dos docentes dos Cursos de Ciências Contábeis.

Bloco 1 - Identificação do Respondente (dados estatísticos)

(1) Cidade e Estado de residência; (2) Idade: ( ) Até 30 - ( ) 31 a 40 - ( ) 41 a 50 - ( ) + de 50;  
(3) Gênero:    ( ) Masculino - ( ) Feminino; (4) Titulação: ( ) Especialista -  ( ) Mestre(a) - ( ) 

Doutor(a); (5) Áreas de ensino e pesquisa: ( ) Auditoria e Perícia – ( ) Contabilidade Ambiental 
e Responsabilidade Social – ( ) Contabilidade Societária e Aspectos Tributários – ( ) Contro-
ladoria e Custos – ( ) Ensino e Pesquisa em Contabilidade – ( ) Finanças – ( ) Setor governa-
mental; (6) Tempo de atuação na docência: ( ) Até 5 anos -  ( ) De 5 a 10 anos - ( ) De 10 a 15 

anos - ( ) Mais de 15 anos.

Bloco 2 – Quesitos da Pesquisa – Percepção dos Docentes de Auditoria

14 quesitos para atribuir o grau de concordância e um quesito aberto para observações julgadas 
pertinentes pelos Docentes (serão apresentados na seção 4 – Apresentação e Discussão dos 

Resultados – Tabela 5)

Pergunta da pesquisa: Qual a percepção dos docentes dos cursos de Ciências Contábeis 
quanto a influência de variáveis que podem afetar o comportamento 

humano na produção das informações contábeis? 

Faixa de concordância 
(nota):

Discordo plenamente 1 2 3 4 5

Con-
cordo 
plena-
mente

Sítio eletrônico da 
pesquisa:

 http://goo.gl/yTDQnQ

Fonte: Elaborado pelos autores.

Foi obtida a participação de 273 docentes que atuam em instituições de ensino loca-
lizadas em 20 estados da federação e no Distrito Federal (Tabela 1).

Tratamento e Análise dos Dados

Para análise e tratamento dos dados, o software SPSS foi utilizado. Em um primeiro 
momento, foram empregadas técnicas de estatística descritiva. Na sequência, a percep-
ção dos respondentes foi analisada em função das características da amostra: região, 
idade, gênero, titulação, áreas de ensino e pesquisa e tempo de atuação na docência. 
Para tanto, foram utilizados os testes não-paramétricos Mann-Whitney e Kruskal-Wallis. 
O Teste Mann-Whitney examina a existência de diferenças significativas entre as médias 
de duas amostras independentes, enquanto o Teste Kruskal-Wallis avalia a diferença esta-
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tística entre as médias de três grupos ou mais (DANCEY; REIDY, 2006; RAUPP, 2012).
Além disso, para verificar a diferença entre a percepção dos respondentes quanto a 

influência das crenças e valores, emoção, excesso de confiança, estado de humor, pres-
são por prazos e aversão à perda e ao arrependimento no comportamento dos indivíduos 
de um modo geral e no comportamento dos operadores contábeis, de forma específica, 
realizou-se o Teste Wilcoxon para amostras emparelhadas (DANCEY; REIDY, 2006).

Apresentação e discussão dos resultados

Perfil dos Respondentes

Inicialmente, com a finalidade de estabelecer o perfil dos docentes, foram analisa-
dos aspectos relacionadas a: cidade, estado, idade, gênero, titulação, áreas de ensino e 
pesquisa e tempo de atuação na docência (Tabelas 1 a 4). O significado do perfil dos 
respondentes na pesquisa é evidenciado após a Tabela 4.

Tabela 1 – Composição da Amostra por Região

Região N %

Centro-Oeste 17 6,2%

Nordeste 77 28,2%

Norte 10 3,7%

Sudeste 54 19,8%

Sul 115 42,1%

Total 273 100,0%

Fonte: Elaborada pelos autores.

Conforme indica a Tabela 1, a maior parte (42,1%) dos docentes que participaram da 
pesquisa atuam em instituições de ensino localizadas na Região Sul, sendo seguida por 
profissionais que atuam na Região Nordeste (28,2%) e Sudeste (19,8%). Respondentes 
destas três regiões compõem aproximadamente 90% do total da amostra. Com relação às 
cidades, verificou-se que os docentes estão distribuídos em 74 cidades.
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Tabela 2 – Idade e Gênero dos Docentes

Idade

Gênero
Total

Feminino Masculino

N % N % N %

Até 30 anos 13 44,8% 16 55,2% 29 10,6%

31 a 40 anos 51 50,5% 50 49,5% 101 37,0%

41 a 50 anos 35 38,5% 56 61,5% 91 33,3%

+ 50 anos 13 25,0% 39 75,0% 52 19,0%

Total 112 41,0% 161 59,0% 273 100,0%
Fonte: Elaborada pelos autores.

Em relação ao gênero, verifica-se, a partir da Tabela 2, que predominam os docen-
tes do sexo masculino (59,0%). Já no que diz respeito à idade, observa-se que a maior 
parte da amostra é formada por respondentes entre 31 e 40 anos (37,0%) e 41 a 50 anos 
(33,3%).

Tabela 3 – Titulação e Tempo de Atuação na Docência

Tempo de atuação 
na docência

Titulação
Total

Especialista Mestre(a) Doutor(a)

N % N % N % N %

Até 5 anos 17 31,5% 32 59,3% 5 9,3% 54 19,8%

De 5 a 10 anos 6 9,0% 47 70,1% 14 20,9% 67 24,5%

De 10 a 15 anos 6 9,4% 30 46,9% 28 43,8% 64 23,4%

Mais de 15 anos 6 6,8% 37 42,0% 45 51,1% 88 32,2%

Total 35 12,8% 146 53,5% 92 33,7% 273 100,0%

Fonte: Elaborada pelos autores.

Os dados apresentados na Tabela 3 indicam que a maior parte da amostra é composta 
por mestres (53,5%). No que diz respeito ao tempo de atuação, é possível observar que 
32,2% dos respondentes atuam na área docente há mais de 15 anos.
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Tabela 4 – Áreas de Ensino e Pesquisa

Áreas de Ensino e Pesquisa N %

Auditoria e Perícia 29 10,6%

Contabilidade Ambiental e Responsabilidade Social 23 8,4%

Contabilidade Societária e Aspectos Tributários 67 24,5%

Controladoria e Custos 53 19,4%

Ensino e Pesquisa em Contabilidade 29 10,6%

Finanças 39 14,3%

Setor Governamental 33 12,1%

Total 273 100,0%

Fonte: Elaborada pelos autores.

Com relação à área de atuação, os docentes declararam atuar, principalmente, em 
Contabilidade Societária e Aspectos Tributários (24,5%) e Controladoria e Custos 
(19,4%). A área de ensino e pesquisa menos citada pelos respondentes foi Contabilidade 
Ambiental e Responsabilidade Social, indicada por 8,4% da amostra (Tabela 4).

Finalizada a análise dos dados relacionados ao perfil dos respondentes, com relação 
à composição da amostra, é possível verificar que a maior parte dos docentes atua nas 
regiões em que se concentra, também, o maior número de cursos de graduação em 
Ciências Contábeis, pois, segundo dados do Portal e-MEC do Ministério da Educação 
(BRASIL, 2014a), nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste localizam-se aproximadamente 
75% dos cursos nesta área. Observa-se, assim, uma representatividade da amostra no que 
diz respeito às regiões do país em que é formada a maior parcela de operadores contábeis.

No que diz respeito ao gênero, a constatação de que predominam respondentes do 
gênero masculino (59,0%) e de que, portanto, a amostra é heterogênea neste aspecto, 
reforça a necessidade de que sejam realizados testes estatísticos com a finalidade de se 
identificar diferentes percepções em função do gênero dos respondentes. Além disso, 
verifica-se que o perfil da amostra condiz com os dados apresentados no Censo da Edu-
cação Superior 2012, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira - INEP (BRASIL, 2014b), que indica que os homens representam 
a maioria das funções docentes.

Ao observar-se a faixa etária predominante (entre 31 e 50 anos), verifica-se que a 
amostra é composta por respondentes que podem ser considerados mais maduros, o que 
indica probabilidade de que tenham, também, maior experiência profissional, o que é 
importante no contexto desta pesquisa, uma vez que o foco é a atuação dos operadores 
contábeis e a geração de informações.

O fato de a maior parte dos respondentes serem mestres (53,5%) indica que o perfil 
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da amostra, no que diz respeito ao grau de formação dos docentes, também está alinhado 
com os resultados gerais do Censo da Educação Superior 2012, uma vez que este evi-
dencia a predominância de mestres atuando nas instituições de ensino superior. Tendo 
em vista o nível acadêmico dos participantes da pesquisa, supõe-se que os docentes terão 
condições de compreender as questões propostas no instrumento de coleta, contribuindo 
para a consecução dos objetivos deste estudo.

Da mesma forma, o tempo docência da maioria dos respondentes (mais de 15 anos) 
evidencia que estes apresentam o perfil adequado para realização desta pesquisa, pois 
é possível que, por exercerem atividades docentes há um tempo relativamente longo, 
apresentem boa compreensão do contexto de atuação dos operadores contábeis.

No que diz respeito às áreas de ensino e pesquisa, observa-se que a amostra possui 
uma composição heterogênea, o que é positivo no âmbito deste estudo, uma vez que a 
percepção dos docentes de diversas áreas é contemplada e existe a possibilidade de que se-
jam efetuadas análises para verificar diferenças estatísticas em função da área de atuação, 
que pode influenciar percepção acerca do processo de geração de informações contábeis.

Diante do exposto, observa-se que o perfil dos respondentes é significativo nesta in-
vestigação. Isto significa validação para com os achados.

Percepção dos Docentes sobre os Elementos que Influenciam o 
Comportamento Humano

Os resultados apresentados na Tabela 5 indicam a média aritmética dos graus de con-
cordância dos docentes com relação aos impactos dos elementos que podem influenciar 
o comportamento humano nas atividades realizadas pelos indivíduos, de um modo ge-
ral, e pelos contadores, de forma específica, conforme abordado da revisão da literatura.

Tabela 5 – Percepção dos Docentes quanto aos 14 itens questionados

Afirmações Média

1) Os profissionais contábeis, ao realizarem as suas atividades, podem ser 
influenciados pelo seu estado de ânimo, ou seja, pelo fato de estarem, ou 
não, de bom humor.

3,77

2) Os indivíduos, de um modo geral, têm aversão ao arrependimento. Deste 
modo, evitam tomar decisões por temerem que elas deem errado. 3,20

3) O humor ou estado de ânimo pode afetar a forma como as pessoas execu-
tam suas tarefas. 4,17
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4) No registro das transações, a aversão à perda pode afetar o julgamento dos 
profissionais contábeis. 3,43

5) As crenças e valores individuais podem afetar a forma como as pessoas 
realizam as suas atividades. 4,15

6) A pressão que os superiores hierárquicos, clientes e reguladores exercem 
sobre os contadores pode comprometer a qualidade do trabalho desenvolvi-
do por eles.

3,92

7) A emoção pode influenciar os profissionais contábeis na escolha de crité-
rios contábeis. 2,84

8) Os profissionais contábeis com excesso de confiança, ou seja, que se 
julgam acima da média com relação aos seus conhecimentos sobre normas 
contábeis, podem ser mais suscetíveis a erros.

3,60

9) O medo de errar, ou seja, a aversão ao arrependimento, pode inibir a 
tomada de decisão dos contadores com relação à mudança de critérios con-
tábeis adotados.

3,41

10) O excesso de confiança (otimismo exagerado) pode levar a decisões erra-
das, pois possibilita ao indivíduo uma falsa vantagem em relação aos demais. 3,76

11) As pessoas, de um modo geral, não têm aversão ao risco, mas sim à per-
da. Ou seja, é preferível não sofrer a dor da perda a aproveitar o prazer de 
um ganho equivalente.

3,34

12) As crenças e valores individuais podem ser refletir nas escolhas contábeis 
realizadas pelo profissional contábil. 3,52

13) A pressão pelo cumprimento de prazos pode afetar a qualidade das tare-
fas realizadas por um indivíduo. 4,14

14) A emoção pode prejudicar o autocontrole dos indivíduos, atrapalhando a 
tomada de decisões racionais. 3,92

Fonte: Elaborada pelos autores.

De um modo geral, a análise da Tabela 5 indica que os respondentes apresentam maior 
média de concordância nas questões que envolvem o comportamento humano e as ativida-
des dos indivíduos de um modo geral, atribuindo menor nota aos impactos dos elementos 
investigados quando as proposições tratam da produção de informações contábeis.

Verifica-se, com relação à percepção dos docentes, que o maior grau de concordância 
foi apresentado para as proposições “O humor ou estado de ânimo pode afetar a forma 
como as pessoas executam suas tarefas”, com média 4,17, “As crenças e valores individu-
ais podem afetar a forma como as pessoas realizam as suas atividades” (4,15) e “A pressão 
pelo cumprimento de prazos pode afetar a qualidade das tarefas realizadas por um indiví-
duo” (4,14). Destacando-se, portanto, os elementos estado de humor, crenças e valores e 
pressão por prazos como aqueles que influenciam o comportamento humano e, na visão 
dos respondentes, impactam nas atividades realizadas pelos indivíduos de um modo geral.



330

Já no que diz respeito aos elementos que exercem influência no comportamento 
humano e, na percepção dos pesquisados, afetam a produção de informações contábeis, 
na medida em que impactam as atividades dos contadores, não foram identificadas pro-
posições com grau médio de concordância superior a 4,0. Conforme indicado na Tabela 
5, maior grau de concordância foi atribuído às assertivas que envolvem a pressão por 
prazos, estado humor e excesso de confiança.

Quando confrontados com a assertiva de estabelece que a pressão exercida por su-
periores hierárquicos, clientes e reguladores são capazes de comprometer a qualidade 
das tarefas realizadas pelos profissionais contábeis, o grau médio de concordância dos 
docentes foi de 3,92 em uma escala até 5.

Tais resultados indicam que a percepção dos docentes está alinhada com os estudos 
realizados por Gibbins (1984), Hahn, Lawson e Lee (1992), Azad (1994), Brian e Dou-
glas (1997) e Gundry e Liyanarachchi (2007). Isto significa que a pressão por prazos 
pode afetar de forma negativa as decisões tomadas pelos operadores contábeis, influen-
ciando a produção de informações, consoante apontamentos.

O grau médio de concordância de 3,77 foi atribuído à proposição que indicava que 
as atividades realizadas pelos operadores contábeis podem ser influencias pelo seu es-
tado de ânimo, ou seja, de humor, enquanto a afirmação “Os profissionais contábeis 
com excesso de confiança, ou seja, que se julgam acima da média com relação aos seus 
conhecimentos sobre normas contábeis, podem ser mais suscetíveis a erros” apresentou 
média de 3,60.

As respostas apresentadas mostram que os docentes percebem a realidade constatada 
nas pesquisas apresentadas por Chung, Cohen e Monroe (2008) e Cianci e Bierstaker 
(2009). Isto significa que o estado de humor é capaz de afetar a capacidade de julgamento 
dos operadores contábeis, de acordo com as pesquisas realizadas e por esta investigação.

Da mesma forma, as respostas indicam concordância com os autores pesquisados: 
Barros e Silveira (2008); Barber e Odean (2001) e Halfeld e Torres (2001). Isto significa 
que o excesso de confiança é capaz de influenciar as decisões tomadas, tal como exposto.

Barros e Silveira (2008, p. 297) afirmam que “Pessoas excessivamente confiantes em 
suas habilidades e na precisão dos seus julgamentos minimizam os riscos inerentes às 
tarefas que empreendem”, razão pela qual obtêm resultados acentuadamente positivos 
ou acentuadamente negativos.

Observou-se, ainda, que os docentes concordam em menor grau com a afirmação 
de que a emoção é capaz influenciar os profissionais contábeis na escolha de critérios 
contábeis, uma vez que o grau médio de concordância atribuído a esta assertiva foi de 
2,84. Por outro lado, os respondentes percebem que ela é capaz de exercer influência 
sobre o autocontrole dos indivíduos, fora do contexto contábil, atrapalhando a tomada 
de decisões racionais (3,92).

Assim, ainda que em menor grau, observa-se que os docentes percebem a emoção 
como um elemento capaz de influenciar o processo de geração de informações con-
tábeis, o que está em linha com os resultados de pesquisas como a realizada por Bhat-
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tacharjee e Moreno (2013), que constatou a influência da emoção na capacidade de 
julgamento dos autores.

A Tabela 6 trata dos testes das médias entre os graus de concordância e as variáveis 
independentes.

Tabela 6 – Percepção dos Docentes versus Variáveis independentes – Testes das Médias (Sig.)

Afirmações

Mann-
-Whitney Kruskal-Wallis
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Os profissionais contábeis, 
ao realizarem as suas 
atividades, podem ser 
influenciados pelo seu 

estado de ânimo, ou seja, 
pelo fato de estarem, ou 

não, de bom humor.

0,993 0,068 0,380 0,023 0,545 0,409

Os indivíduos, de um 
modo geral, têm aversão 

ao arrependimento. Deste 
modo, evitam tomar deci-
sões por temerem que elas 

deem errado.

0,149 0,554 0,745 0,043 0,101 0,000

O humor ou estado de 
ânimo pode afetar a forma 
como as pessoas executam 

suas tarefas.

0,357 0,648 0,665 0,376 0,676 0,431

No registro das transações, 
a aversão à perda pode 
afetar o julgamento dos 
profissionais contábeis.

0,472 0,048 0,268 0,524 0,088 0,095

As crenças e valores in-
dividuais podem afetar 

a forma como as pessoas 
realizam as suas ativida-

des.

0,977 0,324 0,698 0,000 0,695 0,303
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A pressão que os superio-
res hierárquicos, clientes 
e reguladores exercem 

sobre os contadores pode 
comprometer a qualidade 
do trabalho desenvolvido 

por eles.

0,028 0,243 0,593 0,396 0,682 0,106

A emoção pode influen-
ciar os profissionais 

contábeis na escolha de 
critérios contábeis.

0,71 0,111 0,721 0,181 0,629 0,040

Os profissionais contábeis 
com excesso de confian-

ça, ou seja, que se julgam 
acima da média com 

relação aos seus conhe-
cimentos sobre normas 

contábeis, podem ser mais 
suscetíveis a erros.

0,348 0,184 0,756 0,538 0,635 0,791

O medo de errar, ou 
seja, a aversão ao arre-

pendimento, pode inibir 
a tomada de decisão dos 
contadores com relação 
à mudança de critérios 

contábeis adotados.

0,085 0,099 0,790 0,470 0,161 0,105

O excesso de confiança 
(otimismo exagerado) 
pode levar a decisões 

erradas, pois possibilita 
ao indivíduo uma falsa 

vantagem em relação aos 
demais.

0,397 0,252 0,862 0,847 0,374 0,222

As pessoas, de um modo 
geral, não têm aversão ao 

risco, mas sim à perda. 
Ou seja, é preferível não 
sofrer a dor da perda a 

aproveitar o prazer de um 
ganho equivalente.

0,338 0,192 0,144 0,776 0,072 0,274

As crenças e valores indi-
viduais podem ser refletir 

nas escolhas contábeis 
realizadas pelo profissio-

nal contábil.

0,68 0,737 0,595 0,057 0,253 0,263
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A pressão pelo cumpri-
mento de prazos pode 
afetar a qualidade das 

tarefas realizadas por um 
indivíduo.

0,247 0,045 0,358 0,744 0,768 0,202

A emoção pode prejudi-
car o autocontrole dos 

indivíduos, atrapalhando 
a tomada de decisões 

racionais.

0,557 0,025 0,836 0,675 0,850 0,094

Fonte: Elaborada pelos autores.

Com a finalidade de verificar se a percepção dos docentes diferenciava-se em fun-
ção do gênero, realizou-se o Teste Mann-Whitney. Conforme indica a Tabela 6, foram 
duas as proposições nas quais os graus de concordância foram diferentes para homens 
e mulheres. Ao nível de significância de 5%, a afirmativa “A pressão que os superiores 
hierárquicos, clientes e reguladores exercem sobre os contadores pode comprometer 
a qualidade do trabalho desenvolvido por eles” e, ao nível de significância de 10%, a 
afirmativa “O medo de errar, ou seja, a aversão ao arrependimento, pode inibir a tomada 
de decisão dos contadores com relação à mudança de critérios contábeis adotados” apre-
sentaram diferenças significativas estatisticamente. Nos dois casos, observou-se um grau 
de concordância maior atribuído pelos respondentes do gênero masculino.

Com relação à região de atuação dos respondentes, a partir dos resultados do teste 
Kruskal-Wallis, observou-se que, ao nível de significância de 5%, existem diferenças es-
tatísticas nas proposições que tratam da influência da aversão à perda nas atividades 
realizadas pelos contadores, bem como da pressão por prazos e da emoção nas tarefas 
realizadas pelos indivíduos de um modo geral. Além disso, ao nível se significância de 
10%, foi possível observar diferenças estatisticamente significativas nas afirmativas “Os 
profissionais contábeis, ao realizarem as suas atividades, podem ser influenciados pelo 
seu estado de ânimo, ou seja, pelo fato de estarem, ou não, de bom humor” e “O medo 
de errar, ou seja, a aversão ao arrependimento, pode inibir a tomada de decisão dos 
contadores com relação à mudança de critérios contábeis adotados”. 

No que diz respeito a influência do estado de ânimo das atividades realizadas pelos 
contadores, o maior nível de concordância foi observado entre os respondentes da Região 
Nordeste. Os docentes da Região Sudeste foram aqueles que apresentaram maior grau 
de concordância para a afirmativa que abordava os efeitos da aversão à perda no registro 
das transações. Já na assertiva que tratava dos impactos da aversão ao arrependimento na 
escolha dos critérios contábeis, constatou-se maior concordância entre os respondentes 
da Região Norte. Entre os respondentes desta região também observou-se maior grau de 
concordância quanto aos efeitos da pressão por prazos e da emoção nas tarefas e decisões 
tomadas pelos indivíduos em geral.

A titulação dos docentes influenciou nas respostas verificadas em quatro assertivas. 
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Ao nível de significância de 1%, observou-se a existência de diferença significativa no 
grau de concordância na seguinte proposição: “As crenças e valores individuais podem 
afetar a forma como as pessoas realizam as suas atividades”, sendo que maiores postos de 
média foram verificados entre os mestres. Já ao nível ne significância de 5%, constou-se 
diferenças nas respostas atribuídas às assertivas que tratavam da influência do estado de 
ânimo nas atividades contábeis, especificamente, e da aversão ao arrependimento nas de-
cisões tomadas pelos indivíduos de um modo geral. Em ambas as situações, maior grau 
de concordância foi observado entre os doutores. Finalmente, ao nível de significância 
de 10%, a assertiva “As crenças e valores individuais podem ser refletir nas escolhas con-
tábeis realizadas pelo profissional contábil” apresentou diferença significativa em função 
da titulação dos respondentes, sendo que neste item maiores postos de média foram 
constatados entre os respondentes com mestrado.

A partir do teste Kruskal-Wallis também verificou-se a influência da área de ensino 
e pesquisa dos docentes nas respostas apresentadas. Neste caso, ao nível de significância 
de 10%, foram observadas diferenças estatisticamente significativas nas assertivas que 
tratavam da influência da aversão à perda no julgamento dos operadores contábeis, de 
forma específica, e dos indivíduos de um modo geral. Nos dois casos, os maiores os postos 
de média foram observados entre os docentes da área de Finanças. Tal fato pode estar 
relacionado ao fato de que os impactos da aversão à perda na tomada de decisão também 
são discutidos no âmbito das Finanças Comportamentais.

Finalmente, em função do tempo de atuação na docência, foram constatadas diferenças 
significativas em quatro assertivas. Ao nível de significância de 1%, observou-se diferença no 
grau de concordância atribuído à proposição “Os indivíduos, de um modo geral, têm aver-
são ao arrependimento. Deste modo, evitam tomar decisões por temerem que elas deem 
errado”. Observou-se, também, diferenças entre as respostas apresentadas para a afirmativa 
que tratava das influências da emoção na escolha dos critérios contábeis (significância de 
5%). Já ao nível de significância de 10%, foram duas as assertivas com respostas estatistica-
mente diferentes: “No registro das transações, a aversão à perda pode afetar o julgamento 
dos profissionais contábeis” e “A emoção pode prejudicar o autocontrole dos indivíduos, 
atrapalhando a tomada de decisões racionais”. Em todas as afirmativas, maiores postos de 
média foram verificados entre os docentes que possuem entre 5 a 10 anos de atuação.

Percepção dos Docentes sobre o Comportamento Humano na 
Produção de Informações Contábeis

Para que fosse possível identificar a existência de diferenças estatisticamente sig-
nificativas entre a forma como os docentes percebem os impactos dos elementos que 
influenciam o comportamento humano de modo geral e sobre as atividades contábeis, 
realizou-se o Teste Wilcoxon para amostra relacionadas, comparando-se o grau de con-
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cordância atribuído aos pares de questões relativos aos elementos investigados. Os resul-
tados são apresentados na Tabela 7.

Tabela 7 – Grau Médio de Concordância agrupado por Elemento Investigado

Elemen-
to Inves-
tigado

Afirmações
Wilcoxon Test

Z Sig.

Crenças 
e Valo-

res 

As crenças e valores individuais podem afetar a for-
ma como as pessoas realizam as suas atividades.

-        
8,371 0,000As crenças e valores individuais podem ser refletir 

nas escolhas contábeis realizadas pelo profissional 
contábil.

Emoção

A emoção pode prejudicar o autocontrole dos in-
divíduos, atrapalhando a tomada de decisões racio-

nais. -      
10,645 0,000

A emoção pode influenciar os profissionais contá-
beis na escolha de critérios contábeis.

Excesso 
de Con-
fiança

O excesso de confiança (otimismo exagerado) pode 
levar a decisões erradas, pois possibilita ao indivíduo 

uma falsa vantagem em relação aos demais.
-        

2,897 0,004Os profissionais contábeis com excesso de confian-
ça, ou seja, que se julgam acima da média com 

relação aos seus conhecimentos sobre normas con-
tábeis, podem ser mais suscetíveis a erros.

Estado 
de Hu-

mor

O humor ou estado de ânimo pode afetar a forma 
como as pessoas executam suas tarefas.

-        
7,103 0,000Os profissionais contábeis, ao realizarem as suas 

atividades, podem ser influenciados pelo seu estado 
de ânimo, ou seja, pelo fato de estarem, ou não, de 

bom humor.

Pressão 
por Pra-

zos

A pressão pelo cumprimento de prazos pode afetar 
a qualidade das tarefas realizadas por um indivíduo.

-        
3,494 0,000A pressão que os superiores hierárquicos, clientes 

e reguladores exercem sobre os contadores pode 
comprometer a qualidade do trabalho desenvolvido 

por eles.
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Aversão 
à Perda

As pessoas, de um modo geral, não têm aversão ao 
risco, mas sim à perda. Ou seja, é preferível não 
sofrer a dor da perda a aproveitar o prazer de um 

ganho equivalente.
-        

0,862 0,389

No registro das transações, a aversão à perda pode 
afetar o julgamento dos profissionais contábeis

Aversão 
ao Arre-
pendi-
mento

Os indivíduos, de um modo geral, têm aversão ao 
arrependimento. Deste modo, evitam tomar deci-

sões por temerem que elas deem errado.
-        

2,763 0,006O medo de errar, ou seja, a aversão ao arrependi-
mento, pode inibir a tomada de decisão dos conta-

dores com relação à mudança de critérios contábeis 
adotados.

Fonte: Elaborada pelos autores.

A partir da Tabela 7, observa-se que, segundo os resultados do Teste Wilcoxon, a 
proposição que trata dos reflexos das crenças e valores nas escolhas contábeis realizadas 
pelos profissionais apresentou menor grau de concordância do que a assertiva que tratava 
dos efeitos deste elemento na forma como as pessoas realizam as suas atividades.

Da mesma forma, os docentes atribuíram maior grau de concordância à afirmação 
de que as emoções podem prejudicar as tarefas realizadas pelos indivíduos, apresentando 
menor concordância quando confrontados com a afirmação de que tais emoções tam-
bém podem influenciar os operadores da contabilidade.

As respostas dos participantes da pesquisa sobre as influências do excesso de confiança 
também indicam maior grau de concordância com a assertiva que não apresentava um 
contexto contábil, especificamente.

Diferenças significativas, também ao nível de significância de 1%, foram identificas 
nas proposições que tratavam do elemento estado de humor. Neste caso, os respondentes 
perceberam maior influência nas atividades realizadas pelos indivíduos de um modo 
geral, atribuindo menor grau de concordância à assertiva que abordava a influência do 
estado de humor nas atividades contábeis.

Realidade semelhante foi identificada na análise do grau de concordância atribuído 
às proposições que abordavam a pressão por prazos e seus impactos na qualidade das 
atividades realizadas, sendo que maior grau de concordância foi atribuído à proposição 
que não mencionava a atuação contábil, de forma específica.

Para o item “aversão à perda”, a percepção dos docentes sobre os elementos que 
influenciam o comportamento humano de um modo geral e sobre os impactos destes 
mesmos elementos na produção de informações não foi estatisticamente diferente. Neste 
ponto, é possível supor que as respostas tenham sido influenciadas pela probabilidade 
de que alguns respondentes não conheçam o termo “aversão à perda” e que a afirmativa 
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apresentada não tenha sido suficiente para esclarecê-lo.
Finalmente, na análise da percepção sobre os impactos da aversão ao arrependi-

mento, também foi identificada uma diferença significativa ao nível de 1%. Os docentes 
indicaram maior grau de concordância quando confrontados com a afirmativa que tra-
tava da influência deste elemento nas decisões tomadas pelos indivíduos de um modo 
geral.

A partir da análise dos resultados é possível observar que, com exceção do item “aver-
são à perda”, a percepção dos docentes sobre os elementos que influenciam o com-
portamento humano de um modo geral e sobre os impactos destes mesmos elementos 
na produção de informações contábeis é diferente. Verifica-se que os respondentes per-
cebem menor impacto destes elementos no comportamento dos operadores contábeis 
quando estes estão realizando as suas atividades profissionais, o que pode indicar que os 
docentes entendem que, de certa forma, os profissionais conseguem reduzir a influência 
dos aspectos comportamentais ao realizarem as suas atividades.

Análise da Questão Aberta

Vários respondentes (63) se manifestaram na questão aberta. Contudo, por limita-
ções no texto, o Quadro 2 apresenta a seleção de 10 dessas observações.

Quadro 2– Observações dos respondentes na questão aberta.

1) O homem, de forma geral, é emoldurado pelos seus valores. Porém, precisamos caminhar 
bastante para encontrar o limite e a influência de tais valores nos procedimentos contábeis. Na 
minha percepção existe uma relação que merece este olhar científico. 

2) O ser humano é muito influenciável, de forma que ele geralmente prefere seguir padrões do 
que arriscar ser/agir diferente. Provavelmente isso corrobore a aversão ao risco (se todos fazem 
dessa forma, o risco de errar é menor).

3) Espero que estudos como estes possam sensibilizar o profissional da área contábil a conti-
nuar se aperfeiçoando, enriquecendo não só com a técnica, normatização, cumprimento de 
legislação, mas no aspecto comportamental.

4) A Contabilidade, embora uma ciência humana, é vista por muitos profissionais como uma 
ciência exata. Esta falsa ideia de ciência exata faz com alguns profissionais não visualizem que 
a contabilidade, por ser uma ciência humana e ser praticada por pessoas humanas, depende do 
humor e do estado emocional dos seus profissionais para gerar um resultado desejável para os 
seus usuários.

5) Os aspectos cognitivos e de comportamento do ser humano nem sempre obedecem uma 
lógica racional no processo de tomada de decisão. Fatores internos e externos podem mudar a 
forma como os mesmos reagem a determinados fenômenos, principalmente na área financeira.
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6) O comportamento humano não influencia na geração de informações, mas na tomada de 
decisão, quando avaliadas as informações divulgadas.

7) Entendo que apesar das pressões e emoções, o bom profissional da contabilidade sempre vai 
aplicar os Princípios da Contabilidade.

8) Considero que o comportamento humano influencia, mas no caso da contabilidade existe 
muitas amarras legais que por vezes limitam as opções de julgamento.

9) O profissional contábil pode ser desestimulado a produzir informações contábeis úteis à 
gestão, na medida em que os gestores sistematicamente não as utilizam.

10) Excesso de legislação, pressão sobre aspectos tributários que tenham implicações financei-
ras e colocar a decisão sobre algum procedimento ou que implique em responsabilidade fiscal 
ou financeira, exercem forte influência no comportamento dos profissionais. A dependência 
financeira no atendimento a clientes ainda pode ensejar desvios na correta avaliação de proce-
dimentos contábeis ou de registros adequados.

Observa-se que as manifestações na questão aberta (Quadro 2) ratificam os graus 
apontados na Tabela 5 e 6. Além disso, as observações 1) e 3) corroboram com a relevân-
cia sobre estudos na área comportamental das Ciências Contábeis.

Assim, como já relatado no tópico anterior, constata-se que os respondentes enten-
dem que os aspectos comportamentais podem influenciar o julgamento e a tomada de 
decisão dos operadores contábeis (BAMBER, 1993), o que é positivo, pois, uma vez que 
a amostra é composta por docentes, responsáveis pela formação destes profissionais, é 
importante que estes tenham compreensão dos impactos do comportamento humano na 
produção de informações contábeis e que isto seja levado em consideração no exercício 
de suas atividades acadêmicas.

C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

Esta pesquisa, em atenção ao objetivo proposto, investigou a percepção dos docentes 
dos cursos de Ciências Contábeis quanto ao comportamento humano na produção das 
informações contábeis.

O questionário no item de verificação da percepção dos docentes foi composto de 14 
itens (afirmativas) correlacionadas duas a duas: aspectos comportamentais que podem 
afetar situações de modo geral e de modo específico na produção de informações con-
tábeis.

O quesito de maior média de concordância foi o que definia que o humor ou estado 
de ânimo pode afetar a forma como as pessoas executam suas tarefas. O quesito com o 
menor grau de concordância foi o que estabelecia que a emoção pode influenciar os 
profissionais contábeis na escolha de critérios contábeis. Na visão dos docentes partici-
pantes da pesquisa, relativamente, os contadores e contadoras sabem separar a emoção 
no momento da escolha dos critérios contábeis.

Houve diferenças significativas quando as respostas foram analisadas com relação à 
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região, gênero, titulação, áreas de ensino e pesquisa e tempo de atuação dos docentes. 
Por outro lado, o grau de concordância com relação às assertivas apresentadas não foi 
influenciado pela idade dos respondentes.

Na análise dos aspectos comportamentais correlacionados (situação geral versus 
contábil), conforme evidenciado na Tabela 7, somente o item “aversão à perda” não 
apresentou diferenças estatisticamente significativas. De uma forma geral, pode-se obser-
var que os docentes, apesar de perceberam a influência dos elementos investigados nas 
atividades realizadas pelos profissionais contábeis, atribuem maior grau de concordância 
às proposições que não abordam o contexto contábil de forma específica. Depreende-se, 
assim, que, na visão dos respondentes, o contador é capaz de reduzir os impactos destes 
elementos ao executarem as suas atividades profissionais. Considerando-se que os resul-
tados da pesquisa não permitem identificar o porquê desta diferença, estudos futuros são 
recomendados.

Como limitações desta pesquisa, pode-se mencionar o fato de não ter sido levado em 
consideração a experiência profissional dos respondentes fora da docência, bem como a 
área de formação destes profissionais. Além disso, é possível que as respondentes não te-
nham conhecimento dos termos utilizados nas proposições apresentadas, tais como aversão 
ao risco, aversão à perda, crenças e valores, entre outros, o que pode ter afetado as respostas.

Considerando a relevância da função exercida pelos docentes na formação dos fu-
turos contadores e contadoras, recomenda-se a realização de pesquisas correlatas para 
analisar outros aspectos comportamentais, haja vista que nesta investigação, por escopo, 
limitou-se a analisar 14 itens.
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CAPÍTULO 16 

EFEITO DISPONIBILIDADE NO 
PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO: 
UM ESTUDO COM DISCENTES DO 
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
• Cecília Maria Medeiros Dantas de Melo

• Daniel Augusto Celestino Ferreira

• José Dionísio Gomes da Silva

R E S U M O

Mudanças na Contabilidade levaram os pesquisadores desta área a dar maior ên-
fase ao processo de tomada de decisão. Neste sentido, várias pesquisas identificaram 
que diversos fatores interferem neste processo, entre eles, aspectos comportamentais, 
que surgem como atalhos capazes de simplificar os julgamentos, por vezes levando a 
decisões equivocadas, desconsiderando a racionalidade e, consequentemente, frustrando 
a teoria da utilidade esperada. Entre esses “atalhos” está a heurística da disponibilidade, 
a qual é apontada como uma das heurísticas que mais influenciam o processo decisório. 
Assim, este trabalho tem como objetivo analisar a influência do efeito disponibilidade no 
comportamento decisório dos discentes do curso de Ciências Contábeis, identificando 
se esta heurística influencia as escolhas dos respondentes, e quais variáveis podem deter-
minar a sua ocorrência. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi a aplicação 
de questionário com estudantes do curso de Ciências Contábeis da UFRN, aplicado no 
mês de agosto de 2015. Entre os resultados da pesquisa, observou-se que os respondentes, 
em sua maioria, sofreram influência da heurística da disponibilidade, e que o nível de 
conhecimento do julgador atua como uma forma de minimizar o efeito desta.

I N T R O D U Ç Ã O

As constantes mudanças na Contabilidade, em virtude da adequação dos âmbitos 
legal, fiscal, econômico e patrimonial aos padrões internacionais, despertam o interesse 
em pesquisas relacionadas ao processo de tomada de decisão dos usuários, sejam internos 
ou externos. Assim, sendo o objetivo da Contabilidade fornecer informações que sejam 
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úteis aos seus usuários a fim de auxiliá-los em suas decisões, é possível afirmar que a 
informação contábil tem o poder de influenciar não só as crenças dos indivíduos, mas 
também o seu comportamento.

Desse modo, ao lidar com os processos de tomada de decisão, a Contabilidade 
utiliza-se de princípios comportamentais provenientes da Psicologia. Com isso, surge 
a Contabilidade Comportamental, cujo objetivo é compreender, explicar e prever o 
comportamento humano através da observação sistemática (BELKAOUI, 2004). À vista 
disso, torna-se importante o estudo do comportamento dos indivíduos envolvidos no 
processo de tomada de decisão a fim de se estabelecer uma tendência comportamental.

Sobre este aspecto, inicialmente tem-se as teorias tradicionais, as quais consideram o 
ser humano completamente racional que, ao tomar decisões, é capaz de analisar todas 
as informações disponíveis e considerar todas as hipóteses existentes na tentativa de so-
lucionar os seus problemas. Em contrapartida, o estudo de Kahneman e Tversky (1979) 
se opõe ao pressuposto da racionalidade ao propor a Teoria dos Prospectos ou Teoria da 
Perspectiva. Segundo esta teoria, o homem não age de forma racional, principalmente 
quando se trata de questões que envolvem perdas, ganhos, risco, retorno, dentre outros.

Nessa perspectiva, verifica-se que o processo decisório é influenciado por diversos 
fatores, uma vez que, frequentemente, os decisores recorrem a atalhos mentais como 
forma de simplificar a tomada de decisão – as chamadas heurísticas. Dentre estas, desta-
cam-se a heurística da representatividade, ancoragem e ajuste e disponibilidade (TVER-
SKY; KAHNEMAN, 1974).

Quanto à heurística da disponibilidade, esta se refere às lembranças de ocorrência de 
eventos que facilmente vêm à mente do tomador de decisão (DEEGAN; UNERMAN, 
2011). Dessa forma, percebe-se que muitas vezes as atenções se concentram diante de 
um determinado fato apenas por estar mais presente na mente, fazendo com que alter-
nativas ou processos importantes deixem de ser analisados.

Diante disso, a motivação para a investigação partiu do seguinte questionamento: 
qual o impacto do efeito disponibilidade nas decisões dos discentes do curso de Ciências 
Contábeis? Em busca de respostas ao problema de pesquisa, tem-se como objetivo ana-
lisar a influência do efeito disponibilidade no comportamento decisório dos discentes do 
curso de Ciências Contábeis. 

Nesse sentido, os objetivos específicos são: a) apresentar o resultado dos respondentes 
para cada situação proposta; b) identificar a frequência das decisões dos respondentes 
por período do curso e gênero do respondente; e c) verificar se a tomada de decisão dos 
respondentes foi influenciada pelo efeito disponibilidade. 

Este estudo se justifica pela necessidade de discutir os elementos cognitivos que estão 
presentes no processo de tomada de decisão. Por conseguinte, espera-se contribuir para 
uma maior compreensão de como as informações são interpretadas e como agem os 
indivíduos, a fim de estimular não só as reflexões no meio acadêmico sobre o tema, mas 
também o desenvolvimento de outras pesquisas.

Além dessa introdução, o artigo possui um referencial teórico, onde se embasa teorica-



mente o estudo ao discorrer sobre a Contabilidade Comportamental e a heurística da dispo-
nibilidade; a metodologia que norteia a pesquisa; a análise dos resultados obtidos e, por fim, 
as considerações finais com as limitações do estudo e as sugestões para futuras pesquisas.

R E F E R E N C I A L  T E Ó R I C O

Esta seção expõe os principais conceitos que nortearam a pesquisa, necessários à 
compreensão da ocorrência do efeito disponibilidade na tomada de decisão. Primeira-
mente, apresentam-se as abordagens inerentes à Contabilidade Comportamental e, em 
seguida, discutem-se os principais aspectos relacionados à heurística da disponibilidade. 

C O N TA B I L I D A D E  C O M P O R TA M E N TA L

O principal objetivo da Contabilidade é fornecer informações que sejam úteis aos 
seus usuários (investidores, sócios, credores, dentre outros), auxiliando-os a tomar deci-
sões. O fornecimento de tais informações se dá através das demonstrações contábeis, as 
quais evidenciam a situação patrimonial e financeira da entidade. Além disso, também 
é responsável pela avaliação da entidade e dos gestores, bem como pela prestação de 
contas destes, fazendo com que a Contabilidade assuma um papel fundamental.   

Nesse sentido, a informação fornecida pela contabilidade pode influenciar a tomada 
de decisões, seja pelo seu conteúdo ou pelo seu formato. No ambiente econômico e 
financeiro, o processo decisório está sempre presente e relaciona-se com escolhas que 
conduzem a organização para determinadas situações (ASSUNÇÃO; SILVA, 2012). Ao 
analisar tal processo, percebe-se que este se baseia em transformar uma série de infor-
mações em uma decisão final. Contudo, as informações podem apresentar vários fenô-
menos psicológicos, contribuindo para a tomada de decisões equivocadas. Por isso, é 
possível afirmar que as decisões sofrem influências de diversos fatores cognitivos. 

Inicialmente, o processo decisório era visto como completamente racional e não era 
admitida qualquer influência cognitiva no comportamento dos indivíduos. Segundo 
Ariely (2008), nas teorias tradicionais, as decisões humanas são racionais e instruídas, 
motivadas por um conceito específico de valor e da quantidade de felicidade ou utilidade 
que as decisões podem produzir.  Por não ser capaz de explicar uma série de fenômenos 
frequentemente observados nos mercados econômicos e financeiros, diversos estudos 
passaram a contestá-las.

Kahneman e Tversky (1979) desenvolveram a chamada Teoria dos Prospectos, a qual 
se opõe às teorias tradicionais por considerar que diversos fatores cognitivos podem in-
fluenciar o processo decisório dos indivíduos, não sendo este completamente racional. 
De acordo com os seus fundamentos, os decisores recorrem a atalhos mentais (heurís-
ticas) para o processo de tomada de decisão, o que acaba impactando o seu julgamento 
pela influência de vieses.
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A fim de estudar o comportamento dos envolvidos na tomada de decisões e verificar 
o impacto das questões cognitivas do ser humano na prática contábil, surge um novo 
campo de pesquisas proveniente da relação entre a Psicologia e a Contabilidade: a Con-
tabilidade Comportamental. 

Apesar de relativamente nova, a abordagem comportamental tem impulsionado a 
pesquisa contábil principalmente por constatar os efeitos provocados pela Contabili-
dade, através das demonstrações e relatórios, no comportamento dos seus usuários. Para 
Deegan e Unerman (2011), a pesquisa comportamental foi adotada pela primeira vez 
em 1960, tornando-se mais utilizada na década de 1970 para investigar os processos de 
tomada de decisão através da observação sistemática dos indivíduos.

Assim, pode-se conceituar a Contabilidade Comportamental como a área que estuda o 
comportamento de contadores e não contadores, os quais são influenciados pelas funções 
e demonstrações contábeis (HOFSTEDT; KINARD, 1970). Dentre os seus objetivos, 
Belkaoui (2004) destaca a busca por compreender, explicar e prever o comportamento 
humano. Ademais, por considerar que as decisões não são pautadas em uma racionali-
dade ilimitada, esta área objetiva ainda explicar os desvios comportamentais observados.

No que se refere ao campo de aplicação, Siegel e Ramanauskas-Marconi (1989) o 
divide em três áreas: a primeira traz o efeito do comportamento humano sobre o sistema 
de contabilidade; a segunda compreende o efeito do sistema de contabilidade sobre o 
comportamento humano; e, por fim, têm-se os métodos de previsão e as estratégias para 
alterar o comportamento humano. 

Isto posto, verifica-se que o conhecimento destas três áreas é relevante por possibilitar 
não só a compreensão da elaboração e análise das demonstrações contábeis, mas tam-
bém prever o comportamento dos indivíduos frente às diversas situações e os vieses cog-
nitivos oriundos da utilização das heurísticas de julgamento (representatividade, ajuste e 
ancoragem e disponibilidade). 

H E U R Í S T I C A S  D E  J U L G A M E N T O 

No modelo de tomada de decisão tradicionalmente apresentado na economia, su-
põe-se que os indivíduos analisam todas as possíveis alternativas, julgando a que deve 
ser considerada a melhor, ou a que implica na maior utilidade esperada. Entretanto, 
evidências empíricas demonstram que as pessoas não consideram todas as alternativas 
para realizar julgamentos, recorrendo a instrumentos que simplifiquem este processo: as 
heurísticas (LIMA, 2007).

Dessa forma, as heurísticas de julgamento se apresentam como atalhos mentais que 
tem a capacidade de interferir nas escolhas dos seres humanos, tornando as tomadas de 
decisões mais ágeis e simplificadas. Além disso, possuem também a capacidade de pro-
mover falhas no processo decisório, levantando a necessidade de identificar estes atalhos 
e, de acordo com as intenções dos tomadores de decisão, propor medidas de correção 
(DEEGAN; UNERMAN, 2011; TVERSKY; KAHNEMAN, 1974).
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Entre as heurísticas abordadas na Teoria dos Prospectos, Tversky e Kahneman (1974) 
destacam a ancoragem, a disponibilidade e a representatividade. A ancoragem ocorre 
quando existe uma decisão anterior que serve de base (âncora) para as demais decisões. 
A disponibilidade se relaciona com a influência que um determinado evento tem sobre a 
tomada de decisão pela facilidade com que é trazido à memória. Já a representatividade 
é marcada pelo peso que o tomador de decisão atribui a determinado evento em relação 
a outros do mesmo tipo (TVERSKY; KAHNEMAN; 1974).

Alguns autores tratam as heurísticas de julgamento como “regras de bolso” (PON-
TES et al, 2014), por serem utilizadas pelos decisores como padrões a serem seguidos e 
um meio de tomar decisões com o mínimo de esforço mental.

Entre as principais heurísticas, este estudo se dispõe a analisar e testar a presença da 
heurística da disponibilidade, pois Lima Filho, Bruni e Sampaio (2012), ao dissertarem 
sobre as heurísticas de julgamento, descrevem o viés da disponibilidade como uma das 
heurísticas que influenciam mais frequentemente o processo decisório.

H E U R Í S T I C A  D A  D I S P O N I B I L I D A D E

Lima (2007) descreve a heurística da disponibilidade como a busca que os julgado-
res realizam em sua memória por informações que facilitam a sua decisão. Já Lacerda 
(2010) explica que o efeito disponibilidade ocorre porque as pessoas, ao tomarem suas 
decisões, se apoiam em um fato particular em vez de analisarem a situação completa.

Deegan e Unerman (2011) caracterizam esta heurística como sendo a influência 
que a facilidade de recuperar da memória um determinado evento ou ocorrência exerce 
sobre os julgamentos. Lucena, Fernandes e Silva (2011) destacam que o efeito disponibi-
lidade leva o julgador a desconsiderar, para a sua avaliação, as alternativas disponíveis no 
caso, apoiando a sua escolha em um conhecimento que está facilmente disponível. Lima 
Filho, Bruni e Sampaio (2012), por sua vez, associam a heurística da disponibilidade à 
facilidade com que o tomador de decisão recorre a determinado fato ou evento, por meio 
de sua memória ou de seu processo de criação (imaginação).

Observa-se nas descrições apresentadas que o fator determinante à presença da heu-
rística da disponibilidade é a facilidade de acesso, seja por meio da sua memória ou pela 
criatividade, a determinado evento, o qual será usado como parâmetro para a próxima 
tomada de decisão. É importante ressaltar que a informação mais facilmente acessível 
não é necessariamente a melhor, dado que eventos que carregam fatores que comportam 
grande importância para o julgador (seja por fatores emocionais, experiências pessoais 
ou por ser a informação mais recente), devem vir primeiro à memória (MACEDO; 
DANTAS; OLIVEIRA, 2012).

Tversky e Kahneman (1974), ao explorarem as heurísticas do comportamento que 
influenciam a tomada de decisão, definiram a heurística da disponibilidade como os 
atalhos mentais que os indivíduos tomam ao avaliarem a frequência de uma classe ou 
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a probabilidade de um evento ocorrer pela facilidade com que este evento ou classe é 
trazido à mente. Isso porque os eventos que ocorrem com maior frequência devem ser 
acessados com maior facilidade, ou seja, devem estar mais disponíveis do que eventos 
que ocorrem com menor frequência. No entanto, outros fatores, senão a frequência, 
podem afetar a disponibilidade. 

Estes autores destacam ainda que a disponibilidade influencia outros eventos além 
da probabilidade e frequência.

No estudo da heurística da disponibilidade, Tversky e Kahneman (1974) qualificam 
os vieses que decorrem deste atalho em quatro classes principais: vieses devido à recu-
perabilidade dos casos, vieses devido à eficácia de um conjunto de pesquisa, vieses do 
imaginável e o viés da correlação ilusória.

O viés devido à recuperabilidade de casos ocorre quando a percepção de quanti-
dade é julgada pela disponibilidade de seus itens, seja pela familiaridade com o item ou 
evento, pela importância dada ao determinado item/evento, ou por quão recentemente 
este evento ou item se apresenta (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). Ou seja, o avaliador 
tende a atribuir um maior peso aos itens ou eventos que lhe atrai mais a atenção, não 
considerando os indicadores reais ao trazer estes eventos mais facilmente à memória.

O viés devido à eficácia de um conjunto de pesquisa trata de como os indivíduos 
acessam itens em sua memória. Ao realizarem “pesquisas mentais”, recorre-se a atalhos 
para facilitar o acesso à informação. Como exemplifica Tversky e Kahneman (1974), 
supondo que se precise buscar à memória palavras (com três ou mais letras) que con-
tenham a letra “R”, o pesquisador notará que é mais fácil procurar palavras por sua 
primeira letra (roda, rato...) do que por sua terceira (carro, marca...), por exemplo.

Vieses do imaginável ocorrem pela avaliação de fenômenos que podem ser mais 
facilmente concebidos pela imaginação. Assim, eventos mais complexos de serem ima-
ginados não seriam considerados no processo decisório.

O viés da correlação ilusória apoia sua avaliação de frequência na probabilidade de 
dois eventos co-ocorrerem, isto é, a sua correlação (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). 
Assim, o julgador avalia a probabilidade de ocorrência de um evento com a probabili-
dade de ocorrência de outro evento que o mesmo considera correlato, independente-
mente da existência de uma relação causa-efeito.

A B O R D A G E N S  S O B R E  A  H E U R Í S T I C A  D A 

D I S P O N I B I L I D A D E  E M  P E S Q U I S A  C O N TÁ B I L

No Brasil, pesquisas em Contabilidade Comportamental já abordaram a temática da 
Heurística da Disponibilidade com o objetivo de testar a influência dos vieses cognitivos 
no processo decisório.

Lima (2007), em sua dissertação, testou, entre outras falhas cognitivas do processo 
decisório, o efeito disponibilidade sob a ótica do viés devido à recuperabilidade de casos 
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em estudantes dos cursos de Ciências Contábeis e Administração de três capitais brasilei-
ras. Entre seus achados, o autor identificou a influência da heurística da disponibilidade 
entre os respondentes, e que a sua presença não foi condicionada pelas variáveis “cidade 
do curso” (Natal, João Pessoa e Brasília), “curso do pesquisado” (Ciências Contábeis 
e Administração), “instituição de ensino” (pública e particular), “sexo” (masculino e 
feminino) ou “renda familiar dos pesquisados”.

Lacerda (2010) buscou investigar se o nível de conhecimento sobre mercado de ca-
pitais influencia o uso de heurísticas no processo de tomada de decisão em situações de 
escolhas sobre investimentos. Em sua análise, o autor aplicou testes com o viés devido 
à recuperabilidade de casos e o devido à correlação ilusória. Entre os achados de sua 
pesquisa, observa-se a identificação da influência da heurística sobre a tomada de decisão 
dos respondentes, com a variável de “nível de conhecimento” sendo demonstrada como 
relevante para a existência desta heurística.

No trabalho de Lucena, Fernandes e Silva (2011), em que se buscou analisar a pre-
sença da heurística com base na contabilidade, o efeito disponibilidade foi testado a 
partir do viés devido à recuperabilidade de casos por meio de duas questões. A primeira 
questão utilizada no estudo foi adaptada do trabalho de Lima (2007), supracitado, onde 
os autores não identificaram a presença do viés. Entretanto, na segunda questão apli-
cada, o efeito disponibilidade foi identificado. 

Lima Filho, Bruni e Sampaio (2012) realizaram o seu estudo objetivando medir pos-
síveis correlações entre as variáveis, idade, gênero e formação e a existência de vieses 
cognitivos em decisões relacionadas ao orçamento. Para o teste acerca da heurística da 
disponibilidade, o viés empregado foi o devido à recuperabilidade de casos. O autor 
identificou a presença da heurística e, entre as três variáveis testadas, a única que expli-
cou significantemente a sua presença foi o gênero.

Macedo, Dantas e Oliveira (2012) objetivaram analisar o comportamento decisório 
dos contadores. Entre outras falhas cognitivas, os autores testaram o efeito disponibili-
dade através da observação do viés da correlação ilusória. Os resultados apontaram a 
presença do viés.

O trabalho de Quintanilha e Macedo (2013) testou o efeito disponibilidade, sob a 
ótica do viés da correlação ilusória, em relação à habilidade cognitiva dos respondentes. 
Por fim, os autores identificaram a presença da heurística e que o nível de habilidade 
cognitiva dos respondentes influenciou tal resultado.

Assim, observa-se que apenas dois vieses da heurística da disponibilidade são abor-
dados em pesquisas sobre contabilidade comportamental: o viés devido à recuperabili-
dade de casos e o viés devido à correlação ilusória. A motivação para essa restrição dos 
pesquisadores deve ocorrer por esses vieses se relacionarem mais com os temas afins à 
contabilidade.

Nos trabalhos citados, observam-se indícios de que as variáveis “nível de conheci-
mento”, que neste estudo terá como proxy o período de curso dos respondentes, e “gê-
nero dos julgadores” influenciam na presença da heurística da disponibilidade.
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M E T O D O L O G I A

Raupp e Beuren (2012) sugerem que a pesquisa seja delineada quanto aos objetivos, 
procedimentos e abordagem do problema. 

Quanto aos objetivos, esta investigação caracteriza-se como descritiva, uma vez que 
busca observar o comportamento dos grupos envolvidos na pesquisa no processo de to-
mada de decisão. Para se atingir o objetivo do estudo, qual seja analisar a influência do 
efeito disponibilidade no comportamento decisório dos discentes do curso de Ciências 
Contábeis, foi elaborado e aplicado um questionário para a coleta dos dados. 

Para esse estudo, foi necessária a coleta de dados junto a estudantes do curso de 
Ciências Contábeis da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O ins-
trumento de pesquisa foi aplicado junto a 96 estudantes, sendo 66 do 1º e 2º período e 
30 do 7º e 8º período. Contudo, 14 respostas foram desconsideradas pelo fato de algumas 
questões não terem sido respondidas, chegando-se a uma amostra válida de 82 respon-
dentes. O processo de amostragem é, portanto, não probabilístico em virtude da escolha 
dos respondentes que fizeram parte da amostra ter sido por conveniência dos pesquisa-
dores, o que traz algumas limitações em termos de generalização dos resultados obtidos. 

Para a realização desta investigação, o questionário foi dividido em dois pontos a fim 
de identificar os vieses decorrentes da heurística da disponibilidade. Assim, o ponto 1 
refere-se ao viés da recuperabilidade dos casos com as questões 1, 2 e 3. No ponto 2, pro-
curou-se avaliar a presença do viés da correlação ilusória através das questões 4 e 5. Além 
disso, foram levantadas informações relacionadas ao perfil dos respondentes (gênero, 
idade e período cursado).

Foram elaborados dois tipos de questionários, que se diferenciavam apenas pela 
segunda e terceira questões. Nesta, buscou-se verificar a opinião dos estudantes sobre 
trechos dos relatórios de administração de duas empresas, sendo suprimidas algumas 
palavras com relação a cada questionário. Naquela, procurou-se identificar se os estu-
dantes de contabilidade eram afetados pela heurística da Disponibilidade quando são 
apresentados resultados com lucros ou prejuízos. 

As questões basearam-se nos estudos de Lacerda (2010), Lucena, Fernandes e Silva 
(2011) e Macedo, Dantas e Oliveira (2012). É importante ressaltar que estes vieses foram 
analisados por serem os abordados nos referidos estudos, não tendo sido localizadas outras 
pesquisas que tratassem dos vieses da eficácia do conjunto de pesquisa e do imaginável.

Os questionários foram aplicados in loco no mês de agosto de 2015 e os respondentes 
tiveram em torno de 15 minutos para respondê-lo. 

Para descrever e resumir os dados, utilizou-se a estatística descritiva através do cál-
culo da média e frequência para cada opção de pergunta. Ademais, decidiu-se testar as 
seguintes hipóteses:

H1: O efeito disponibilidade influencia o processo de tomada de decisão, uma vez 
que o indivíduo tende a tomar decisões sobre conhecimentos que estão facilmente 
disponíveis.
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H2: O nível de conhecimento do respondente afeta a presença do efeito disponibili-
dade no processo de tomada de decisão.

H3: O gênero do respondente afeta a presença do efeito disponibilidade no processo 
de tomada de decisão.

Os dados obtidos foram tratados com auxílio do Microsoft Excel e do Stata 12.0 através 
de testes estatísticos. Os resultados oriundos dessa análise são demonstrados na seção 4.

A N Á L I S E  D O S  D A D O S

A partir dos dados coletados, observa-se que a maioria dos respondentes é represen-
tada por homens, apesar de existir uma pequena diferença. Assim, dos 82 questionários 
respondidos, 39 são estudantes do gênero feminino, o que representa 47,56% da amostra, 
e 43 do gênero masculino (52,44%). 

Quanto à idade, evidenciou-se a predominância de jovens, dos quais 53,66% pos-
suem até 20 anos, 34,15% têm de 21 a 25 anos, apenas 2,44% com 26 a 30 anos e 9,76% 
com idade superior a 30 anos.

Com relação ao período cursado pelos respondentes, percebe-se que 68,29% estão 
matriculados nos períodos iniciais do curso de Ciências Contábeis (1º e 2º período) e 
31,71% cursam o 7º e o 8º período, ou seja, o final do curso.

As informações sobre o perfil podem ser observadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Perfil dos Respondentes

Gênero Frequência %
Feminino 39 47,56%

Masculino 43 52,44%

Total 82 100,00%

Idade Frequência %
Até 20 anos 44 53,66%

21 – 25 anos 28 34,15%

26 – 30 anos 02 2,44%

31 ou mais 08 9,76%

Total 82 100,00%

Períodos Frequência %
Iniciais (1º e 2º) 56 68,29%
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Finais (7º e 8º) 26 31,71%

Total 82 100,00%

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Na primeira questão, buscou-se verificar se os estudantes de Ciências Contábeis 
apoiam as suas escolhas em informações específicas que vêm mais facilmente às suas 
mentes ao invés de tomarem a decisão de acordo com um quadro mais completo. 

Com base no estudo de Lacerda (2010), perguntou-se o fator que seria levado em 
consideração antes de realizar uma aplicação financeira. Os resultados estão apresenta-
dos na Tabela 2.

Tabela 2 – Efeito disponibilidade e o viés da recuperabilidade dos casos

Período Gênero

Iniciais Finais Total Feminino Masculino Total

Presença 
de viés

27

48,21%

05

19,23%

32

39,02%

15

38,46%

17

39,53%

32

39,02%

Ausência 
de viés

29

51,79%

21

80,77%

50

60,98%

24

61,54%

26

60,47%

50

60,98%

Total
56

100,00%

26

100,00%

82

100,00%

39

100,00%

43

100,00%

82

100,00%

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Observa-se que, tanto os discentes matriculados nos períodos iniciais do curso, como 
aqueles que estão cursando os últimos níveis, não foram influenciados pela heurística da 
disponibilidade. Isso significa que a maioria dos estudantes (60,98%) levaria em conside-
ração as taxas, os tributos e a inflação antes de realizar a aplicação financeira. Por outro 
lado, 39,02% dos alunos foram condicionados pela dita “regra de bolso” ao afirmarem 
que avaliam o retorno que se obteria no médio e longo prazo, não estando atentos a 
outros fatores (taxas, tributos e inflação) os quais também são relevantes e podem alterar 
o capital do investimento.

Além disso, no que diz respeito ao gênero, identificou-se que 38,46% das mulheres e 
39,53% dos homens foram influenciados por tal heurística. 
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Tabela 3 – Teste estatístico

Teste Período Gênero

Nível de significância Nível de significância

Qui-Quadrado de Pear-
son 0,012 0,921

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

A tabela 3 mostra que, de acordo com os testes estatísticos e considerando um nível 
de significância de 5%, pode-se afirmar que a presença do viés da recuperabilidade dos 
casos, nessa questão, é influenciada pelo nível de conhecimento, porém o gênero não se-
ria relevante para a sua ocorrência, uma vez que apresentou comportamento semelhante 
em termos percentuais.

A questão 2, replicada do trabalho de Lucena, Fernandes e Silva (2011), que por sua 
vez foi adaptada do estudo de Lima (2007), também buscou identificar a presença do 
viés da recuperabilidade dos casos.

A questão propõe um mesmo enunciado, descrevendo uma venda de determinado 
produto, e, com base nesta, era apresentada uma DRE para cada grupo de respondentes 
(questionários tipo A e tipo B), que apresentam a mesma situação apenas com alteração 
na forma como a demonstração foi feita. Por fim, solicitou-se ao respondente que ava-
liasse a situação da empresa como “boa” ou “ruim”.

Assim, espera-se que ambos os grupos, em média, avaliem a DRE da mesma forma, 
dado que as informações apresentadas aos grupos foram iguais.

Tabela 4 – Efeito disponibilidade e o viés da recuperabilidade dos casos

Questionário

Tipo A Tipo B Total

Bom
19

44,19%

6

15,38%

25

30,49%

Ruim
24

55,81%

33

84,62%

57

69,51%

Total
43

100,00%

39

100,00%

82

100,00%
Fonte: Dados da Pesquisa (2015)

Observa-se que a maioria dos respondentes avaliou a situação da empresa como ruim 
(69,51%) em ambos os grupos, porém, observando a Tabela 5, nota-se que entre os gru-
pos houve uma diferença significante entre as médias dos respondentes.
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Tabela 5 – Testes estatísticos

Teste Nível de significância

Qui-Quadrado de Pearson 0,0005

Fonte: Dados da Pesquisa (2015)

Portanto, ao nível de significância de 5%, existe uma diferença significante entre 
as respostas dos dois grupos, demonstrada pelo valor de significância da estatística 
(p<0,05), implicando a interferência da heurística da Disponibilidade no julgamento 
dos respondentes.

A terceira questão apresentou um resumo das principais informações contidas no 
Relatório de Administração de duas companhias. Foi proposta uma situação – com base 
no estudo de Lucena, Fernandes e Silva (2011), para o questionário do tipo A e outra 
para o do tipo B. A análise sobre o efeito disponibilidade com relação às alternativas 
apresentadas está disposta na Tabela 6.

Tabela 6 - Efeito disponibilidade e o viés da recuperabilidade dos casos

Questionário

Tipo A Tipo B Total

Empresa 1
24

55,81%

12

30,77%

36

43,90%

Empresa 2
19

44,19%

27

69,23%

46

56,10%

Total
43

100,00%

39

100,00%

82

100,00%

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Ao serem questionados sobre qual empresa apresentou melhor desempenho, a maioria 
dos alunos que respondeu o questionário tipo A optou pela Empresa 1, enquanto a maioria 
que recebeu o questionário tipo B respondeu a Empresa 2. Caso houvesse preferência de 
um tipo de informação em detrimento da outra, teria sido apresentado o mesmo padrão 
de resposta em ambos os questionários. Porém, evidenciou-se uma mudança neste padrão. 
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Tabela 7 – Teste estatístico

Teste Nível de significância

Qui-Quadrado de Pearson 0,022

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

Observa-se na Tabela 7 que o padrão de resposta entre os grupos é estatisticamente 
diferente (χ2 : ρ = 0,022), o que evidencia uma associação entre a decisão tomada pelos 
alunos e o tipo de questionário respondido. Desse modo, a inversão na escolha dos res-
pondentes foi influenciada pela forma como os trechos foram apresentados. Logo, nessa 
situação, os estudantes foram afetados pelo efeito disponibilidade.

Esse resultado difere do encontrado por Lucena, Fernandes e Silva (2011) em seu 
estudo com operadores de Contabilidade, o que pode ser justificado pelo fato destes já 
terem uma maior experiência profissional.

Na questão 4 – adaptada do trabalho de Lacerda (2010), buscou-se identificar se 
os respondentes são afetados pelo viés da correlação ilusória, onde se cria, equivocada-
mente, a relação entre eventos. Para tanto, perguntou-se o que levaria o índice Bovespa 
a aumentar: alta ou queda do dólar, redução da inflação, alteração na taxa de juros 
ou nenhuma dessas alternativas. Como não existe relação causal entre as alternativas 
apresentadas e a elevação do índice Bovespa, se espera que os respondentes optem pela 
última alternativa.

Tabela 8 – Efeito disponibilidade e o viés da correlação ilusória

Período Gênero

Iniciais Finais Total Feminino Masculino Total

Presença 
de viés

55

98,21%

20

76,92%

75

91,46%

38

97,44%

37

86,05%

75

91,46%

Ausência 
de viés

1

1,79%

6

23,08%

7

8,54%

1

2,56%

6

13,95%

7

8,54%

Total
56

100,00%

26

100,00%

82

100,00%

39

100,00%

43

100,00%

82

100,00%

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

De acordo com a organização descritiva dos dados, observa-se que os grupos anali-
sados apresentaram a heurística, assim como no trabalho base para esta questão (LA-
CERDA, 2010), demonstrando que os estudantes de contabilidade podem ter suas deci-
sões afetadas pelo viés da correlação ilusória.
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Tabela 9 – Teste estatístico

Teste Período Gênero

Nível de significância Nível de significância

Qui-Quadrado de 
Pearson 0,001 0,065

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

No teste para identificar a significância das variáveis analisadas em relação à presença 
da heurística, observa-se que o nível de conhecimento – aqui tomado como proxy o período 
do curso dos respondentes, interferiu na susceptibilidade do respondente a ser influenciado 
pela heurística, corroborando, novamente, com os achados do trabalho de Lacerda (2010).

Entretanto, ao nível de significância de 5%, a variável de “gênero” não se mostrou significa-
tiva, ou seja, para a amostra estudada, esta variável não influenciou as respostas dos julgadores.

A última questão é uma réplica da aplicada no trabalho de Macedo, Dantas e Oli-
veira (2012), onde se buscou identificar a presença da heurística da Disponibilidade pelo 
viés da correlação ilusória. Nesta questão, o respondente deve apontar a probabilidade 
que o mesmo atribui a eventos independentes acontecerem.

Dentro da análise, das sete alternativas de respostas propostas, somente algumas são 
importantes para o estudo (c, e, g), de modo que a alternativa que trazia o efeito das 
heurísticas era a letra “g”, pois a escolha desta alternativa mostra que os respondentes 
ignoram a questão de probabilidades de eventos independentes, ou seja, a condição de 
que a probabilidade de cada evento independente (“c” e “e”) é necessariamente maior 
que a probabilidade de acontecimento destes em conjunto (“g”).

Assim, será considerada a presença de viés cognitivo pela escolha da opção “g” como 
mais provável que a opção “c” ou “e”, por entender que esta escolha será fruto de alguma 
relação com informações disponíveis à memória do respondente, e não à lógica.

Tabela 10 – Efeito disponibilidade e o viés da correlação ilusória

Período Gênero

Iniciais Finais Total Feminino Masculino Total

Presença 
de viés

54

96,43%

24

92,31%

78

95,12%

37

94,87%

41

95,35%

78

95,12%

Ausência 
de viés

2

3,57%

2

7,69%

4

4,88%

2

5,13%

2

4,65%

4

4,88%

Total
56

100,00%

26

100,00%

82

100,00%

39

100,00%

43

100,00%

82

100,00%

Fonte: Dados da pesquisa (2015)
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Como se observa na Tabela 10, a maior parcela dos respondentes apresentou a pre-
sença do viés (95,12%), o que corrobora com os resultados de Macedo, Dantas e Oliveira 
(2012). Este viés se apresenta em todos os grupos destacados neste trabalho (homens e 
mulheres e alunos de períodos iniciais e finais).

Tabela 11 – Teste estatístico

Teste Período Gênero

Nível de significância Nível de significância

Qui-Quadrado de 
Pearson

0,420 0,920

Fonte: Dados da pesquisa (2015)

No teste realizado para identificar se as variáveis “gênero” e “período” foram estatisti-
camente significantes em explicar o viés, constatou-se que ambas as variáveis não tiveram 
interferência na presença da heurística.

Ressalta-se que a resposta para esta questão pode ainda sofrer interferência da heurís-
tica da representatividade, que demonstra a tendência do julgador em basear sua analise 
em estereótipos (MACEDO; DANTAS; OLIVEIRA, 2012).

C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

A informação fornecida pela Contabilidade, seja pelo seu conteúdo ou formato, 
pode influenciar o processo decisório devido à presença de diversos fatores psicológicos 
que contribuem para a tomada de decisões equivocadas. Por isso, surge a Contabilidade 
Comportamental para estudar o comportamento dos envolvidos em tal processo e verifi-
car o impacto das questões cognitivas do indivíduo na prática contábil.

Diante disso, este trabalho tem como objetivo analisar a influência do efeito dispo-
nibilidade no comportamento decisório dos discentes do curso de Ciências Contábeis, 
observando se a sua ocorrência se deve pelo gênero ou nível de conhecimento dos alu-
nos, o qual foi medido com base no período do curso. Para isso, foram aplicados dois 
questionários em uma amostra de 82 estudantes dos períodos iniciais (1º e 2º) e finais (7º 
e 8º) do curso.

Ao serem questionados sobre o fator que seria levado em consideração para se realizar 
uma aplicação financeira, 39,02% dos alunos foram condicionados pela heurística da 
disponibilidade por optarem pelo retorno que obteriam no médio ou longo prazo, des-
considerando outros fatores relevantes para tal avaliação, como taxas, tributos e inflação. 

Na segunda e terceira questão, esperava-se que o padrão de respostas fosse o mesmo, 
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ou seja, diante das situações propostas, tanto os respondentes do questionário tipo A 
como do tipo B deveriam tê-las avaliado de forma igual. Porém, observou-se uma mu-
dança no padrão de respostas em ambas, o que implica a influência do efeito disponibi-
lidade na decisão dos estudantes. 

Com relação à quarta questão, verificou-se que 91,46% dos estudantes são afetados 
pelo efeito disponibilidade, mais especificamente, pelo viés da correlação ilusória. Além 
disso, identificou-se que o nível de conhecimento interferiu na susceptibilidade do res-
pondente a ser influenciado pela heurística.

Por fim, quanto à questão 5, a maior parte dos respondentes apresentou o viés (95,12%) 
pelo fato de ignorarem informações relevantes como o total de possibilidades que existem 
no problema. Nessa situação, sugere-se ainda a interferência da heurística da representa-
tividade, ou seja, a tendência do julgador ter baseado a sua análise em estereótipos.

É importante destacar que, nas situações propostas e com base nos testes estatísticos, 
a única variável que influencia a ocorrência do viés é o nível do conhecimento – tendo 
nesse estudo o período do curso como proxy, não sendo o gênero relevante para explicar 
o seu efeito no processo decisório dos estudantes de Contabilidade.

Cabe ressaltar que, devido à amostragem ser dada por conveniência dos pesquisadores, 
os resultados só podem ser considerados para a amostra estudada, não sendo permitidas 
generalizações, o que se configura como uma limitação deste estudo.

Tem-se que o objetivo deste trabalho foi alcançado, tendo sido encontrado evidências 
de que o efeito disponibilidade influencia no processo de tomada de decisão. Registra-se 
ainda que este trabalho contribui com a evolução da compreensão do efeito de heurísticas 
comportamentais à atuação do contador, destacando o conhecimento como variável signi-
ficativa para a ocorrência de vieses. 

Para pesquisas futuras, sugere-se ampliar a amostra, analisando todos os períodos do 
curso, bem como propor novas situações que abordem os vieses da eficácia de um conjunto 
de pesquisa e do imaginável, a fim de verificar a sua influência no comportamento decisório. 
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ANEXO – Questionário aplicado aos respondentes

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Dados Pessoais

1) Gênero

(   ) Masculino       (   ) Feminino

2) Idade

(   ) Até 20 anos    (    ) De 21 a 25 anos     (    ) De 26 a 30    (   ) Acima de 30

3) Período do curso: __________________________________________________
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Ponto 1 – Viés da recuperabilidade dos casos

1) Suponha que você queira realizar uma aplicação financeira. Qual fator você levaria 
em consideração antes de tomar a decisão?

(   ) Taxa de Juros, tributos e inflação

(   ) Quanto pode ganhar no médio prazo

(   ) Quanto pode ganhar no longo prazo

2) Uma empresa possui 02 (duas) unidades de um produto em estoque que custa 
R$ 5.000,00 cada. Vende cada produto por R$ 7.500,00. Entretanto, observa-se que o 
custo de reposição será R$ 8.000,00 por produto. Analise a Demonstração do Resultado 
do Exercício.

Obs.: Custo de reposição são todos os custos que variam de acordo com a quan-
tidade de pedidos efetuados para a reposição de produtos no estoque.

3) Apresenta-se abaixo um resumo das principais informações de dois Relatórios 
da Administração em 2008 de duas empresas diferentes.
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Ponto 2 – Viés da correlação ilusória

4) Na sua opinião, em que momento a Bolsa de Valores brasileira (índice Bovespa) 
sobe, ou seja, aumenta em pontos?

(   ) Quando o dólar cai.
(   ) Quando o dólar sobe.
(   ) Quando a inflação está baixa.
(   ) Quando a taxa de juros se altera.
(   ) Nenhuma das anteriores.

5) Digamos que você esteja fazendo uma análise para concessão de crédito para 
pessoa física. A seguir está descrita as características da pessoa que tem a concessão de 
crédito sob análise:

“Clara, uma cliente sua, tem 31 anos, solteira, ativa, bem falante e inteligente. Ela se 
formou em Filosofia e, como estudante, se preocupava bastante com questões ligadas a 
discriminação e justiça social, além de participar de passeatas e movimentos por direitos 
políticos e civis.”

Ordene as sete descrições a seguir (a, b, c, ..., g), sendo 1 para a mais provável até 7 
para a menos provável, em termos das chances de que elas estejam corretas em relação 
à Clara.

a) Clara é professora em uma escola do ensino fundamental (__)
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b) Clara trabalha em uma livraria e freqüenta um curso de yoga (__)
c) Clara participa ativamente do Movimento Feminista (__)
d) Clara é assistente social na área de psiquiatra (__)
e) Clara é caixa de banco (__)
f) Clara é vendedora de seguros (__)
g) Clara é caixa de banco e participa ativamente do Movimento Feminista (__)
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CAPÍTULO 17

EFEITO INCERTEZA NO PROCESSO DE 
TOMADA DE DECISÃO FINANCEIRA: 
ESTUDO COM DISCENTES DO 
CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS.
• Francisco Hedson da Costa 

• Jislene Trindade Medeiros

• José Dionísio Gomes da Silva

R E S U M O

Este estudo tem como objetivo verificar a presença do viés da incerteza nas decisões 
financeiras tomadas por discentes do curso de Ciências Contábeis de uma instituição de 
ensino superior pública, analisando como as variáveis gênero e idade interferem neste 
viés. Para se atingir este objetivo, aplicou-se um questionário, elaborado com base no 
estudo de Gneezy (2006), a 100 discentes do curso de ciências contábeis de uma ins-
tituição de ensino superior pública na cidade de Natal/RN. Os dados foram analisados 
através de estatística descritiva. Os resultados apresentados mostram fortes evidências da 
existência da aversão ao viés de incerteza no processo de tomada de decisões financeiras, 
considerando o total da amostra pesquisada. Também foi identificada a influência do 
gênero e da faixa etária na aversão ao viés de incerteza, na medida em que os indivíduos 
do gênero feminino mostram possuir uma maior aversão ao viés da incerteza que os do 
gênero masculino, e o efeito incerteza é mais fortemente presente entre os estudantes 
com idade entre 31 e 40 anos. Assim, pode-se concluir que o processo decisório de situ-
ações financeiras da maioria dos discentes da amostra está baseado na irracionalidade, 
visto que estes demonstram possuir limitações em sua racionalidade.

I N T R O D U Ç Ã O

Em um ambiente econômico-financeiro altamente complexo e que sofre rápidas 
transformações, o ambiente organizacional exige que os agentes tomem decisões, as 
quais muitas vezes devem acontecer em situações de incerteza. A Ciência Contábil 
tem como objetivo precípuo fornecer informações relevantes e úteis aos seus diferentes 
usuários a fim de que estes possam tomar decisões de maneira mais acertada possível. 
Ademais, o próprio processo de geração de informações desenvolvido pela contabilidade 
também envolve a necessidade constante de tomada de decisão. 
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Decidir de maneira ótima, portanto, pressupõe que o processo decisório é desenvol-
vido de modo único e inteiramente racional.  Assim, o tomador de decisão identifica e es-
colhe a opção que lhe proporcionará o melhor resultado possível. Esse comportamento 
estritamente racional está presente nos pressupostos das Finanças Modernas, segundo a 
Hipótese de Mercados Eficientes (HME). Para essa teoria, os investidores são racionais 
e, portanto, os ativos são precificados considerando o valor presente dos fluxos de caixa 
futuros descontados pelo seu risco (IKEDA; JUNIOR, 2004).

No entanto, Martins et al. (2015), considera que o processo de convergência aos 
padrões contábeis internacionais intensifica a utilização da subjetividade em suas deci-
sões e, consequentemente, a necessidade de julgamento do profissional contábil. Desse 
modo, fica evidente que as informações geradas pela contabilidade envolvem, em al-
guma medida, subjetividade e incerteza, como, por exemplo, a mensuração a valor justo.  

A Contabilidade Comportamental é interface da ciência contábil que se interessa 
pelo estudo da influência do comportamento humano nos dados contábeis e nas deci-
sões negóciais; o emprego de conceitos da ciência comportamental ao planejamento e 
construção de sistemas contábeis; o estudo da reação humana ao formato e conteúdo dos 
relatórios contábeis; além de como as informações contábeis afetam a tomada de decisão 
e o comportamento de seus usuários (SIEGEL; RAMANAUSKAS-MARCONI, 1989).

Dentre os diversos vieses já estudados pela literatura, destaca-se o Efeito Incerteza, 
que apresenta a aversão incerteza, isto é, a dificuldade que os indivíduos têm de tomar 
decisões em situações de incerteza. Segundo Gneezy et al. (2006), a aversão ao viés de 
incerteza indica uma violação da condição de racionalidade tradicional, na medida em 
que os indivíduos estabelecem numa  perspectiva  de risco um valor menor do que a sua 
pior realização possível.

O objetivo desse estudo é verificar a presença do viés da incerteza nas decisões fi-
nanceiras tomadas por graduandos de Ciências Contábeis de uma instituição de ensino 
superior pública, analisando como as variáveis gênero e idade interferem neste efeito. 
Desse modo, busca-se identificar se é diferente a presença do Efeito Incerteza entre 
pessoas do gênero masculino e feminino, bem como se a idade dos indivíduos exerce 
influência na percepção de tal viés.

R E F E R E N C I A L  T E Ó R I C O

O Processo Decisório e a Contabilidade Comportamental

O tempo todo decisões são tomadas, entretanto o processo decisório é bastante 
complexo e sofre influencia de aspectos psicológicos. Segundo Lima (2012), o processo 
decisório consiste em escolher, dentre as alternativas apresentadas, aquela que melhor 
satisfaça os interesses do tomador da decisão.

Devido à necessidade cada vez mais de decisões rápidas, o tomador de decisão co-



mumente elabora atalhos mentais ou as chamadas heurísticas de decisão para agilizar o 
processo decisório o que limita a racionalidade, que é um aspecto bastante fundamental 
para a tomada de decisão financeira, principalmente em ambientes de incertezas.

Vários estudos relacionados com o processo decisório buscam evidenciar os efeitos 
cognitivos e os vieses ou as heurísticas utilizadas como atalhos mentais que atuam no 
processo de tomada de decisão, contrapondo-se assim as teorias que pregam que os indi-
víduos tomam decisões pautadas, estritamente na racionalidade. De fato, diversos aspec-
tos possuem influenciar na tomada de decisão e estes não são absolutamente racionais.

A Contabilidade tem uma função representativa na prestação de informações para 
auxiliar o processo de tomada de decisão e a Contabilidade Comportamental ou Beha-
vioral Accounting relaciona aspectos da psicologia com os da contabilidade, estudando 
assim os aspectos comportamentais que influenciam a análise econômico-financeira que 
dá suporte ao processo decisório, tanto dos usuários das informações contábeis como dos 
profissionais contábeis (LIMA, 2007).

Uma das áreas de concentração de pesquisa da contabilidade comportamental, de 
acordo com Bamber (1993), é o julgamento e processo decisório dos contadores. Dessa 
forma, está pesquisa se enquadra neste campo de aplicação, visto que busca investigar 
como os futuros graduados em contabilidade se comportam em situações de decisão 
financeiras que envolvem incertezas e riscos.

Este trabalho busca identificar a aversão ao viés da incerteza no processo de tomada de 
decisão pelos graduandos do curso de ciências contábeis, futuros profissionais, fundamen-
tada na Prospect Theory desenvolvida por Kahneman e Tversky segundo a qual o homem 
é avesso a perdas e em relação aos ganhos, o homem prefere a certeza o que confronta 
com o defendido pela Teoria da Utilidade Esperada baseada na racionalidade da tomada 
de decisão (KÖBBERLING; WAKKER, 2005; FRANKFURTER; MCGOUN, 2000).

O Efeito Incerteza

De acordo com Yoshinaga et al. (2008), em uma economia em que agentes racio-
nais e irracionais interagem uns com os outros, a irracionalidade pode influenciar na 
avaliação dos ativos. Desse modo, para que se produzam previsões mais detalhadas, os 
modelos de comportamentos precisam especificar a irracionalidade dos agentes, bem 
como a maneira pela qual o seu comportamento diverge da teoria normativa tradicional.

Para Damodaran (2012), no processo de avaliação de empresas não adianta evitar 
situações de incerteza. Recusar-se a avaliar uma empresa por considerar muito incertas 
suas perspectivas para o futuro não faz sentido, pois qualquer pessoa que analise a em-
presa se deparará com a mesma incerteza. Esse autor acrescenta que o esforço para cole-
tar mais informações e para fazer mais análises nem sempre significará menos incerteza. 
Em certos casos, ironicamente, talvez até gere mais incerteza.

Lima Filho et al. (2012) destacam que as heurísticas são mecanismos cognitivos 
adaptativos que reduzem o tempo e os esforços nos julgamentos, mas que podem levar 
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a erros e vieses de pensamento. Além disso, os autores ensinam que para reduzir as 
exigências de processamento de informações da tomada de decisão, principalmente em 
condições de incerteza, os tomadores de decisão utilizam-se dessas regras práticas.

Gneezy et al. (2006) apresentam que a aversão ao viés de incerteza se manifesta em uma 
condição em que os indivíduos valorizam uma perspectiva de risco menor do que o valor 
determinado de sua pior realização possível. A preferência por ordem (EVERS et al., 2014) 
e viés familiaridade (CAO et al., 2009) também estão em linha com a aversão à incerteza.

P R O C E D I M E N T O S  M E T O D O L Ó G I C O S

Esta pesquisa se classifica, quanto ao objetivo como uma pesquisa descritiva, pois 
segundo Gil (1999), a pesquisa descritiva tem como principal objetivo descrever ca-
racterísticas de determinada população, utilizando técnicas padronizadas de coletas de 
dados. Quanto aos procedimentos de coleta de dados, foram utilizados técnicas de le-
vantamento ou Survey.

Segundo Vergara (2004), para se obter dados, em uma pesquisa de campo, pode-se 
utilizar como meios a observação, o questionário, o formulário e a entrevista. Para se 
atingir o objetivo desta pesquisa, utilizou-se como instrumento de coleta de dados um 
questionário, elaborado com base no estudo de Gneezy, 2006, dividido em duas seções.

A primeira seção se refere à identificação do perfil dos respondentes composta de 
perguntas sobre gênero, idade e curso. A segunda seção trouxe 13 questões divididas em 
três situações relacionadas com o viés da incerteza, onde em cada situação foram apre-
sentadas duas questões com pespectivas de certeza (obter algo com valor determinado e 
certo) e outras de incerteza (sorteios). Em cada uma das questões os respondentes teriam 
que analisar as propostas e atribuir valores com a finalidade de identificar como o risco 
decorrente da incerteza é incorporado no processo de tomada de decisão financeira.

Para a identificação da aversão ao viés da incerteza, foi realizada uma análise dos 
valores atribuidos pelos respondentes à participação nos sorteios (situações de incerteza), 
verificando se estes estão entre o menor e o maior valor das duas primeiras perguntas de 
cada situação, já que essas perguntas estão ligadas à ideia de certeza. Se os valores asso-
ciados aos sorteios são menores ou iguais ao valor mais baixo das duas primeiras questões, 
significa que há uma aversão ao viés de incerteza. 

Por outro lado, se os valores associados à participação de sorteio estão entre os dois 
valores das questões que envolvem situações de certeza, ou seja, as duas primeiras per-
guntas de cada situação, não há identificação da aversão ao viés de incerteza. 

Elaborado o questionário, foi realizado um pré-teste, junto a 13 empreendedores 
para verificar a compreensibilidade e o tempo de duração do instrumento de coleta de 
dados antes da utilização definitiva, sendo realizadas as devidas adequações na lingua-
gem e na composição do instrumento de coleta de dados.

A amostra deste estudo é composta por discentes do curso de ciências contábeis de 
uma instituição de ensino superior pública na cidade de Natal/RN, sendo classificada 
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como não probabilística intencional, visto que a escolha dos respondentes se deu por 
conveniência e acessibilidade dos pesquisadores. Ressalta-se que devido à amostra ter 
sido selecionada de maneira não aleatória, os resultados apresentados não podem ser 
generalizados, estando assim, os resultados restritos aos participantes do estudo. 

Para a obtenção dos dados, foram aplicados presencialmente 113 questionários na 
IES, em agosto de 2015. Os respondentes foram informados de que não havia respostas 
corretas, já que a atribuição dos valores, para cada questão, dependeria de preferências 
pessoais.

Com base nos resultados obtidos, procedeu-se a análise dos dados, utilizaram-se téc-
nicas de estatística descritiva, com o objetivo de verificar a presença da aversão à incer-
teza na tomada de decisão financeira dos discentes participantes do estudo. A tabulação 
e análise dos dados foram realizadas com o auxílio do software Microsoft Excel 2013. A 
seguir são apresentados e discutidos os resultados do estudo. 

A N Á L I S E  D O S  R E S U LTA D O S

Dos 113 questionários aplicados, 13 não foram considerados para análise dos dados 
por terem sido utilizados no pré-teste, resultando em um total de 100 questionários vá-
lidos.

Para a análise dos resultados, e identificação da aversão à incerteza, bem como a 
verificação se questões de gênero e idade interferem neste viés, levando em consideração 
as 3 situações constantes no instrumento de pesquisa, foram considerados os valores das 
medianas objetivando diminuir a influência de outliers.

Primeiramente, foi realizada a análise considerando o total dos respondentes da pes-
quisa, com a finalidade de identificar a ocorrência da aversão ao viés da incerteza no 
processo de tomada de decisão dos graduandos de Ciências Contábeis participantes. 

Tabela 1: Valores das medianas por pergunta da amostra total 

Situação 1 Situação 2 Situação 3
Ques-
tões 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Media-
na 30 65 49,5 30 25 25 22,5 50 80 30 30 60 30

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Na situação 1, de acordo com os dados apresentados na Tabela 1, pode-se observar 
que as medianas das perguntas 7, 8, 9 e 10 não estão entre o menor valor e o maior valor 
das questões 4 e 5 (R$ 30 e R$ 65, respectivamente). As medianas das perguntas 7 a 10 
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foram menores ou iguais ao menor resultado obtido nas questões 4 e 5, dando suporte à 
existência de aversão ao viés de incerteza. Em outras palavras, os respondentes se mostra-
ram dispostos a pagar um valor inferior para participar do sorteio do que o menor valor 
que pagariam para receber o mesmo item em uma situação de total certeza. 

Em relação a situação 2, pode ser observado novamente a existência de aversão à 
incerteza, visto que a mediana da questão 13  é igual a R$ 30,00, sendo assim inferior ao 
menor valor entre os resultados apurados para as questões 11 e 12 (R$ 50,00 e R$ 80,00, 
respectivamente). Portanto, os discentes do curso de ciencias contábeis mostraram-se 
dispostos a pagar para participar do sorteio dos cheques uma quantia inferior a que paga-
riam para receber o menor resultado em situação de plena certeza. Esse resultado não se 
coaduna com uma escolha racional.

Considerando, a situação 3, mais uma vez é possível verificar a existência da aversão 
ao viés de incerteza, pois como pode ser evidenciado na Tabela 1, a mediana obtida na 
questão 16  é igual a 30 minutos, sendo portanto, igual ao menor valor entre as perguntas 
14 e 15 (30 e 60 minutos, respectivamente).

Assim, verifica-se que os alunos estavam dispostos a assistirem a mesma 
quantidade de minutos no caso de retribuição por meio de sorteio (30 minutos), tal como 
para no caso do menor valor de retribuição, desde que o valor desse recebimento fosse 
conhecido com certeza. Dessa forma, tais resultados revelam outra evidência de decisão 
irracional.

Diante disso, constata-se fortes evidências da existência da aversão ao viés de incer-
teza no processos de tomada de decisões financeiras dos componentes da amostra.

O objetivo da realização da análise subdividindo a amostra por gênero e faixa etária 
é identificar a influência que estas variáveis podem apresentar na aversão ao viés da 
incerteza no processo de tomada de decisões financeiras dos participantes deste estudo.

Tabela 2: Valores das Medianas por Pergunta e por Gênero 

Situação 1 Situação 2 Situação 3

Questões 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Masculino

Mediana 30 60 50 37,5 30 25 25 50 90 30 30 60 30

N 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61

Feminino

Mediana 30 70 30 20 15 14 10 45 70 30 40 60 30

N 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

O próximo passo é avaliar como o gênero e idade podem interferir na aversão ao viés 
da incerteza. 
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A tabela 2 apresenta os resultados para as três situações dividas por gênero. De acordo 
com os dados apresentados, em relação às pessoas do gêmero feminino, verifica-se que 
as mediana encontradas para as questões 6, 7, 8, 9 e 10 apresentaram valores menores ou 
igual (apenas na questão 6) que o menor valor das medianas das questões 4 e 5.

Por sua vez, os dados relacionados aos indivíduos do gênero masculino, observa-se 
que a mediana para as questões 8, 9 e 10 apresentaram valores menores ou igual (apenas 
na questão 8) que o menor valor das medianas das questões 4 e 5.

Mediante esses resultados, conclui-se que ambos os gêneros apresentam a aversão ao 
viés de incerteza, no entanto, entre as pessoas do gênero feminino esse viés se mostrou 
mais acentuado, na medida em que tanto o número de questões em que ele apareceu foi 
maior, como os valor das medianas foram inferiores aos resultados obtidos para o gênero 
masculino, ainda que ambos os gêneros tenham apresentado medianas iguais para o 
menor valor do Cartão Presente numa situação de certeza.

Os resultados encontrados a partir de situações 2 e 3 são alinhados com os da pri-
meira situação, reforçando a maior viés associado ao gênero femino em comparação com 
o genero masculino.

A partir desses achados, pode-se concluir que o processo decisório para ambos os 
gêneros está baseado na irracionalidade, evidenciando a presença do viés de aversão à 
incerteza. Além disso, os individuos do gênero feminino mostram-se possuir uma maior 
aversão ao viés da incerteza.

Tabela 3: Valores das Medianas por Pergunta e por Idade 

Situação 1 Situação 2 Situação 3

Questões 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Até 21 anos

Mediana 30 70 42.5 30 25 25 22.5 50 100 37.5 60 75 55

N 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

De 22 a 30 anos

Mediana 30 60 50 25 25 25 20 50 77.5 30 30 60 30

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

De 31 a 40 anos

Mediana 45 90 30 16 15 14 10 20 30 20 30 40 30

N 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

Acima de 40 anos

Mediana 40 80 50 40 40 40 30 50 100 10 5 10 10

N 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
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Por fim, foi avaliado o efeito da idade na aversão ao viés de incerteza. A Tabela 3 
apresenta os resultados discriminados por respondentes de até 21 anos, de 22 a 30 anos, 
de 31 a 40 anos e os que tem mais de 40 anos, os quais representam 26%, 60%, 11% e 
3%, respectivamente, da amostra utilizada neste experimento.

De modo geral, os resultados demonstram a presença da aversão ao viés da incerteza 
em todos os segmentos. Já de forma mais específica, pode-se verificar que na Situação 1 
as medianas apresentadas pelos graduandos que tem idade entre 31 e 40 anos são as que 
possuem o menor valor entre as questões de 6 a 10, o que evidencia uma maior presença 
da aversão ao viés de incerteza neste grupo de estudantes. A situação 2 também confirma 
os resultados da situação 1. 

Por outro lado, ao analisar os dados do grupo de alunos que possuem maior idade 
(acima de 40 anos), observa-se que três das cinco medianas apresentadas na situação 1 
são iguais ao valor mais baixo entre as questões 5 e 6.

Por conseguinte, a aversão ao viés da incerteza entre aqueles que possuem maior 
idade foi menos proeminente. No entanto, os resultados da situação 2 não se coadunam 
com essa conclusão, tal resultado parece está mais associado à aversão ao item envolvido, 
no caso o cheque, do que a aversão a incerteza, já que a situção 3 apresenta resultados 
em consonância com a situação 1.

C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

A Contabilidade Comportamental tem o objetivo de explicar o efeito do comporta-
mento dos operadores da contabilidade, bem como de seus usuários, no processo deci-
sório, considerando os diversos vieses que podem interferir neste processo. O presente 
estudo tem o objetivo de apresentar um desvio da racionalidade, analisando viés compor-
tamental de aversão ao viés da incerteza.

A presente pesquisa foi realizada com cem estudantes do curso de ciências contábeis 
de uma instituição de ensino superior pública na cidade de Natal/RN. Os resultados 
obtidos apresentam fortes características do comportamento desses indivíduos. Três si-
tuações foram propostas visando identificar a presença de aversão ao viés da incerteza 
entre os graduandos.

Os resultados indicam a presença de aversão ao viés da incerteza entre os entrevista-
dos. Descobriu-se também que os indivíduos do gênero feminino apresentam uma ten-
dência mais acentuada desse viés do que os do gênero masculino. Por fim, os graduandos 
com idade entre 31 e 40 anos demonstraram uma presença mais forte de aversão ao viés 
da incerteza, em relação aos demais grupos de alunos.

Novas pesquisas podem buscar verificar como outras variáveis podem interferir na 
aversão ao viés da incerteza, como por exemplo, o grau de conhecimento de finanças 
pelos indivíduos, bem como pode ser aplicada a outros grupos de indivíduos, tais como 
profissionais contábeis, gestores ou alunos de outros cursos.
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Além disso, pode-se tentar verificar a existência de correlação entre a aversão ao viés 
da incerteza e outras heurísticas comportamentais, como, por exemplo, a heurística da 
disponibilidade, a heurística da ancoragem, dentre outras.
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(  ) Masculino       (  ) Feminino

2. Idade

(   ) Até 21 anos    (   ) De 22 a 30 anos     (    ) De 31 a 40   (    ) Acima de 40
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3. Curso: __________________________________

Situação 1

4. A Livraria Saraiva oferece a você um Cartão Presente que dá direito a compras no valor 
de R$ 50,00. 

Quanto você pagaria por esse Cartão Presente? 

R$ _____________

5 A Livraria Saraiva oferece a você um Cartão Presente que dá direito a compras no valor 
de R$ 100,00. 

Quanto você pagaria por esse Cartão Presente? 

R$ _____________

6. Você é escolhido para participar de um sorteio envolvendo Cartões Presentes da Livra-
ria Saraiva nos valores de R$ 50,00 e R$ 100,00. Sabendo que você tem 99% de chances 
de ganhar um cartão de R$ 100,00 e 1% de chance de ganhar um cartão de R$ 50,00. 
Quanto você pagaria para participar deste sorteio? 

R$ ___________

7. Você é escolhido para participar de um sorteio envolvendo Cartões Presentes da Livra-
ria Saraiva nos valores de R$ 50,00 e R$ 100,00. Sabendo que você tem 60% de chances 
de ganhar um cartão de R$ 100,00 e 40% de chances de ganhar um cartão de R$ 50,00. 
Quanto você pagaria para participar deste sorteio? 

R$ ___________

8. Você é escolhido para participar de um sorteio envolvendo Cartões Presentes da Livra-
ria Saraiva nos valores de R$ 50,00 e R$ 100,00. Sabendo que você tem 50% de chances 
de ganhar um cartão de R$ 100,00 e 50% de chances de ganhar um cartão de R$ 50,00. 
Quanto você pagaria para participar deste sorteio? 
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R$ ___________

______________________________

 As questões de 4 a 16 foram adaptadas dos estudos de Gneezy (2006).

9. Você é escolhido para participar de um sorteio envolvendo Cartões Presentes da Livra-
ria Saraiva nos valores de R$ 50,00 e R$ 100,00. Sabendo que você tem 40% de chances 
de ganhar um cartão de R$ 100,00 e 60% de chances de ganhar um cartão de R$ 50,00. 
Quanto você pagaria para participar deste sorteio?

 R$ ___________

10. Você é escolhido para participar de um sorteio envolvendo Cartões Presentes da Li-
vraria Saraiva nos valores de R$ 50,00 e R$ 100,00. Sabendo que você tem 1% de chance 
de ganhar um cartão de R$ 100,00 e 99% de chance de ganhar um cartão de R$ 50,00. 
Quanto você pagaria para participar deste sorteio? 

R$ ___________

Situação 2

11. Você é procurado por alguém para trocar um cheque no valor de R$ 100,00 que só 
poderá ser sacado daqui a um ano. 

Quanto você pagaria para ficar com esse cheque e sacá-lo daqui a um ano?

 R$ ____________

12. Você é procurado por alguém para trocar um cheque no valor de R$ 200,00 que só 
poderá ser sacado daqui a um ano. 

Quanto você pagaria para ficar com esse cheque e sacá-lo daqui a um ano?

 R$ ____________
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13. Você é procurado para participar de um sorteio em que ganhará um cheque no valor 
de R$ 100,00 ou de R$ 200,00, que só poderá ser sacado daqui a um ano. 

Quanto você pagaria para participar deste sorteio?

 R$ ____________

Situação 3

14. Você é escolhido para participar de uma apresentação de uma empresa que 
vende Pacotes de Viagens para diversos destinos nacionais e internacionais. Para 
isso você receberá um pagamento no valor de R$ 50,00.

Por quanto tempo você estaria disposto a permanecer ouvindo essa apresentação?

__________ minutos.

15. Você é escolhido para participar de uma apresentação de uma empresa que 
vende Pacotes de Viagens para diversos destinos nacionais e internacionais. Para 
isso você receberá um pagamento no valor de R$ 100,00.

Por quanto tempo você estaria disposto a permanecer ouvindo essa apresenta-
ção?

__________ minutos.

wt16. Você é escolhido para participar de uma apresentação de uma empresa que vende 
Pacotes de Viagens para diversos destinos nacionais e internacionais.

Como pagamento para assistir tal apresentação, você participará de um sorteio em que 
você ganhará o valor de R$ 50,00 ou R$ 100,00. 

Por quanto tempo você estaria disposto a permanecer ouvindo essa apresenta-
ção?

__________ minutos.

Obrigado Pela Participação!
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CAPÍTULO 18

 FRAUDES CONTÁBEIS E 
WHISTLEBLOWING: UMA PESQUISA 
EMPÍRICA SOBRE A INFLUÊNCIA DA 
PERCEPÇÃO CONTÁBIL DO DELATANTE.
• Rossana Guerra de Sousa

• Adriana Fernandes de Vasconcelos

• Gustavo Amorim Antunes

• José Dionísio Gomes da Silva

R E S U M O

A fraude corporativa é considerada um sério problema econômico e social, com efei-
tos adversos sobre uma ampla gama de partes interessadas e tem nas ações de denúncia 
interna (whistleblowing) seu principal fator de mitigação. Para um melhor entendimento 
das questões que levam a decisão de delação, o estudo examinou a interferência da per-
cepção contábil do empregado sobre esta decisão. Foi conduzido um estudo exploratório 
com pesquisa de campo a partir da construção de um cenário hipotético, adaptado de 
Menk (2011) e da avaliação da percepção contábil, com questionário elaborado por 
Clikerman e Henning (2000). Os dados, analisados com análise fatorial e comparação 
de médias, apontam uma possível relação entre a melhor percepção contábil e a pro-
pensão a delação, demonstrando a necessidade da divulgação institucional e social da 
importância e do impacto das questões contábeis na busca pela redução dos casos de 
fraude contábil.

I N T R O D U Ç Ã O

A fraude corporativa é considerada um sério problema econômico e social, com efei-
tos adversos sobre uma ampla gama de partes interessadas (stakeholdesrs). Do ponto de 
vista econômico, estima-se que as fraudes consomem, em média, 5% da receita anual 
das empresas, equivalentes a U$ 3,5 trilhões por ano, em todo o mundo, conforme pes-
quisa feita pela The Association of Certifiede Fraud Examiners (ACFE, 2012). Os impac-
tos sociais são sentidos especialmente por empregados, credores, pensionistas, além de 
clientes e fornecedores.
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De acordo com a ACFE (2012), as fraudes corporativas podem ser classificadas em 
três categorias: roubo de ativos, corrupção e fraude contábil.  O roubo de ativos e a 
corrupção tendem a ocorrer, inclusive simultaneamente, em 87%  dos casos, mas res-
pondem por uma pequena parcela das perdas financeiras das organizações (média de 
U$ 120 mil anuais por empresa). Por outro lado, a fraude contábil representa 8% dos ca-
sos relatados na pesquisa, mas é responsável pelo maior montante de perdas financeiras 
(média de U$ 1 milhão anual por empresa). 

O estudo revela que 68% das perdas por fraude corporativa são atribuídas pelas or-
ganizações a fraudes contábeis e que o tempo gasto para sua descoberta é superior aos 
demais. A ACFE (2012) estima que as fraudes corporativas demandam 18 meses para 
serem descobertas, enquanto as fraudes contábeis podem levar até 24 meses.

Por esta conjunção de fatores, a fraude contábil gera efeitos negativos especialmente 
para o mercado de capitais (FENG et al., 2011), prejudicando a confiabilidade pública 
das informações e reduzindo a capitalização das empresas em U$ 100 bilhões anuais. 
Segundo Karpoff, Lee e Martin (2008), as empresas perdem em média 38% do seu valor 
de mercado quando desvios financeiros são divulgados.

Apesar de sua relevância, a fraude contábil permanece como um problema para as 
organizações e diversos fatores concorrem para aumentar este desafio: imprevisibilidade 
do evento, limitada experiência na detecção de fraudes pelos auditores (LOEBBECKE; 
EINING; WILLINGHAM, 1989) e tentativa de dissimulação do evento pelo fraudador.

Empregados têm sido apontados pela literatura acadêmica (NITSCH et al., 2005) 
como um fator crítico  na detecção tempestiva das fraudes nas organizações. A ACFE 
(2012) estima que 43,3% das fraudes são descobertas por ‘dicas’ e denúncias, especial-
mente de empregados, contra apenas 14% via atuação da auditoria interna. 

Apontado como peça fundamental na descoberta de fraudes, os empregados também 
são tidos como os principais responsáveis pela sua realização . De acordo com ACFE 
(2012), 80% das fraudes são efetuadas  por empregados ou gerentes, especialmente da 
área contábil, setor responsável por mais de 20% dos casos de fraudes.

A primeira década do século XXI foi marcada por diversos desastres corporativos de-
correntes de fraudes contábeis, inciados com o emblemático caso da Enron e chegando 
ao sistema financeiro com o Lehman Brothers. Esses escândalos, descobertos em grande 
parte por denúncias internas, mudaram as práticas das organizações e dos reguladores.

A reação mais conhecida a estes escândalos, na busca pela melhoria da qualidade das 
demonstrações financeiras, foi a publicação pelo governo americano da Sarbanes-Oxley 
Act (SOX, 2002), e da  Dodd Frank Act (DFA, 2010). Entre outros, obrigou-se que as em-
presas listadas nos Estados Unidos criassem linha anônima e confidencial para os empre-
gados denunciarem atos contábeis questionáveis e problemas de auditores (SOX, 301(4)). 

Essa determinação segue a linha de atuação já defendida pela literatura acadêmica, 
como forma eficiente de descobrir comportamentos ilegais e questionáveis, a partir da 
participação dos empregados, sendo denominados de whistleblowing (McLAIN; KEE-
NAN,1999; MICELI; NEAR, 1992).
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Whistleblowing é o termo em inglês que denota a denúncia de práticas ilegais, imo-
rais ou ilegítimas, direcionada por empregado para pessoas ou organizações que  podem 
agir perante a fraude (NEAR; MICELI, 1985).

Nos últimos 20 anos, a pesquisa sobre denúncia interna tem sido conduzida por di-
versas disciplinas (KAPLAN; SCHULTZ, 2007) como destacado mecanismo de controle 
na prevenção e detecção de fraudes. Porém, trata-se de processo complexo, que envolve 
fatores pessoais e organizacionais, e tem sido abordado pela academia sob diversos con-
textos, buscando um entendimento mais profundo do tema. 

Pesquisas dos antecedentes do denunciante (Mesmer-Magnus; Viswesvaran, 2005), 
diferenças demográficas (Miceli; Near, 1984) e relação com o lócus de controle (CHIU, 
2003), tem buscado este entendimento, porém Hogan et al (2008) avaliam que mais 
estudos devem ser feitos sobre o tema. 

No que diz respeito às fraudes contábeis, a divulgação das informações de natureza 
contábil pode ser considerada como ponto conflituoso entre gestores e usuários das de-
monstrações financeiras, já que estes últimos demandam pelo máximo de informação 
possível, enquanto os gestores buscam limitar a informação fornecida, o que pode ser 
explicado, de acordo com Watts e Zimmerman (1990), pelo fato dos seus desempenhos 
serem avaliados, em parte, pelos demonstrativos da empresa. 

Os gestores podem encontrar um ambiente favorável para cometerem fraudes, con-
siderando que possuem  acesso a todas as informações, detém o poder na tomada de 
decisões nas empresas e podem ter motivos para alterar informações contábeis quando 
seu desempenho estiver ameaçado pelos resultados apresentados pela contabilidade. 
A partir das constatações das pesquisas da AFCE (2012), que apontam os empregados 
como responsáveis por denúncia das irregularidades, mas também como seus principais 
preparadores, o segmento da contabilidade como o local de maior ocorrência de fraudes, 
aliado ao impacto das fraudes em demonstrativos financeiros para o sistema econômico 
e social, bem como  a utilização crescente, por força regulatória, de mecanismos de 
denúncia interna como ferramenta de controle na busca da prevenção e detecção de 
fraude, a pesquisa contábil deve voltar-se a este enfoque.

Nesse contexto, considerando que as fraudes contábeis são relevantes, que os empre-
gados contribuem em suas descobertas e que características do indivíduo podem afetar 
sua propensão a denunciar, investiga-se a seguinte questão de pesquisa: empregados com 
melhor percepção contábil são mais propensos a delatar fraudes contábeis?

A partir da noção inicial que as diferentes percepções do empregado em relação pa-
pel da contabilidade estão relacionadas com a sua decisão de delatar fraudes contábeis, 
buscou-se examinar a hipótese que a percepção de menor importância e impacto das 
questões contábeis pelo empregado reduzem a possibilidade de denúncia interna de atos 
irregulares.

O estudo avalia o impacto de cinco fatores determinantes sobre as intenções de de-
núncia interna dos respondentes, utilizando-se de situação prática e clara de aplicação 
no mundo real. A motivação deste estudo é decorrente da importância das ações de 



denúncia interna (whistleblowing) nas operações do ambiente corporativo e busca o 
melhor entendimento dos fatores que levam a uma decisão individual de atuação em 
denúncias internas.

Na impossibilidade de investigar em situações reais o whistleblowing por parte dos 
empregados, as pesquisas têm utilizado a intenção comportamental de delatar como pro-
xie operacional (CHIU, 2003). Nesse contexto, a Theory of Reasoned Action ou Teoria da 
Ação Racional tem sido a abordagem dominante para explicar a intenção comportamen-
tal como preditora de determinado comportamento no processo de tomada de decisão.

Para identificar a propensão a delatar, aplicou-se questionário contendo cenário hi-
potético de fraude, adaptado de Menk (2011), enquanto a percepção contábil foi ava-
liada quanto à cinco fatores específicos, a partir de instrumento elaborado por Clikerman 
e Henning (2000). Os dados foram coletados por meio de questionário eletrônico dispo-
nibilizado na internet, com a participação de 342 respondentes.

Os resultados de Menk (2011) sugerem que a propensão a delatar é maior nas pessoas 
que concordam com a divulgação ampla e responsável das informações, ou seja, empre-
gados com melhor percepção contábil são mais propensos a relatar as fraudes. Por outro 
lado, a propensão é menor nas pessoas que percebem os custos da divulgação contábil e 
justificam a manipulação das informações. 

As evidências encontradas no estudo de Menk (2011) podem auxiliar no planeja-
mento estratégico de ações de prevenção à fraude, através de programas específicos de 
conscientização quanto às questões contábeis e seus impactos para a organização, bem 
como demonstra a necessidade da divulgação institucional e social sobre a  importância 
e  impacto das questões contábeis na busca pela redução dos casos de fraude contábil.

Por fim, ressalta-se que este trabalho também contribui com a literatura sobre whis-
tleblowing ao analisá-lo no Brasil, cujas particularidades culturais, apontadas por Da-
Matta (1996), podem afetar a propensão dos empregados a delatar. 

O restante deste trabalho está dividido da seguinte forma: a seção 2 apresenta a fun-
damentação teórica relacionada a denúncias internas, a seção 3 contém os procedimen-
tos metodológicos, a seção 4 contempla apresentação e análise dos resultados e a seção 
5 apresenta as considerações finais.

F U N D A M E N TA Ç Ã O  T E Ó R I C A 

Esta pesquisa está ampara em três eixos teóricos, relativos a: i) divergências entre 
gestor e usuário da informação contábil; ii) aspectos psicológicos da TRA (Theory of Rea-
soned Action); e iii) whistleblowing em contabilidade. Esses eixos são discutidos a seguir.

Divergências entre Gestores e Usuários das Demonstrações Contábeis

Historicamente, a divulgação de informação contábil tem sido uma grande batalha 
na história corporativa (ARANYA, 1978, apud CLIKEMAN; HENNING, 2000), na me-
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dida em que os investidores procuram por divulgações mais extensivas e os gestores bus-
cam resistir a essa demanda, em virtude de suas performances serem monitoradas, em 
parte, através das demonstrações contábeis publicadas (WATTS; ZIMMERMAN, 1990).

Para Clikeman e Henning (2000), existem três questões que suscitam discordância entre 
os gestores e os usuários das demonstrações contábeis. A primeira delas diz respeito ao geren-
ciamento de resultados, entendido como a escolha de procedimentos contábeis para mover 
os números em direção a um patamar desejado. Assim, enquanto os gestores atingem suas 
metas, os usuários recebem informação enganosa sobre os resultados auferidos pela empresa.

A visão sobre a divulgação de informações confidenciais também é ponto conflituoso 
entre gestores e usuários. Enquanto estes acreditam que toda informação considerada 
relevante para suas decisões de investimentos devem ser divulgadas, os gestores argúem 
que uma extensa divulgação pode ajudar as empresas concorrentes. 

O terceiro ponto diz respeito aos custos e benefícios da divulgação destas informa-
ções. Na visão dos gestores, o custo de prover as informações requeridas pelos usuários é 
excessivo, não superando os potenciais benefícios que pode trazer, enquanto na visão dos 
usuários os benefícios do disclosure superam estes custos.

Essas diferenças de opiniões, bem como a independência dos gestores frente à to-
mada de decisão, e o livre acesso as informações da empresa, tem gerado oportunidades 
para a ocorrência de fraudes, as quais muitas vezes só são descobertas em estágio avan-
çado de execução. Para Lipman (2012), esses desastres são resultados de uma estrutura 
de governança corporativa falha, em particular no estabelecimento de procedimentos 
robustos de denúncias, e salienta que existem sete problemas principais nos atuais siste-
mas de denúncias adotados pelas empresas: 

• A alta administração tolera, mas não encoraja a denúncia, particularmente de 
executivos; 

• Não há nenhuma recompensa ou reconhecimento para denúncias legítimas; 
• Falhas de comunicação na denúncia anônima prejudicam as investigações; 
• Os sistemas de denúncia interna não garantem o anonimato; 
• A divulgação dos sistemas de denúncia não é satisfatória; 
• Os membros do comitê de auditoria não são vistos como independentes por 

informantes e não têm conhecimentos forenses;
• A motivação e personalidades dos denunciantes afetam as investigações.
• Assim, para que o sistema de denúncias seja efetivamente útil, é preciso encon-

trar maneiras de corrigir os problemas acima mencionados, fazendo com que 
as perdas ocorridas a partir de fraudes nas empresas possam ser gradativamente 
eliminadas, garantindo aos stakeholders a proteção de seus investimentos.

Este trabalho se relaciona com a última dificuldade apontada acima, pois avalia se o 
comportamento do empregado afeta sua propensão a delatar uma fraude.
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Aspectos Psicológicos da TRA (Theory of Reasoned Action)

Existem, no âmbito da psicologia, alguns modelos teóricos denominados de modelos 
de intenções comportamentais, os quais “focalizam essa variável que antecede imedia-
tamente o comportamento real e, por isso, provavelmente, tem alto potencial para prog-
nosticá-lo” (LACERDA, 2007). Dentre esses modelos, a Theory of Reasoned Action ou 
Teoria da Ação Racional, também conhecida como Teoria da Ação Fundamentada, tem 
sido considerada como a abordagem dominante.

Esta teoria é uma corrente derivada da psicologia social, que estuda a intenção com-
portamental, abrangendo aspectos como previsão de atitude e comportamento. Ela foi 
concebida por Icek Ajzen e Martin Fishbein, em 1980, e tem sido utilizada em diversas 
áreas de conhecimento (psicologia, administração, enfermagem, nutrição, dentre outras) 
para entender o comportamento dos indivíduos frente à tomada de decisões. (GAMBAL, 
1990; SABLE et al., 2006; LACERDA, 2007).

 Para Ajzen e Fishbein (1980), a teoria tem como objetivos predizer e entender o 
comportamento do indivíduo. No que diz respeito à predição, é necessário inicialmente 
identificar e mensurar um comportamento de interesse e estando este definido, torna-se 
possível entender o que o determinou. 

Para a teoria, o que irá determinar o comportamento de uma pessoa é a intenção que 
ela tem em executá-lo ou não. No entanto, os autores salientam que nem sempre existe 
uma relação perfeita entre a intenção e comportamento em si, ou seja, uma pessoa pode 
ter determinada intenção e não realizar o comportamento de acordo com a mesma, mas 
de maneira geral, as pessoas normalmente agirão de acordo com sua intenção (AJZEN; 
FISHBEIN, 1980).

 Ajzen e Madden (1986) explicam que a teoria é fundamentada em dois conceitos. 
O primeiro é o de atitude para com o comportamento (attitude toward the behavior), e 
refere-se ao grau que uma pessoa é favorável ou desfavorável com relação ao comporta-
mento em questão; a segunda é o de norma subjetiva (subject norm), que se refere à pres-
são social percebida para realizar ou não realizar o comportamento. Nesse sentido, as 
pessoas ponderam esses dois componentes, de acordo com a importância que atribuem 
para cada um, e os mesmos são assumidos para determinar a intenção comportamental.

Gambal (1990) explica que a TRA é utilizada para avaliar as intenções das pessoas 
para executar um comportamento específico. Isso ocorre com o exame das crenças sobre 
as conseqüências de realizar o comportamento e as percepções do apoio social que seria 
recebido no caso da ação ser executada, sugerindo que o melhor preditor do comporta-
mento é a intenção de realizar o comportamento em questão.

Assim, o que TRA propõe se encaixa no fundamento psicológico deste trabalho, pois 
a intenção em denunciar fraude contábil mostra que a escolha dos indivíduos, a partir 
do seu exame sobre o caso em questão, faria com que tomassem a atitude de reportar ou 
não a fraude, no caso de uma real situação onde houvesse possibilidade de denúncia.
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Whistleblowing em Contabilidade

O whistleblowing tem recebido grande atenção da literatura de negócios nos anos re-
centes, em função dos escândalos financeiros ocorridos na década de 2000 e o crescente 
interesse na ética e moralidade nas organizações (AVAKIAN; ROBERTS, 2011). Este 
termo, na visão de Near e Miceli (1985), é “a divulgação, por membros da organização 
(passados ou atuais), de práticas ilegais, imorais ou ilegítimas sob o controle de seus 
empregados, para pessoas ou organizações capazes de tomar ações efetivas”, podendo 
ocorrer internamente ou externamente, no entanto, pesquisas indicam que a maioria 
dos denunciantes primeiro revela suas descobertas internamente antes de denunciá-los 
ao público (MICELI; NEAR, 2002). 

A promulgação da SOX (2002), em sua seção 301 (4), trouxe a exigência de que o 
comitê de auditoria defina procedimentos para o estabelecimento de métodos de comu-
nicação, confidencial e anônimo, para queixas relacionadas à contabilidade e auditoria. 
Dessa forma, a cultura da denúncia tornou-se largamente discutida, e para Elias (2008), 
a exigência de canais de comunicação de fraudes representou uma grande mudança na 
profissão contábil, que sempre valorizou a confidencialidade. 

O DFA (2010), por sua vez, prevê uma potencial recompensa financeira para a pes-
soa que denunciar, desde que a informação fornecida seja dada de forma voluntária,  o 
indivíduo seja o primeiro a relatar o problema e a informação leve a sanções monetárias 
superiores a U$ 1,0 milhão. A aprovação da lei parte do pressuposto de que essa carac-
terística de recompensa financeira possa alterar as intenções de comunicação de muitas 
pessoas. 

A respeito do whistleblowing, Elias (2008) salienta tratar-se de um processo complexo 
que envolve fatores pessoais e organizacionais, com conseqüências nas empresas, que 
merecem ser discutidas e entendidas, para um correto dimensionamento dos procedi-
mentos adotados nos sistemas de denúncia interna nas empresas. 

Menk (2011) afirma que muitos funcionários relutam em se envolver em denúncias 
de irregularidades em atividades, mesmo existindo  proteção legal para a denúncia. Isso 
ocorre pois  historicamente, os delatores têm recebido um tratamento de retaliação da 
empresa e de seus funcionários. Como conseqüências da denúncia, observam-se a resci-
são docontrato, o rebaixamento do status e da remuneração, a dificuldade para avançar 
na carreira e o isolamento do denunciante. 

Miceli e Near (1994) comentam que as organizações retaliam denunciantes a fim de 
evitar um conhecimento público da queixa, desacreditar o denunciante e desencorajar 
outros denunciantes potenciais. Essa retaliação pode ser imposta pelos gerentes de níveis 
mais baixos, com ou sem o conhecimento dos executivos das empresas. 

Menk (2011) observa que alguns fatores impactam a decisão individual de relatar um 
problema encontrado, dentre eles, a ideia de que a denúncia é um comportamento que 
fornece benefício para a empresa e deve ser incentivada pelos gestores. Outro fator diz 
respeito à importância ou gravidade do problema ser um preditor na intenção de denun-



383

ciar, assim quanto maior  materialidade da fraude, mais provável levar um empregado a 
efetuar a denúncia. 

Ainda como fatores impactantes na decisão, encontram-se o nível de comprometi-
mento com o trabalho, que tende a aumentar a probabilidade de relato; bem como a 
situação ou forma dos comportamentos inaceitáveis. Assim, incidentes de assédio sexual, 
má gestão, ou ações ilegais são mais prováveis de serem relatados que casos de roubo ou 
preocupações de segurança. Observa-se ainda que fatores como religiosidade, ideologia 
ética do indivíduo e a possibilidade de uma mudança desejada podem ensejar a denún-
cia por parte dos empregados.

Esta pesquisa se insere nesse contexto, ao investigar se a percepção contábil do indi-
víduo afeta sua propensão a delatar fraude.

P R O C E D I M E N T O S  M E T O D O L Ó G I C O S

Visão global 

Para avaliar se a percepção contábil do indivíduo afeta sua propensão a delatar frau-
des, foi conduzida uma pesquisa de campo onde os respondentes foram apresentados a 
uma situação hipotética de fraude. 

O grupo de  respondentes constitui-se de profissionais e estudantes de Contabilidade, 
e a amostra pode ser considerada aleatória. O instrumento de pesquisa foi disponibili-
zado através de coletor eletrônico e divulgado através da rede de relacionamentos dos 
autores, e obteve 342 respostas. Os perfis dos respondentes encontra-se detalhado na a 
Tabela 1.  da área contábil.

O processo de coleta de dados foi estruturado inicialmente solicitando  posiciona-
mento sobre a possibilidade de denunciar o caso relatado e, em seguinda, em tela dife-
rente,que  avaliassem 11 assertivas sobre contabilidade, utilizando-se, em todos os casos, 
escala Linkert de sete níveis.

Posteriormente, utilizando-se de Análise Fatorial, as assertivas foram condensadas em 
cinco fatores de análise, seguindo a metodologia proposta por Clikeman e Henning 
(2000). Com isso, foi possível apurar os valores médios de cada fator e comparar as res-
postas dos grupos com maior e menor propensão a delatar.

Adicionalmente, informações demográficas quanto ao sexo, idade e situação profis-
sional foram incluidas no estudo para traçar o perfil dos respondentes.

As variáveis de análise foram determinadas pela questão de pesquisa e definidas como 
a seguir:

A) Propensão a delatar – referente à decisão de denunciar ou não a fraude, medida 
em escala métrica discreta com variação de 1 a 6, sendo 1 designado como certamente 
não comunicaria e 6 como comunicaria com certeza. O valor 7 foi utilizado para os casos 
em que o indivíduo não se sentia responsável pelo assunto.
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B) Percepção contábil – referente aos cinco fatores construídos a partir das respostas às 
11 assertivas de Clikeman e Henning (2000). Esses fatores espelharam conceitos relativos 
à deturpação, custo-benefício, divulgação, responsabilidade e transparência. Vale desta-
car que o questionário de Clikeman e Henning (2000) é citado na literatura como um 
instrumento adequado para avaliar a percepção contábil dos indivíduos (ELIAS, 2008).

Questionário e procedimentos gerais

O instrumento de coleta foi formado de três partes: i) coleta de dados demográficos; 
ii) exposição à situação de decisão, a partir do cenário de fraude adaptado de Menk 
(2011); e iii) apresentação das 11 assertivas elaboradas por Clikeman e Henning (2000). 

Para reduzir a possibilidade do respondente não compreender que o cenário proposto 
contém fraude, foi inserida esta indicação expressa ao longo do questionário (apresenta-
ção e título) e na questão central. O possível efeito da magnitude da fraude na decisão 
denunciá-la foi controlado com a indicação expressa de que o fato é de alto impacto.

A aplicação deu-se com a utilização de coletor de internet e os respondentes foram 
contactados via rede de relacionamento dos pesquisadores.

A escala Linkert foi utilizada em ambos os casos com sete níveis. Para captar a pro-
pensão a delatar, os valores variaram de 1 (não comunicaria) a 6 (comunicaria com 
certeza), sendo que a opção 7 indicava “não tenho responsabilidade sobre isto”. Para 
mensurar da percepção contábil, a escala utilizada variou de 1 (discordo totalmente) a 
7 (concordo totalmente).

Os dados coletados foram segmentados em grupos de análise utilizando-se da indica-
ção da possibilidade de denúncia atribuída na escala Linkert. Os grupos formados foram:

 
• G1 - Delação (respostas de 4 a 6) e;
• G2 - Não delação (resposta de 1 a 3). 
 A opção n° 7 (não sou responsável sobre isto) foi desconsiderada no agrupa-

mento (G3), pois apresentou baixa resposta e ausência de um padrão definido.

Análise fatorial

O objetivo da utilização da análise fatorial foi condensar as informações contidas nas 
11 assertivas em um conjunto menor de dimensões relevantes (fatores comuns), que pos-
sibilitasse uma melhor compreensão da percepção contábil dos respondentes. A opção 
pela técnica multivariada para selecionar fatores relevantes para avaliar a percepção dos 
respondentes minimiza o julgamento do pesquisador ao agrupar as respostas e reduz a 
possibilidade de inclusão de variáveis inadequadas no estudo.

A análise fatorial conduzida teve caráter exploratório do tipo R, que calculou os da-
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dos de entrada a partir de uma matriz de correlação entre as variáveis métricas, tomadas 
como as 11 assertivas fornecidas.

As suposições iniciais para aplicação do modelo (HAIR et al, 2009), especificamente 
quanto à homogeneidade da amostra é suprida pelo próprio objeto comum de análise. 
Quanto às medidas de intercorrelação, foram utilizadas a matriz de correlação e anti-
-imagem, sendo consideradas correlações parciais elevadas àquelas superiores a 0,5 e o 
teste de esfericidade de Bartllet, com significância estatística de que a matriz de correla-
ção tem estatísticas significantes pelo menos entre algumas variáveis, para valor p<0,05. 
Os testes foram conduzidos de forma sequenciada, iniciando com a utilização de todas 
as variáveis, eliminando-as a partir da matriz de anti-imagem até a obtenção de valores 
de correlação melhores possíveis. 

O método de extração de fatores utilizado foi o da Análise de Componentes Princi-
pais, pois segundo Hair et al (2009), este é o mais adequado quando se pretende reduzir 
dados. Com a extração inicial dos fatores não-rotacionados, e utilizando o critério de 
autovalores ou raiz latente, foram definidos como significantes os fatores com autova-
lores maiores que 1. Para obtenção de fatores com maiores potenciais explicativos e 
teoricamente mais significativos, segundo indicação do autor, o método de rotação orto-
gonal VARIMAX de fatores foi empregado. A avaliação das cargas funcionais não indicou 
necessidade de reespecificar o modelo.

Análise dos dados

A amostra da pesquisa foi composta de  342 respondentes, distribuídos nos três gru-
pos, sendo, ao final, 274 dados válidos, configurando-se 19,8% de dados perdidos, em 
decorrência de respostas incompletas. Os grupos tiveram distribuição de respondentes 
de G1: 227 (82,85%), G2: 37 (13,5%) e G3: 9 (3,28%). A distribuição demográfica entre 
os grupos não apresentou diferenciações significativas que fossem relevantes para o es-
tudo e assim não são reportadas.

A Tabela 1 evidencia os dados da amostra e o perfil dos respondentes.

Tabela 1- Informações sobre amostra e perfil dos respondentes

Total G1 G2 G3

Painel A: Informações da Amos-
tra

Amostra Inicial 342

Dados Perdidos 68
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Total G1 G2 G3

Dados Analisados 274

(100%)

227

(83%)

37

(14%)

09

(3%)

Painel B: Perfil dos Responden-
tes

Estudante 25,6%

Profissional em Exercício 38,4%

Profissional e Estudante 36,0%

Média de Atuação Profissional 8,2 anos 8,7 anos 5,7 anos 5,3 anos

Idade
31,1 anos

31,7 
anos 28,7 anos 26,1 anos

Fonte: Elaboração Própria

Seguindo procedimento de  Clikeman e Henning (2000), aplicou-se análise fatorial 
às respostas sobre percepção contábil. Esse método identificou que as 11 assertivas po-
diam ser agrupadas em 05 fatores, que explicam 62% da variância das variáveis. O estudo 
original contou com a participação de 141 respondentes e identificou 04 fatores que 
explicavam 78% da variância.

A matriz de anti-imagem mostrou para esta composição de valores de correlações 
parciais superiores a 0,6 e o teste de esfericidade de Bartlett (χ2

55= 249,28; p=0,000), 
indicando adequação da análise fatorial. A medida de adequacidade da amostra de Kai-
ser-Meyer-Olkin (KMO) apontou valores de 0,636, denotando a adequação da amostra 
para análise fatorial.

A Tabela 2 demonstra a classificação das assertivas sobre percepção contábil de 
acordo com os cinco fatores definidos pela análise fatorial. Foi mantida a nomenclatura 
utilizada por Clikeman e Henning (2000) para os quatro fatores comuns e atribuiu-se o 
rótulo de transparência para o quinto fator apresentado neste estudo.

Tabela 2: Fatores de percepção contábil

Fator Assertiva Sinal Esperado

DETURPAÇÃO (-)

5. Eu omitiria informações 

9. Eu distorceria o relatório

10. Auditor é quem protege o investidor
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CUSTO BENEFÍCIO (-)

3. Regra contábil sobrecarrega empresa

6. Divulga-se informação desnecessária

DIVULGAÇÃO (+)

8. Orçamentos devem ser divulgados

11. Deve-se divulgar corte de despesa

RESPONSABILI-
DADE

(+)

1. Maior risco deve ser divulgado

2. Diretor tem responsabilidade com 
acionista

4. Divulgação ampla é necessária

TRANSPARÊNCIA (+)

7. Deve-se divulgar honorário de diretor
Fonte: Elaboração Própria.

Nota: (-) valor esperado quanto menor melhor na escala de 1-6; (+) valor esperado 
quanto maior melhor na escala de 1-6.

Para definir o valor dos cinco fatores apresentados acima, calculou-se a média dos va-
lores atribuídos a cada assertiva que os compõem, conforme Clikeman e Henning (2000).

Seria recomendável aplicar testes estatísticos para verificar se as médias observadas 
são significantemente diferentes entre os grupos. Porém, a escala Linkert não gera dados 
com distribuição normal e não permite uso do tradicional teste t. Por outro lado, os testes 
não-paramétricos ficaram prejudicados pela discrepância no número de respondentes de 
cada grupo (227 e 37).

Assim, houve comparação numérica simples e todos os resultados apontam para a 
mesma direção: maior percepção contábil afeta positivamente a propensão a delatar. 
Ademais, simulação do teste t indica que a diferença entre as médias é estatisticamente 
significante.

Apresentação e análise dos resultados 

Segundo Ajzen e Fishbein (1980), as pessoas normalmente agirão de acordo com sua 
intenção, mesmo não se observando uma relação perfeita. A Tabela 1 demonstra que a 
maioria absoluta dos respondentes (83%) indica uma alta propensão a delatar a fraude 
contábil, o que implica, segundo a TRA, em um cenário favorável para as empresas na 
utilização do whistleblowing como instrumento para redução da ocorrência ou preva-
lência da fraude contábil nas organizações. O alto índice de propensão a delatar pode 
ser decorrente do crescente interesse pela ética e moralidade nas organizações, como 
relatado por Avakian e Roberts (2011).
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Os respondentes que apresentam maior propensão à delação, como visto na Tabela 
1, tem uma experiência profissional e idade maior que aqueles que indicam não delação 
como opção. Esta evidência é coerente com as afirmações de Menk (2011) que aponta 
como fatores impactantes na decisão de delação o nível de comprometimento com o 
trabalho, que pode ser alcançado com o amadurecimento profissional e pessoal.

 Menk (2011)  apresenta a ocorrência histórica de um tratamento de retaliação da 
empresa e dos outros funcionários como outro fator que pode, adicionalmente, explicar 
esta diferença na propensão a delatar, levando a relutância dos mais jovens e em início 
de carreira em realizar a delação, na busca da preservação da relação de emprego para 
o avanço na carreira.

A Tabela 3 apresenta os principais resultados da pesquisa, indicando que o grupo mais 
propenso à delação (G1) apresenta para os fatores Deturpação e Custo Benefício uma 
média menor, indicando menor concordância com a omissão de informações, distorção 
de relatórios, responsabilidade de auditores na proteção de investidores, sobrecarga de 
regras contábeis e a existência  de  divulgação contábil desnecessária.

Tabela 3 – Percepção dos fatores contábeis e propensão a denúncia de fraude
Fatores Sinal G1

Média 

(desvio padrão)

G2

Média

 (desvio padrão)

DETURPA-
ÇÃO

(-) 2,41

 (1,39)

2,91

(1,52)

CUSTO BE-
NEFÍCIO

(-) 3,96

(1,70)

4,23

(1,61)

DIVULGA-
ÇÃO

(+) 5,28

 (1,54)

5,12

(1,23)

RESPONSA-
BILIDADE

(+) 5,26

(1,20)

5,06

(1,23)

TRANSPA-
RÊNCIA

(+) 3,34

(2,80)

3,49

(2,46)

Fonte: Elaboração Própria.
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Este mesmo grupo (G1) apresenta média maior para os fatores Divulgação e Respon-
sabilidade, o que indica maior concordância com as divulgações de orçamentos, cortes 
de despesa, existência de maiores riscos, responsabilidade da direção com os interesses 
dos acionistas e divulgação ampla.

A análise em conjunto dos grupos (G1) e (G2) sugere que indivíduos com uma me-
lhor percepção contábil tendem a apresentar maior propensão a delatar.

A percepção contábil relacionada à Transparência apresenta resultado inconsistente 
com o esperado, sendo maior a concordância com a divulgação dos honorários de dire-
toria no grupo que apresenta menor propensão a delação (G2). 

Esta aparente distorção pode ser explicada pela ainda controversa questão relacio-
nada com a divulgação de remuneração de executivos no Brasil, que suscita questões 
judiciais como as relacionadas à apresentação do Formulário de Referência da Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM), que torna pública a remuneração média de administra-
dores. A característica especial deste fator para o cenário brasileiro pode ser observada 
desde a construção dos fatores relacionados à questão, que gerou um grupo específico, 
fato não observado no estudo original de Clikeman e Henning (2000).

C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

As fraudes contábeis e seus conseqüentes impactos negativos na sociedade têm le-
vado organizações, governos e academia a estudar meios de minimizar a probabilidade 
de sua ocorrência e aumentar a possibilidade de sua identificação oportuna.

Os empregados das organizações são apontados, ambiguamente, como os principais 
responsáveis pelas  fraudes contábeis e como os instrumentos centrais na sua detecção. 
Políticas regulatórias, como a SOX (2002) e DFA (2010), e instrumentos gerenciais como 
os canais internos de denúncias (whistleblowing) têm se focado  na busca de proteção 
social e particularmente dos interesses dos stakeholders.

Alinhado a estas preocupações no crescente mercado empresarial brasileiro, este tra-
balho busca contribuir com a literatura sobre o whistleblowing ao analisá-lo no Brasil, 
cujas particularidades culturais apontadas por DaMatta (1986) podem afetar a propen-
são a delatar do empregado e a possível eficiência deste instrumento.

O  objetivo central deste estudo exploratório foi avaliar se a percepção contábil do 
empregado afeta sua propensão a delatar, a partir da utilização de um cenário hipoté-
tico de fraude, adaptato de Menk(2011) e de questionário elaborado por Clikerman e 
Henning (2000). O estudo limita-se ao cenário brasileiro e os resulados não podem ser 
generalizados.

Os resultados sugerem que a propensão a delatar é maior nos respondentes que con-
cordam com uma divulgação ampla e responsável das informações e menor nos que 
justificam a manipulação das informações.

Aponta ainda, consistente com a literatura, uma grande propensão a delatar entre os 
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respondentes, fato decorrente da busca por ética e moralidade nas organizações. Ainda 
em linha com a literatura, os respondentes com média de idade mais alta e maior tempo 
de atuação profissional apontam maior propensão a delatar que os mais jovens e em 
início de carreira.

O estudo evidencia a particularidade do cenário brasileiro em relação à divulgação de 
informações sobre remuneração de executivos, que, diferentemente do estudo original, 
aparece como um fator em separado na composição dos grupos de respostas e apresenta 
sinalização oposta à esperada, indicando menor propensão de delação nos respondentes 
que apresentam uma crença maior na necessidade de divulgação  da remuneração dos 
diretores. Este fato é consistente com o momento atual do cenário brasileiro, onde esta 
questão emerge nos debates corporativos.

Pode-se apontar como uma limitação deste estudo o fato de não terem sido consi-
deradas na situação de decisão a influência das restrições e dos canais de comunicação.

Ao demonstrar a existência de uma possível relação entre a percepção contábil do 
empregado e sua propensão a delatar, e adicionalmente ao seu tempo de atuação pro-
fissional e idade, este estudo pode auxiliar no planejamento estratégico de ações de pre-
venção a fraude. Esse planejamento não pode perder de vista, além da criação de canais 
específicos de comunicação interna para denúncia de fraudes, a atuação preponderante 
na conscientização interna quanto às questões contábeis e seus impactos para a organi-
zação, demonstrando a necessidade da divulgação social da importância e impacto da 
contabilidade na busca pela redução dos casos de fraude contábil nas organizações e 
minimização de seus danos.
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CAPÍTULO 19

O EFEITO DO CONSERVADORISMO 
E AUTOCONFIANÇA EXCESSIVA NA 
ADOÇÃO ÀS NORMAS INTERNACIONAIS 
DE CONTABILIDADE PELOS 
PROFISSIONAIS CONTÁBEIS
• Felipe da Silva Moreira

• Fernanda Nunes Dantas

• José Dionísio Gomes da Silva

R E S U M O

A Contabilidade Comportamental tem se tornado um ramo de estudo importante 
no processo de avaliação do comportamento dos contadores em situações de tomada de 
decisão. A escolha de critérios contábeis mais subjetivos pode propiciar ao profissional 
contábil comportamentos disfuncionais, cabendo a Contabilidade Comportamental  
procurar entender o processo e propor intervenções para a produção de uma informação 
contábil com mínimo de viés. O estudo discute como o efeito do conservadorismo e 
excesso de confiança influencia na escolha dos profissionais contábeis entre alternati-
vas de contabilidade trazidas pelo processo de convergência às normas internacionais.  
Aborda como os fatores comportamentais do conservadorismo e do excesso de confiança 
influenciam na escolha da informação contábil pelos profissionais contábeis. Os resul-
tados revelam que o efeito da autoconfiança excessiva não é predominante entre os pro-
fissionais participantes da pesquisa, considerando avaliar seu conhecimento semelhante 
aos demais. Quanto ao conservadorismo é possível afirmar que os profissionais são con-
servadores no processo de mudanças das práticas contábeis.

I N T R O D U Ç Ã O

O ambiente informacional no qual a contabilidade se insere exige informações eco-
nômicas transparentes e que auxiliem o processo de tomada de decisão, que devem ser 
elaboradas a fim de atingir esses objetivos. Assim, presume-se que os tomadores de deci-
são utilizarão de maneira racional as informações que possui.
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A necessidade de informações do mercado pode ser afetada, também, por fatores 
psicológicos, que constituem o escopo das pesquisas na área comportamental, como 
finanças comportamentais e contabilidade comportamental. Essas pesquisas surgiram 
em meio aos anos de 1950, trazendo grande contribuição para a literatura contábil e 
entendimento do processo decisório (SIEGEL; RAMANUSKAS-MARCONI, 1981). 

Na visão da psicologia, existem dois sistemas mentais (sistema 1 e 2) que operam de 
maneira distinta. O sistema 1 é operado de maneira automática e rápida, enquanto que 
o sistema 2 é utilizado em cálculos complexos e atividades que demandam um esforço 
de raciocínio maior (KAHNEMAN, 2012).

Sendo assim, é possível que contadores utilizem o sistema 2 para avaliar o reco-
nhecimento de determinados elementos contábeis, operacionalizando o raciocínio, os 
cálculos complexos e o processo laborioso. Porém, a contabilidade comportamental está 
inserida no sistema 1, pois objetiva avaliar se a intuição, confiança excessiva e outros 
fatores cognitivos antecipam decisões racionais dos contadores.

Em um contexto de adoção às normas internacionais de contabilidade, pesquisa re-
cente de Barker e Mcgeachin (2015) tem avaliado que FASB e IASB tem vindo a emitir 
normas com caráter menos conservador, mais subjetivo e que exige mais do profissional 
contábil no momento de realizar julgamento profissional entre escolhas contábeis. 

O caráter mais subjetivista pode se considerar como um fator importante na avalia-
ção do comportamento dos contadores frente a decisões de escolhas contábeis. Realizar 
estudos empíricos com contadores de escritórios de contabilidade serve como estímulo a 
literatura contábil sobre contabilidade comportamental e traz contribuições importan-
tes de como esses profissionais reagem em situações de mudanças de critérios contábeis.

A pesquisa também se justifica pelo fato de que os fatores cognitivos de profissionais 
contábeis podem caracterizar um viés importante na informação gerada aos investidores, 
credores e credores em potencial, afetando também o processo de tomada de decisão 
desses usuários.

A partir desse cenário, o estudo apresenta o seguinte problema: como o efeito do 
conservadorismo e excesso de confiança influencia na escolha dos profissionais de con-
tabilidade entre alternativas contábeis trazidas pelo processo de convergência às normas 
internacionais? 

O objetivo deste estudo consiste em observar como os fatores comportamentais do 
conservadorismo e do excesso de confiança influenciam na escolha da informação con-
tábil pelos profissionais contábeis.

A pesquisa está estruturada em 5 tópicos, iniciando com essa parte introdutória. O 
segundo item traz o referencial teórico, abordando questões de contabilidade comporta-
mental, conservadorismo contábil, autoconfiança excessiva e normas internacionais de 
contabilidade. Posteriormente é demonstrado a metodologia utilizada, seguida da aná-
lise de resultados. Finaliza-se com a apresentação das considerações finais e principais 
contribuições deste estudo.
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R E F E R E N C I A L  T E Ó R I C O

A discussão sobre o papel da contabilidade no processo decisório é importante na 
avaliação sobre a necessidade de informações contábeis por parte dos analistas, investi-
dores e acionistas. Em meio a complexidade do ambiente financeiro se faz necessário 
entender a base de preparação das demonstrações contábeis, e como os fatores técnicos 
e subjetivos influenciam nessa elaboração, de forma que a divulgação dos elementos das 
demonstrações ocorra livre de erros e vieses.

Os estudos nas áreas das finanças comportamentais trouxeram importantes contri-
buições quanto aos fatores cognitivos dos investidores em seu processo de tomada de 
decisão, motivadas pelas pesquisas de Kahneman e Tversky (1979). Nesse contexto, te-
orias como a eficiência do mercado de capitais começaram a sofrer críticas pois não 
conseguiam explicar comportamentos disfuncionais de seus agentes.

Sabendo da importância da Contabilidade nesse cenário, é provável que o sistema 
contábil e os contadores também sofram a influência de questões cognitivas e, conse-
quentemente, produzam informações com vieses comportamentais, gerando assim o 
que se denomina de Contabilidade Comportamental (LIBBY; BLOOMFIELD; NEL-
SON, 2001; BAZERMAN, 2004).

Essas questões são discutidas por Birnberg, Luft e Shield (2007), os quais afirmam 
haver uma relação significativa entre o comportamento humano e a ciência contábil, 
tendo em vista que os aspectos psicológicos impactam nas atividades dos contadores.

Para Bloomfield (2008), as pesquisas em Contabilidade têm motivado pesquisadores 
a averiguar os efeitos cognitivos e a racionalidade limitada, pois isso poderia explicar o 
porquê dos contadores se preocuparem tanto com regulamentos contábeis que se alte-
ram apenas em virtude da forma e não com o conteúdo das informações.

C O N S E R VA D O R I S M O  C O N TÁ B I L

A definição de conservadorismo contábil pode ser entendida de diversas formas. Be-
aver e Ryan (2005) desenvolveram um modelo que consegue capturar a relação entre 
conservadorismo condicional e incondicional, no qual os autores afirmam que o con-
servadorismo incondicional se trata de situações em que o valor dos ativos líquidos são 
subestimados a partir de aspectos predeterminados, enquanto que o conservadorismo 
condicional é caracterizado pela redução dos ativos em situações adversas, mas não é 
avaliado para maior em condições favoráveis. 

Basu (2005) corrobora com Beaver e Ryan (2005) ao afirmar que a definição de con-
servadorismo é associada com a tendência do contador em aceitar maior verificabilidade 
em situações de ganho do que em casos de perda. Ou seja, é a característica do contador 
reconhecer antecipadamente as perdas e postergar os eventos de ganho.

Ainda na visão de Basu (2005) a utilização pelos contadores do custo histórico ou 
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valor de mercado, dos dois o menor, na mensuração de ativos também compreende a 
uma forma de conservadorismo condicional que é permitido pela contabilidade. Dessa 
forma, esse conservadorismo condicional pode ser avaliado através do pronunciamento 
técnico CPC 16 – Estoques, que permite o reconhecimento dos estoques pelo custo ou 
valor realizável líquido, entre os dois o menor.

Barker e Mcgeachin (2015) colocam um ponto importante sobre a questão do con-
servadorismo contábil na ótica das IFRS e literatura contábil. Os autores chamam aten-
ção ao fato de que as normas internacionais de contabilidade caminham na proposta não 
conservadora, inclusive o FASB afirma que o conservadorismo não é uma característica 
desejável da informação contábil. Contrariamente, estudos mais recentes fazem críticas 
às propostas atuais do IASB/FASB.

Assim, esta pesquisa traz uma análise empírica com contadores sobre o comporta-
mento dos profissionais em questões envolvendo adoção de práticas que requerem o 
uso de estimativas contábeis, julgamento profissional e mudança na postura profissional. 
Quando o contador permanecer na prática já adotada em detrimento de uma melhor, 
ou de novo procedimento, não obrigatório, estará esse incorrendo enviesado pelo efeito 
do conservadorismo.

A utilização dessas estimativas também é discutida por Holthausen e Watts (2001), 
que consideram que as estimativas contábeis não verificáveis são brechas de comporta-
mentos oportunísticos pelos gestores. Cabe a essa pesquisa, verificar se o comportamento 
dos contadores é conservador em questões de subjetividade na estimativa contábil. 

Paulo, Antunes e Formigoni (2008) buscaram evidências que contribuíssem com 
a discussão acerca do conservadorismo contábil através dos números contábeis e de-
monstrações financeiras de companhias abertas e fechadas brasileiras, identificando um 
comportamento conservador dos números apresentados em que os resultados negativos 
são reconhecidos oportunamente.

Nesse mesmo sentido, Paulo, Paulo e Cavalcante (2015) analisam se o nível de con-
servadorismo contábil é divergente entre empresas familiares e não familiares, verifi-
cando se o nível de conservadorismo nas demonstrações contábeis das empresas familia-
res é significativamente menor do que empresas não familiares. Os resultados apontam 
que empresas familiares possuem maior reversão de perdas contábeis do que as empresas 
não familiares, sugerindo que aquelas são mais conservadoras.

Portanto, é possível avaliar o conservadorismo dos contadores como uma caracterís-
tica comportamental, sendo necessário avaliar se a adoção de práticas contábeis inter-
nacionais, conforme relatado por Barker e Mcgeachin (2015), na proposta não conser-
vadora, ainda é persistente ou se o comportamento dos contadores é menos conservador 
diante da adoção de IFRS.



Excesso de Confiança

Um outro fator comportamental que pode influenciar na tomada de decisão é a 
autoconfiança excessiva. Isso significa que os indivíduos podem se considerar acima da 
média ou que sabem mais do que outros.

Pereira, Cordeiro e Filho e Bruni (2011) trazem que o excesso de confiança eviden-
cia o nível de tolerância que cada indivíduo possui em suas decisões e que gestores que 
possuem excesso de confiança em suas deliberações acabam por superestimar a habili-
dade de prever os eventos de mercado, o que macula o processo decisório, podendo a 
decisão proporcionar resultados diversos dos desejados.

Para Mcmahon (2006) o excesso de confiança ocorre quando os tomadores de deci-
são superestimam os acertos de suas previsões iniciais ao tomar decisões negociais. Tal 
situação se pauta na crença da existência de um grande controle dos eventos, deixando, 
assim, de considerar as incertezas do mercado. 

Assim como ocorre com outros fenômenos comportamentais, o excesso de confiança 
é influenciado por determinados fatores que, nesse caso, se ligam a realização pessoal, ao 
sentir-se bem consigo mesmo. Assim, mesmo diante da falta de informação sobre uma 
determinada situação, para comprovar para os outros e para si mesmo que domina o 
assunto, há uma tendência de tomar a decisão se pautando apenas no seu conhecimento 
pessoal, o que muitas vezes induz o indivíduo ao erro decisório (MANNES, 2013).

De acordo com Anderson et al. (2012) o excesso de confiança faz com que um in-
divíduo se julgue melhor que os outros e, portanto, não necessita de ajuda externa. De 
acordo com o estudo dos autores, esse viés cognitivo aufere um status social mais ele-
vado, o que permite uma sensação de valorização pessoal, de competência perante os 
outros. Tal situação foi observada no curto e no longo prazo, o que reforça a tendência de 
que se trata de um comportamento de difícil controle, já que ele se delonga no tempo. 

Pelo ora visto, pode-se inferir que o excesso de confiança faz o produtor ou utilizador 
da informação não enxergar a situação como ela é, pois se pauta em predefinições já 
existentes, o que o induz a erros que podem comprometer e até mesmo agravar a condi-
ção analisada.

Normas Internacionais de Contabilidade

A busca por um padrão único de contabilidade a nível global que possibilitasse aos 
vários países a comparabilidade das suas informações e que contribuísse para a correta 
tomada de decisão influenciou a criação de um sistema único de normas, as chamadas 
IFRS – International Financial Reporting Standards.

Barth e Israeli (2013) abordam que vários estudos apontam que a adoção do padrão 
internacional traz vantagens ao mercado de capitais de um país, onde se observou que 
houve benefícios de liquidez após a adoção obrigatória das IFRS. 

Barth et al. (2012) trazem que empresas que possuem um sistema de contabilidade 
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pautado nas normas internacionais de contabilidade possuem maior nível de compara-
bilidade com as empresas norte-americanas, o que permite uma melhor compreensão da 
contabilidade desses países por parte dos investidores externos.

O estudo de Palea (2013) corrobora o entendimento das pesquisas supracitadas pois 
também evidencia melhorias na qualidade da informação financeira nos países da Eu-
ropa que aderiam aos padrões internacionais. Outra comprovação advinda do estudo é 
que a adoção das IFRS não é uniforme em toda a Europa, o que compromete a quali-
dade da informação contábil, tanto em termos absolutos, quanto em termos relativos. 

Os resultados da pesquisa de Paleo (2013) sugerem, ainda, que as diferenças na con-
tabilidade entre os países são propensas a permanecer mesmo após a adoção das normas. 
Tal situação pode ser explicada pela subjetividade dada a aplicação de algumas novas 
regras, que possibilita que o contador continue a utilizar o padrão anterior, mesmo ha-
vendo a indicação de um procedimento mais recente, e de melhor qualidade.

Fica evidente que a adoção das normas internacionais agrega vantagens competitivas 
às empresas, no entanto toda mudança requer alteração de culturas, comportamentos, 
além de necessitar de recursos financeiros que subsidiem o processo de convergência 
(ECKERT et al, 2012).

Isto posto, pode-se compreender que o processo de harmonização não é simples e 
linear, mas se trata de uma situação complexa que, muitas vezes, é demorada e requer 
também a aceitação e engajamento do contador. Sem a real vontade de mudança por 
parte desse, o processo fica comprometido, pois as normas que sugerem, mas não obri-
gam a adoção de novas práticas, dependem exclusivamente da aderência dos profissio-
nais ao processo.

Estudos Recentes

A busca por explicações que justifiquem os vieses comportamentais do contador tem 
influenciado o aumento de pesquisas na área da contabilidade comportamental. Com-
preender o que impacta o produtor das informações contábeis, e como impacta, tem 
sido cada vez mais importante já que a contabilidade no Brasil se torna mais notória. 
Essa situação se justifica pela adoção das normas internacionais de contabilidade que 
agregam maior segurança jurídica, qualidade e comparabilidade às demonstrações fi-
nanceiras.

A pesquisa de Kuhn, Machado e Machado (2013) objetiva saber qual o nível de 
conhecimento dos docentes de cursos de Ciências Contábeis da região metropolitana de 
Goiânia acerca das normas internacionais de contabilidade. A pesquisa demonstrou que 
o nível de conhecimento é bastante baixo. Assim, os professores não estão atualizados 
em relação as IFRS. O desconhecimento em relação às novas normas pode interferir na 
aceitação e na aplicabilidade dessas, já que o professor de contabilidade, assim como o 
próprio contador, necessita de conhecimento acerca das mudanças de forma a repassá-
-las e aplicá-las. 
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Sampaio, Coelho e Holanda (2015) analisam se os gestores de empresas que operam 
no Brasil são conservadores no reconhecimento contábil antecipado de efeitos esperados 
devido à eclosão de crise econômico-financeira. Pela pesquisa, infere-se que os gesto-
res aumentam o conservadorismo adotado na apuração de seu patrimônio líquido de 
maneira incondicional nos períodos associados à crise. Assim, em épocas de apertos, o 
efeito conservadorismo aflora, já que o receio de haver perdas condiciona a atuação do 
contador, que passa a ter maior receio de incorrer em erros.

Carpes et al. (2013) estudam a percepção dos contadores de cooperativas do Estado 
de Santa Catarina em relação às alterações trazidas pelo processo de convergência às 
Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) e seus reflexos nas referidas organiza-
ções. A análise possibilitou o entendimento de que as cooperativas passaram a adotar as 
novas normas, indo ao encontro dos novos dispositivos normativos.

O trabalho de Santiago, Cavalcanti e Paulo (2015) investiga se a qualidade da infor-
mação contábil das empresas de capital aberto do setor de construção no Brasil sofreu 
mudanças após a convergência do Brasil ao processo de harmonização contábil inter-
nacional. Os estudos apontam que após a adoção do CPC 27 – Ativo Imobilizado, o 
comportamento anteriormente conservador não foi mais observado. 

Pesquisas que se dediquem ao estudo do efeito excesso de confiança são bastantes 
incipientes, sendo observada a presença da definição desse comportamento disfuncio-
nal em estudos acerca dos vieses cognitivos em geral. Assim, a presente pesquisa obje-
tiva contribuir para o estudo específico desse efeito, de forma a fomentar a base teórica 
acerca do assunto.

M E T O D O L O G I A

A presente pesquisa tem caráter predominantemente descritivo quanto aos seus obje-
tivos de acordo com Raupp e Beuren (2004), tendo como escopo descrever os aspectos 
comportamentais dos profissionais contábeis em meio ao conservadorismo e autocon-
fiança excessiva no processo de mudança nos critérios e práticas contábeis.

A pesquisa é desenvolvida através da aplicação de um questionário segregado em três 
partes. A primeira parte do questionário contém informações sobre o perfil do respon-
dente, descrevendo gênero, idade, grau de formação (graduação, especialização, mes-
trado, doutorado, outro profissional ainda sem formação) e tempo de atuação na área de 
contabilidade. 

A segunda parte do questionário compreende a uma análise inicial sobre autocon-
fiança excessiva. Nesse sentido é proposto aos contadores que atribuam uma pontuação de 
zero a dez sobre o seu nível de conhecimento acerca de alguns pronunciamentos técnicos 
do CPC e como ele avalia o nível de conhecimento dos seus colegas de trabalho sobre o 
mesmo assunto. A partir dessas perguntas, desenvolve-se a primeira hipótese de pesquisa:

H1: Os contadores tendem a atribuir maior nota sobre o seu conhecimento de IFRS do 
que os colegas de trabalho.
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A terceira parte do questionário contém situações fictícias que envolvem a mudança 
de práticas contábeis por parte do contador. Nessa parte do questionário é proposto aos 
profissionais que atribuam uma nota de zero a dez sobre a sua propensão a fazer alte-
rações nas práticas contábeis, contemplando a mudança de critérios mais objetivos por 
critérios mais subjetivos, estrutura da empresa, presença de órgãos reguladores e redução 
de custos na empresa. 

Dessa forma, a pesquisa busca avaliar se os contadores permanecem com um critério 
contábil anteriormente já utilizado e mais objetivo ou se eles mudariam a sua postura profis-
sional, exercendo uma mudança no julgamento dos eventos econômicos com caráter mais 
subjetivo. A partir da terceira parte do questionário, tem-se as seguintes hipóteses de pesquisa:

H2: Os contadores tendem a ser mais propensos em permanecer com critérios mais 
objetivos, sendo, portanto, mais conservadores.

H3: Os contadores tendem a ser mais conservadores em empresas familiares do que em 
empresas não familiares.

H4: Os contadores tendem a ser mais conservadores quando as IFRS sugerem possibili-
dade de mudança de uma norma anteriormente emitida por um órgão regulador.

H5: Os contadores tendem a ser conservadores mesmo com a necessidade da empresa 
em reduzir custos no seu departamento.

Outra questão a ser abordada pela pesquisa é se contadores que se declaram mais 
conhecedores de normas internacionais de contabilidade e de outros assuntos contábeis 
são menos conservadores, o que é sugerido por pesquisa recente de Barker e Mcgeachin 
(2015). Dessa forma a pesquisa traz, ainda, a seguinte hipótese:

H6: Os contadores que se mostraram mais autoconfiantes em excesso são menos con-
servadores.

A amostra selecionada para a pesquisa compreende a profissionais contábeis de um es-
critório de contabilidade situado na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, e mais alguns 
profissionais de outros escritórios contábeis, totalizando 28 profissionais de contabilidade. 

Porém um questionário foi excluído para a estatística descritiva da primeira parte da 
pesquisa. Outro questionário foi excluído do processo de análise por ter sido considerado 
inconsistente no padrão de respostas. A amostra se deu por conveniência, sendo solici-
tado a divulgação do questionário de pesquisa a outros contadores por meio do link de 
questionário do Google Docs®.

Apesar dos resultados da pesquisa não poderem ser generalizados para um conjunto 
total de contadores, o presente estudo contribui com uma discussão importante acerca 
do conservadorismo e autoconfiança excessiva por meio de análise empírica.

Os dados coletados através dos questionários eletrônicos foram submetidos em uma 
planilha de Excel e em seguida, os dados foram trabalhados por meio do STATA® para 
avaliar a diferença estatística de média entre os grupos masculino e feminino e as aná-
lises também foram desenvolvidas por meio do Microsoft Excel®. Os resultados são 
apresentados na seção seguinte deste trabalho.
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R E S U LTA D O S  E  A N Á L I S E S

Estatística descritiva

A partir da análise dos questionários considerados válidos foi possível identificar 
características e posicionamento do grupo de profissionais analisado. Observou-se que 
houve um equilíbrio na amostra entre pessoas do sexo masculino e feminino, sendo 
52% respondentes do sexo feminino e 48% do sexo masculino. Quanto a faixa etária, 
percebe-se uma concentração maior do público mais jovem conforme apresentado na 
Tabela 1 a seguir:

Tabela 1 - Faixa Etária
Idade Qtd %
Até 23 anos 5 18,5%
24 a 27 anos 11 40,7%
28 a 31 anos 8 29,6%
32 a 40 anos 2 7,4%
Acima de 40 anos 1 3,7%
Total 27 100,0%

Fonte: própria, 2015.

Quanto ao grau de formação do público respondente, verifica-se que a maioria tem 
como titulação apenas a graduação, onde se destaca o fato de que nenhum participante 
da amostra tem mestrado ou doutorado. Essa informação pode suscitar que as respostas 
não sofrem viés por alguém ter cursado disciplinas de Contabilidade Comportamental em 
pós-graduação. A Tabela 2 apresenta a composição do grupo analisado quanto ao seu grau 
de formação:

Tabela 2 - Nível de Formação
Idade Qtd %
Graduando 6 22,2%
Graduação Completa 12 44,4%
Especialização 8 29,6%
Mestrado 0 0,0%
Doutorado 0 0,0%
Outra 1 3,7%
Total 27 100,0%

Fonte: própria, 2015.
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No tocante ao tempo de atuação dos profissionais avaliados, a pesquisa revela que, 
apesar do grupo ser considerado relativamente jovem, esse possui tempo de atuação em 
média de 2 a 5 anos. Dos 27 respondentes, 44,4% está considerado nessa faixa de tempo 
de atuação, já 22,2% dos que responderam a pesquisa se disseram atuar na área contábil 
entre 5 e 10 anos. 

Análise sobre Autoconfiança Excessiva

A análise sobre o excesso de confiança dos profissionais contábeis está baseada nas 
observações de Anderson et al. (2012), o qual afirma que uma característica do excesso 
de confiança é o indivíduo se considerar acima da média, porém atribuir média inferior 
para outros indivíduos.

Sendo assim, foram desenvolvidas algumas questões para avaliar a percepção do pro-
fissional quanto ao seu nível de conhecimento em assuntos abordados nas IFRS e outras 
questões envolvendo capacidade técnica.

O segundo ciclo de perguntas do questionário solicitou aos respondentes que atri-
buíssem uma nota em relação ao grau de conhecimento que possuem de determinados 
normativos, bem como, na percepção deles, qual a nota de conhecimento que os colegas 
de trabalho têm, de forma a confirmar a hipótese H1 de que os contadores tendem a 
atribuir maior nota sobre o seu conhecimento de IFRS do que os colegas de trabalho.

As duas primeiras questões referem-se ao pronunciamento técnico CPC 01 – Re-
dução ao Valor Recuperável de Ativos. Um total de 10 respondentes, dos 26 avaliados, 
atribuíram a si mesmos a mesma nota de conhecimento dada aos colegas de trabalho. 11 
consideraram possuir um maior conhecimento e 5 um menor conhecimento em relação 
aos colegas de trabalho.

Com relação ao CPC 16 – Estoques, tema das duas questões seguintes, 16 respon-
dentes conferiram a si mesmos a mesma nota de conhecimento dada aos colegas de 
trabalho. 9 avaliaram possuir um maior conhecimento que os demais colegas e 1 um 
menor conhecimento.

Pela análise das questões que buscaram avaliar a percepção dos respondentes em 
relação ao seu entendimento do CPC 27 – Ativo Imobilizado, bem como como este vê 
o grau de conhecimento dos colegas de trabalho, pode-se observar que 12 consideraram 
possuir o mesmo entendimento que os outros profissionais. Já 13 consideraram maior 
entendimento do assunto e apenas 1 de que os colegas são mais especialistas.

As duas últimas questões dessa segunda parte do questionário se remetiam a qual 
análise que o profissional possui em relação a sua capacidade de fazer estimativas contá-
beis sobre uma provisão de perdas com crédito. Dos respondentes, 11 julgaram possuir 
a mesma capacidade que os colegas de trabalha, já 10 consideraram-se com maior com-
petência que os demais e 5 que se encontravam num patamar inferior em comparação 
aos colegas de trabalho.
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Pela realização do teste de média para as questões acima relatadas, observa-se que não 
há diferença de média nas respostas em função do gênero do respondente. A Tabela 3 
apresenta o resultado encontrado para a questão acerca do nível de receio que o profis-
sional possui de ser autuado por um órgão fiscalizador. O resultado do teste reflete não 
existir diferença nas médias entre os gêneros, embora a média encontrada para o grupo 
feminino se mostre maior que o grupo masculino, o que pode significar que as mulheres 
possuem maior receio de sofrer autuação do que os homens.

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       25

    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   2.3556

                                                                              

    diff              2.741758    1.163914                .3446331    5.138883

                                                                              

combined        27    5.037037    .6303833    3.275568    3.741266    6.332809

                                                                              

       1        13    3.615385     .780684    2.814796     1.91442    5.316349

       0        14    6.357143    .8555388    3.201133    4.508864    8.205422

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Tabela 3 – Receio de ser autuado por um órgão fiscalizador

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       25
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   2.3556
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combined        27    5.037037    .6303833    3.275568    3.741266    6.332809
                                                                              
       1        13    3.615385     .780684    2.814796     1.91442    5.316349
       0        14    6.357143    .8555388    3.201133    4.508864    8.205422
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              

Tabela 3 – Receio de ser autuado por um órgão fiscalizador 

Fonte: elaboração própria (2015).

De uma forma geral, as pessoas não se demonstraram autoconfiantes em excesso, 
uma vez que a maior parte da amostra considerou possuir o mesmo nível de conheci-
mento que os colegas de trabalho. Também foi observado que o nível de conhecimento 
não é considerado alto, podendo demonstrar que os profissionais possuem pouco en-
tendimento das normas internacionais e se avaliam medianos quanto a capacidade de 
realizar provisões e estimativas.
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Análise sobre Conservadorismo Contábil

O processo de análise sobre o conservadorismo contábil está pautado em avaliar a 
propensão do indivíduo em permanecer em um procedimento contábil já utilizado ou 
alterar seu comportamento para critérios mais subjetivos e que exijam um maio grau de 
julgamento profissional.

Quanto a análise da hipótese H2, que busca verificar se os contadores tendem a 
ser mais propensos em permanecer com critérios mais objetivos, sendo, portanto, mais 
conservadores, é possível observar que as respostas demonstram um nível de prudência 
dos respondentes, tendo em vista que a maioria se enquadrou com média 5. Isso significa 
que o profissional não se posiciona em relação às mudanças de critérios contábeis, o que 
também pode ser compreendido como um sujeito conservador.

Nesse sentido, no que diz respeito a análise do gênero e sua propensão a permanecer 
com um critério já adotado, percebe-se que não há diferenças entre os grupos de ma-
neira estatisticamente significativa. Porém, quando analisado a propensão do individuo 
em mudar as práticas contábeis para o critério de depreciação, os homens se mostraram 
mais propensos a adotar os novos critérios.

Quanto a hipótese H3 que trata sobre o fato dos contadores serem mais conserva-
dores em empresas familiares do que em empresas não familiares, é possível verificar 
que não há diferença estatística significante. Porém os respondentes atribuíram um peso 
maior em realizar a reversão nas empresas familiares do que em empresas não familiares, 
contribuindo com os achados de Paulo, Paulo e Cavalcante (2015).

Verifica-se também que a diferença entre homens e mulheres sobre realização da re-
versão de perdas não é estatisticamente significativa, porém, observa-se que as mulheres 
são mais propensas a realizar a reversão, sendo consideradas menos conservadoras do 
que os homens.

No que diz respeito a hipótese H4, que avalia se os contadores tendem a ser mais 
conservadores quando as IFRS sugerem possibilidade de mudança de uma norma ante-
riormente emitida por um órgão regulador, é verificado que esses ficaram concentrados 
na média, o que demonstra não haver segurança para mudança de critério e posiciona-
mento do contador. 

 A hipótese H5 relativa a tendência dos contadores serem conservadores mesmo com 
a necessidade da empresa reduzir custos em seu departamento foi confirmada. Isso de-
monstra que mesmo diante de mudanças financeiras na empresa e do conhecimento de 
que as informações adicionais não são exigidas para divulgação, os contadores preservam 
o melhor o nível de evidenciação, sugerindo que o nível de conservadorismo está rela-
cionado com os usuários externos.

Quando analisado se os homens e mulheres possuem diferenças estatisticamente 
significantes sobre a redução de informações adicionais para redução de custos em seu 
departamento, é observado que os homens são mais conservadores do que as mulheres. 
Isso evidencia que os homens possuem um maior receio de retirar informações adicio-
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nais das demonstrações contábeis, em especial a demonstração de fluxo de caixa.
Portanto, é possível visualizar que os contadores optam por permanecer com um 

critério anteriormente adotado do que mudar completamente para um novo critério, 
sugerindo que não pretendem interferir na escolha contábil a ser utilizada. 

A hipótese H6 faz a relação da autoconfiança excessiva junto com o conservadorismo 
para verificar se aqueles que se consideraram mais autoconfiantes são menos conserva-
dores. A partir da análise dos grupos, nada é possível inferir estatisticamente, porém é 
observado que aqueles que atribuem um maior conhecimento do que os colegas, estão 
mais dispostos a alterar as práticas contábeis, ou seja, menos conservadores.

C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

A Contabilidade Comportamental tem se tornado cada vez mais importante na área 
das ciências contábeis por possibilitar a compreensão dos critérios subjetivos que impac-
tam na preparação das informações contábeis.

A necessidade de se estudar o comportamento dos profissionais da contabilidade 
emerge da complexidade na geração de informações contábeis e do bom funcionamento 
do ambiente decisório. Nesse contexto é fundamental verificar se os fatores comporta-
mentais podem comprometer a qualidade da informação e consequentemente, os seus 
usuários.

Entre alguns fatores cognitivos que impactam na produção da informação, esta pes-
quisa traz ênfase aos conceitos da autoconfiança excessiva e conservadorismo contábil, 
relacionado o impacto desses comportamentos na adoção às normas internacionais de 
contabilidade. Esse contexto permite verificar se mudanças de procedimentos contábeis 
afetam a atitude do profissional em aderir aos novos padrões.

Dessa forma, a pesquisa avalia se as mudanças de critérios contábeis frente a adoção 
às normas internacionais de contabilidade são afetadas pela autoconfiança excessiva e 
pelo conservadorismo. 

Nesse sentido, pode-se observar que não houve diferença estatisticamente signifi-
cante entre os indivíduos no que diz respeito a autoconfiança excessiva. Ainda sobre 
essa questão, fica evidente que os profissionais se declaram pouco conhecedores dos 
pronunciamentos contábeis que tratam do ativo imobilizado, estoques e acerca do teste 
de recuperabilidade de ativos. Também é possível notar que em relação a sua capacidade 
de realizar provisões para perdas com crédito, os profissionais se declararam pouco sus-
cetíveis a realizar tal provisão.

No que compreende o conservadorismo contábil a pesquisa concluiu que os profissionais 
contábeis são conservadores em relação as mudanças trazidas pelas novas normas, sendo os 
homens mais conservadores do que as mulheres. Esse conservadorismo se torna mais evidente 
quando os profissionais foram colocados em situação de redução das informações adicionais 
não obrigatórias das demonstrações contábeis frente à necessidade de redução de custos.
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Por fim, percebeu-se que os profissionais que possuem um maior grau de autocon-
fiança excessiva são menos conservadores, o que permite inferir que estes profissionais 
possuem maior nível de aderência a novos procedimentos contábeis.

Esta pesquisa contribui com o arcabouço literário sobre Contabilidade Comporta-
mental e traz evidências importantes sobre os efeitos cognitivos em profissionais contábeis 
quando colocados em situações de mudança nos critérios adotados. A limitação do pre-
sente estudo reside no tamanho da amostra, o que serve de estímulo para que outras pes-
quisas sejam realizadas dentro do tema tratado, podendo inovar no tamanho amostral bem 
como na análise de outros pronunciamentos contábeis e demais fatores comportamentais.
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CAPÍTULO 20

INFLUÊNCIA DAS INFORMAÇÕES 
OTIMISTAS DA IMPRENSA NA ANÁLISE 
ECONOMICO-FINANCEIRA DAS EMPRESAS
• Fernanda Fernandes Rodrigues

• Jomar Miranda Rodrigues

• José Dionísio Gomes da Silva

R E S U M O

As Finanças Comportamentais exploram os comportamentos não-racionais ou incom-
pletos, conforme afirma Shefrin (2000, apud KUTCHUKIAN, 2010), ao contrário da Mo-
derna Teoria de Finanças, que busca investigar como os investidores interpretam e tomam 
decisões de investimentos a partir das informações que recebem. Esse estudo tem por obje-
tivo investigar se as informações otimistas publicadas na imprensa influenciam os usuários 
na análise econômico-financeira das empresas. Para isso, foram aplicados quatro tipos de 
questionários fechados e estruturados a 558 estudantes de contabilidade, administração e 
economia. O questionário A continha apenas demonstrações contábeis, enquanto que os B, 
C e D continham, além das demonstrações contábeis, como no questionário A, um texto 
publicado na imprensa sobre a mesma empresa, sendo que esse texto era otimista, pessi-
mista e misto (otimista/pessimista), respectivamente. Os resultados apresentados mostraram 
que as informações otimistas não influenciam a análise dos respondentes. Entretanto, ao 
contrário do esperado, as informações mistas influenciaram, mas de maneira inversa. Ainda, 
observou-se que a idade e o fato do respondente ser graduado influenciaram inversamente o 
nível de confiança que os respondentes possuem na informação que recebem.

I N T R O D U Ç Ã O

A evidenciação contábil ou disclosure podem ser definidos como sendo o forneci-
mento de informações claras e detalhadas, com o objetivo de que os usuários das de-
monstrações conheçam melhor a entidade, com relação às suas atividades e riscos, sua 
situação financeira e patrimonial, quanto à gestão dos recursos e seu potencial de gera-
ção de resultados futuros (DANTAS et al., 2004; PONTE; OLIVEIRA, 2004).
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De acordo com Melo, Ponte e Oliveira (2007), a evidenciação de informações con-
tábeis no Brasil ainda é bastante tímida, restringindo-se, em sua maioria, a seguir as de-
terminações fiscais, poucas sendo as entidades que apresentam maiores esclarecimentos 
aos usuários.

Souza e Silva (2008) ainda lembram que, além das informações divulgadas pelo pró-
prio mercado, como as geradas pelas empresas, as informações produzidas e divulgadas 
pela imprensa também podem influenciar o preço dos ativos, sendo esses sensíveis às 
novas informações.

Entretanto, presume-se que as informações contábeis são mais úteis ao se analisar 
o desempenho das entidades, ou seja, embora existam outros veículos de comunicação 
que trazem informações sobre as empresas, os usuários em geral preferem as informa-
ções contábeis por elas serem mais confiáveis e menos enviesadas. Nesse sentido, as 
informações da imprensa seriam apenas para confirmar as expectativas otimistas ou 
pessimistas do tomador de decisões, na medida em que essas podem ser enviesadas e 
possuírem juízos de valor. 

Esse seria um comportamento “racional”, ou seja, o analista estaria avaliando a em-
presa baseado em informações mais fidedignas. Porém, na prática, segundo a psicanalista 
Vera Rita de Mello Ferreira, afirma que “a grande maioria dos investidores financeiros 
age com as emoções e não com a razão”. Segundo a professora, “não importa se os inves-
tidores são jovens ou velhos, nem a classe social, se eles moram no Brasil ou em qualquer 
outra parte do mundo, se são muito instruídos ou não - as pessoas funcionam sempre do 
mesmo jeito” (FERREIRA, 2010a). 

De acordo com Ferreira (2010b), “em geral, só queremos e gostamos de boas notí-
cias” e os indivíduos costumam ser influenciados por comportamentos, denominados 
segundo a teoria comportamental, de efeito manada. O efeito manada pode ser definido 
como a tendência de um indivíduo a imitar as ações de um grupo maior, sendo essas 
ações racionais ou não (DELBEN, 2010)

Dessa forma, o objetivo desse estudo é investigar se as informações otimistas publica-
das na imprensa influenciam os usuários na análise econômico-financeira das empresas. 
Assim, a questão de pesquisa é: qual a influência das informações publicadas na im-
prensa nos usuários para decidir sobre a situação econômico-financeira das compa-
nhias?

O artigo está estruturado em cinco seções. Na primeira seção é apresentada a in-
trodução ao tema e o objetivo do estudo. Na segunda, é descrita a revisão da literatura 
sobre a contabilidade comportamental, o efeito manada e a influência da imprensa no 
mercado de capitais. Na terceira seção encontra-se a metodologia utilizada na pesquisa. 
Na quarta, é realizada a análise dos resultados. E, finalmente, na última seção são feitas 
as conclusões do estudo. 
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R E V I S Ã O  D A  L I T E R AT U R A

Contabilidade Comportamental e o Efeito Manada

As teorias comportamentais, segundo Hendriksen e Van Breda (1999, p. 27), buscam 
“medir e avaliar os efeitos econômicos, psicológicos e sociológicos de procedimentos 
contábeis e mecanismos de divulgação alternativos.” Baseando-se no enfoque compor-
tamental aplicado à teoria da contabilidade, esses autores apontam diversas perguntas 
que se buscam respostas, entre elas, tem-se: “Quem são os usuários das demonstrações 
financeiras publicadas?” e “Qual é a natureza da informação específica desejada pelos 
vários grupos de usuários?”.

O objetivo das Finanças Comportamentais é estudar o pressuposto contrário da Mo-
derna Teoria de Finanças, ou seja, enquanto a Moderna Teoria de Finanças pressupõe 
que os agentes são racionais e busca maximizar a sua utilidade esperada (MARKOWITZ 
apud KUTCHUKIAN, 2010), as Finanças Comportamentais buscam investigar como 
os investidores interpretam e tomam suas decisões de investimento a partir das informa-
ções recebidas (LINTNER, 1998), não se preocupando em definir o comportamento, 
como racional ou irracional, mas em entender o processo de decisão psicológico que 
implica na sistemática do mercado financeiro (OLSEN, 1998).

As diversas vertentes existentes em Finanças Comportamentais, conforme afirma 
Shefrin (2000 apud KUTCHUKIAN, 2010), exploram os comportamentos não-racio-
nais ou incompletos. Dentre estes comportamentos, as pesquisas abordam o viés da heu-
rística (regras de bolso), dependência da forma (como a informação é apresentada e/ou 
estruturada), otimismo, ilusão de controle de fatores externos, aversão a perda, excesso 
de confiança e viés de autoatribuição (habilidade própria exagerada).

Uma área de pesquisa em Finanças Comportamentais ainda pouco difundida no Bra-
sil é o “efeito manada” (herd behavior) que, conforme Bikhchandani e Sharma (2001), 
é representado pelo movimento correlacionado de investidores. Os referidos autores 
destacam a existência de duas razões que influenciam a decisão do investidor no efeito 
manada: (1) alguns investidores podem ter acesso a informações privilegiadas e suas 
decisões podem indicar isto, (2) a imitação de algumas decisões de investidores, os quais 
deixam implícita a tendência conforme o fluxo de comprar ou vender determinada ação.

Algumas pesquisas investigaram o “efeito manada” e suas consequências, como é o 
caso da pesquisa de Lakonishok, Schleifer e Vishny (1992), que encontraram evidências 
fracas sobre a ocorrência do efeito manada. Por outro lado, Venezia e Shapira (2007), em 
seu estudo sobre transações efetuadas por investidores amadores e profissionais, numa 
corretora em Israel, entre 1994 e 1998, verificaram a existência do efeito manada tanto 
entre profissionais quanto amadores, mas este efeito é bem mais intenso entre amadores.

Já Morris e Shin (1999), Persaud (2000) e Shiller (1990) efetuaram pesquisas sobre 
a interação do efeito manada e a gestão de riscos institucionais, o que pode aumentar a 
volatilidade.
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Imprensa

Zingales (2000) afirma que os jornais, nos Estados Unidos, têm tradição de serem 
precisos e confiáveis e que os leitores confiam neles para formar suas opiniões sobre as 
empresas.

Nesse sentido, existem alguns estudos que buscaram verificar se a imprensa pode ser 
considerada uma fonte de informação sobre as empresas para o mercado de capitais, ou 
seja, se as informações sobre as empresas divulgadas pela imprensa influenciam no com-
portamento do preço das ações (ARNOLD; EARL; NORTH, 2007; SOUZA; SILVA, 
2008). 

O estudo realizado por Arnold, Earl e North (2007) buscou verificar a relação entre 
as informações sobre as empresas publicadas nas capas de três importantes revistas de 
negócios – Business Week, Forbes e Fortune – e o preço das ações em até 500 dias antes e 
depois da publicação da matéria, durante um período de 20 anos (1983 a 2002). Os re-
sultados apontam que as notícias positivas conduziam a um desempenho extremamente 
positivo da empresa, enquanto que as notícias negativas levavam a um desempenho ex-
tremamente negativo.

Dick e Zingales (2003) buscaram em seu estudo responder às seguintes questões: a 
cobertura da mídia afeta os preços dos ativos? Em caso afirmativo, por quê? E quais são as 
consequências? Deve-se esperar que a mídia dê informação de forma imparcial? Se não, 
qual é a direção do viés e que efeito isso pode ter sobre os mercados financeiros? Dessa 
forma, o objetivo do estudo foi investigar se a comunicação da mídia tem efeito sobre o 
mercado de ações para anúncio de lucros e ganhos. Os autores apresentam dois pontos 
de vistas distintos: um, é que a mídia fornece um bem público, identificando as informa-
ções mais relevantes e críveis e apresentando essa informação de uma forma equilibrada, 
portanto, não havendo viés. Outro ponto de vista, é que os jornalistas e proprietários 
de jornais têm incentivos para reunir e divulgar informação que podem enviesar a sua 
apresentação. Os autores apresentam três potenciais explicações de por que os repórteres 
enviesam as informações. Uma dessas teorias centra-se em vieses resultantes do lado 
da demanda por notícias – que tipo de notícias que os leitores querem ler? Os autores 
apontam literaturas que mostram que os leitores gostam de ler notícias positivas sobre 
as empresas que eles têm propriedade e que isso leva os jornais a uma inclinação em 
colocar um “brilho” nas notícias positivas. Os autores concluem os estudos mostrando 
que os preços reagem mais significativamente de acordo com o tipo de ganho enfatizado 
pela imprensa; entretanto, essa reação é fortemente verificada em revistas que possuem 
mais credibilidade. Porém, segundo os autores, a mídia tende a relatar as informações 
com viés em favor das empresas.

A pesquisa realizada por Souza e Silva (2008) teve como objetivo verificar se existe 
relação entre a publicação de notícias na imprensa especializada das empresas listadas 
na Bovespa e o retorno das ações das mesmas. Para o estudo, os autores usaram a análise 
de intervenção para verificar o comportamento do retorno da ação após publicação das 
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notícias da imprensa nas revistas Exame e Isto é Dinheiro no período de 2003 a 2007. Os 
resultados da pesquisa não apontam evidências entre a publicação de notícias por parte 
da imprensa e os retornos futuros das empresas, ao contrário do que ocorre nos Estados 
Unidos, o que os autores levam a concluir que a imprensa econômica do Brasil não 
parece ser uma fonte de informação para o mercado de capitais brasileiro. 

Observa-se, portanto que, no Brasil, quase não há estudos que buscaram verificar a 
influência da imprensa no preço das ações. A mesma constatação é verdadeira, quando 
se busca estudos que tentam verificar a influencia dessa informação no comportamento 
dos indivíduos. 

M E T O D O L O G I A

Para atender ao objetivo da pesquisa, utilizando-se a abordagem da pesquisa por ob-
servação sistemática, na medida em que o pesquisador se mantém à distância, fora do 
objeto de estudo, de maneira a não influenciar o seu comportamento, apenas registrando 
os acontecimentos, sem interferir nos fatos (VIEGAS, 1999). Nesse sentido, foram elabo-
rados quatro tipos de questionários fechados e estruturados.

Questionários

Todos os questionários continham uma questão elaborada com objetivo de tentar 
identificar se o respondente se sentia otimista/pessimista no momento da pesquisa. As-
sim, foi questionado que nota ele daria à instituição de ensino em que cursou a sua 
graduação. A suposição é a de que os respondentes que dessem notas elevadas (acima 
de 8) seriam indivíduos mais otimistas, enquanto que os respondentes que dessem notas 
abaixo de 7, seriam indivíduos mais pessimistas. A divergência entre os quatro questioná-
rios consiste nas informações que foram fornecidas ao respondente, antes de responder as 
três questões de pesquisa, que também eram iguais nos quatro questionários, conforme 
apresentado no quadro 1. 

Tipo A B C D
Informação 1 BP Imp (O) Imp (P) Imp (O/P)

Informação 2 DRE BP BP BP

Informação 3 DFC DRE DRE DRE

Informação 4 n/a DFC DFC DFC

Quadro 1: Informações disponibilizadas aos respondentes nos questionários por modelo

No questionário de modelo “A”, havia somente informações contábeis sobre uma 
determinada empresa – Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exer-
cício (DRE) e Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC); os modelos “B”, “C” e “D”, 
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além das informações contábeis, continham um pequeno texto contendo informações 
da imprensa e as mesmas informações contábeis, sendo que no modelo “B” havia infor-
mações “otimistas”; no “C”, informações “pessimistas” e no “D”, as informações eram 
mistas, ou seja, otimistas e pessimistas (Apêndice A).

Os questionários foram aplicados no período de 9 de abril a 20 de maio de 2010, 
em Instituições de Ensino Superior públicas e privadas do Distrito Federal, Goiás e da 
Paraíba, sendo elas: Universidade de Brasília (Pública, DF), UPIS (Privada, DF), Uni-
versidade Federal de Goiás (Pública, GO) e Universidade Federal da Paraíba (Pública, 
PB). Tais instituições foram escolhidas devido à acessibilidade e/ou disponibilidade das 
coordenações dos cursos a colaborarem com esta pesquisa. 

Dados

Foram aplicados 558 questionários a três grupos distintos: alunos dos cursos de conta-
bilidade, economia e administração. A idade dos respondentes varia entre 20 e 60 anos, 
embora a grande maioria dos respondentes (90%) esteja com até 35 anos. A Tabela 1 mos-
tra a distribuição de respondentes, tanto dos gêneros masculino como feminino, por curso.

Tabela 1: Distribuição de frequência dos respondentes por gênero e curso

 Gênero

Total Masculino Feminino

Curso Quant. Freq (%) Quant. Freq (%) Quant. Freq (%)

Contábeis 151 49,80% 125 49,00% 276 49,50%
Administração 133 43,90% 111 43,50% 244 43,70%

Economia 18 5,90% 17 6,70% 35 6,30%
Outros 1 0,30% 2 0,80% 3 0,50%
Totais 303 54,30% 255 45,70% 558 100,00%

Nesse sentido, observa-se que 54,3% dos respondentes eram do gênero masculino, 
enquanto que 45,7% eram do gênero feminino. O total de respondentes do curso de 
contabilidade foi de 276 respondentes, correspondente a 49,5% do total. O curso de 
administração teve 244 participantes, ou seja, 43,7% do total. Já a participação do curso 
de economia não foi tão expressiva, com apenas 35 questionados, ou 6,3% do total. 
Ainda, houve três respondentes de outros cursos de graduação (fonoaudiologia, letras e 
teologia). Somente os dois respondentes que afirmaram estar cursando curso de pós-gra-
duação em contabilidade ficaram no estudo.

Verifica-se que, dos respondentes, 60,8% estão cursando ou cursaram sua graduação 
em IES privadas, enquanto 39,2% em instituições públicas. Conforme afirmado ante-
riormente, os 557 pesquisados responderam a um modelo de questionário. A Tabela 2 



413

apresenta a distribuição da quantidade de respondentes por modelo de questionário. 

Tabela 2: Quantidade de respondentes por modelo de questionário

Modelo do Questionário Quant. Freq (%)
A 138 24,78

B 141 25,31

C 143 25,67

D 135 24,24

Total 557 100,00

A Tabela 2 demonstra que os questionários foram aplicados de forma homogênea e 
aleatória, não havendo preferência em nenhum dos questionários. Isto foi feito com a 
finalidade de evitar o viés de permanecer apenas um dos modelos de questionários na 
pesquisa.

Descrição da Hipótese

O objetivo desse estudo é identificar se a informação publicada na imprensa influen-
cia os diversos usuários para avaliar a situação econômico-financeira de uma empresa. 
A suposição é que a informação otimista levaria os respondentes a avaliarem melhor a 
empresa, ou seja: 

H I P Ó T E S E  1  :  N O TA  1

A expressão linear utilizada para testar essa hipótese é:
Sendo: = Nota do respondente dada à análise econômico-financeira da empresa;  = 

questionário otimista, ou seja, do modelo B;  = erro da equação. A hipótese testada é que  
é significativo.

Os Testes 
A metodologia utilizada no estudo envolve regressões lineares múltiplas estimadas 

em Ordinary Least Squares (OLS). Utilizou-se o software SPSS e o método aqui utili-
zado é o backward, que exclui as variáveis que não são significativas, até que se chegue a 
um resultado ideal.

O modelo inicialmente testado foi o seguinte:
  (1)
Sendo: = Nota do respondente dada à análise econômico-financeira da empresa; = 
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questionário do modelo A, ou seja, sem informação da imprensa;  = questionário oti-
mista (modelo B);   = questionário pessimista (modelo C);   = questionário misto (mo-
delo D); = variável dummy para gênero, sendo “0” para feminino e “1” para masculino; 
= idade do respondente;  = variável dummy para o curso do respondente, sendo “1” para 
Contábeis e “0” para os demais cursos;  = variável dummy para graduação, sendo “0” 
caso o respondente não tivesse concluído a graduação ou “1” se ele já fosse graduado; 
= variável dummy para a resposta à primeira pergunta do questionário, da nota dada à 
IES, sendo “1” se o respondente deu nota igual ou superior a 8, ou “0”, se for inferior a 
8;  = variável dummy para a resposta à primeira pergunta do questionário, da nota dada à 
IES, sendo “1” se o respondente deu nota inferior a 7, ou “0”, se for igual ou superior;  = 
variável dummy para a resposta 3 do questionário, ou seja, “1” se o respondente tomou a 
decisão baseado na imprensa ou  “0”, caso tenha escolhido outra informação;   = variável 
dummy para a resposta 3 do questionário, ou seja, “1” se o respondente tomou a decisão 
baseado na BP ou  “0”, caso tenha escolhido outra informação;  = variável dummy para 
a resposta 3 do questionário, ou seja, “1” se o respondente tomou a decisão baseado na 
DRE ou  “0”, caso tenha escolhido outra informação;  = variável dummy para a resposta 
3 do questionário, ou seja, “1” se o respondente tomou a decisão baseado na DFC ou  
“0”, caso tenha escolhido outra informação;  termo de erro.

Também se buscou verificar o que poderia influenciar a nota dada à confiança que o 
respondente teria na informação por ele utilizada na análise da empresa. Nesse sentido, 
foi testado modelo a seguir: 

 (2)
Sendo: = Nota do respondente dada à confiança que ele teve na informação utilizada 

para a análise econômico-financeira da empresa. 

R E S U LTA D O S

O modelo 1, utilizado para verificar quais variáveis influenciariam na análise econô-
mico-financeira dos respondentes, apresentou o seguinte resultado:

A hipótese do estudo não pode ser confirmada, na medida em que a variável QuestOt 
não se apresentou significante, como era esperado. Ao contrário, apenas o questionário 
misto se mostrou significante, mas em relação inversa; ainda, pessoas consideradas na 
análise como pessimistas, tenderam a dar melhores notas. E as variáveis Imprensa, BP e 
DRE também apresentaram significância, conforme se pode observar na Tabela 3.
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Tabela 3: Resultado da regressão 1

Coeficientes 
padronizados

B Std. Error Beta
Constante 5,576 0,156         35,858       0,000         

Questmisto -0,319 0,168         -0,079 -1,899 0,058         

Imp -0,591 0,172         -0,143 -3,434 0,001         

Pessimista 0,97 0,302         0,146                3,214         0,001         

BP 0,48 0,208         0,117                2,307         0,021         

DRE 0,559 0,179         0,160                3,114         0,002         

Coeficientes não-
padronizados t Sig.

O R2 do modelo foi de apenas 0,053, ou seja, essas variáveis explicam apenas 5% da 
nota dada pelo respondente, quando realizou sua análise. O teste F foi de 6,113 e o teste 
Durbin-Watson (DW) foi de 1,885, não havendo portanto autocorrelação dos resíduos.

Para o modelo 2, que buscava verificar quais variáveis influenciavam na confiança 
que o respondente tinha na informação utilizada, o resultado da regressão foi o seguinte:

A confiança do respondente, conforme se pode observar no resultado da regressão, é 
inversamente influenciada pela idade e pelo fato de o respondente já ser graduado, ou 
seja, quanto maior a idade e sendo graduado, menor a confiança atribuídapelos respon-
dentes. Os resultados da segunda regressão estão apresentados na Tabela 4.

Tabela 4: Resultados da regressão 2
Coeficientes 
padronizados

B Std. Error Beta
Constante 7,543         0,314         24,056       0,000         

Anos -0,035 0,012 -0,128 -2,973 0,003         

Grad -1,177 0,322 -0,157 -3,655 0,000         

Coeficientes não-
padronizados t Sig.

O R2 desse modelo foi de apenas 0,052, significando que estas variáveis apresentaram 
um poder de explicação de cerca de 5% da nota dada pelo respondente, quando realizou 
sua análise. O teste F foi de 15,290 e o teste Durbin-Watson (DW) foi de 1,694, mos-
trando que não há autocorrelação dos resíduos.
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C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

Estudos anteriores verificaram que a imprensa pode influenciar ou enviesar a decisão 
de investimentos. Assim, o objetivo desse estudo é verificar a influência das informações 
publicadas pela imprensa nas decisões econômico-financeira dos usuários. A suposição 
era de que os usuários poderiam ser influenciados pelo viés otimista da notícia, ou seja, 
os usuários que recebem informações otimistas poderiam avaliar melhor a empresa.

Para realizar o estudo, foram aplicados quatro tipos de questionários a 557 alunos de 
cursos de contabilidade, economia e administração, em Instituições de Ensino Supe-
rior no Distrito Federal, Goiás e Paraíba. Os questionários modelo A continham apenas 
informações contábeis, enquanto que os questionários B, C e D tinham um texto com 
informações da imprensa, otimistas, pessimistas e neutras, respectivamente, além das 
mesmas informações contábeis.

Os resultados da regressão apontaram que as informações pessimistas e otimistas não 
influenciaram os usuários em sua análise econômico-financeira, porém as informações 
mistas se mostraram significativas, mas de maneira inversa.

Os respondentes também foram questionados quanto ao nível de confiança que ti-
nham na informação que ele utilizava na sua análise. Dentre as variáveis analisadas, a 
idade e o fato do respondente ser graduado influenciaram inversamente nesse nível de 
confiança, ou seja, quanto mais velhos e graduados, menor a confiança que os respon-
dentes possuem na informação que recebem.

Um dos fatores limitantes deste trabalho foi o tamanho da amostra, pois apenas qua-
tro instituições foram estudadas, assim, sugere-se que sejam aplicados em mais institui-
ções de ensino e que esta pesquisa possa ser aplicadas em mais unidades da federação

Percebe-se que ainda são poucos os estudos envolvendo as informações de imprensa 
e também sobre o “efeito manada” no Brasil. Portanto, sugere-se que futuras pesquisas fa-
çam maiores aprofundamentos com o objetivo de identificar quais variáveis influenciam 
a escolha comportamental por parte do usuário da informação, quer seja as de imprensa 
ou contábil.
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A P Ê N D I C E  A :  M O D E L O S  D E  Q U E S T I O N Á R I O S

 

2 .  Q U E S T I O N Á R I O  D E  P E S Q U I S A

De 0 a 10, que nota que você daria a instituição de ensino que você cursou (está 
cursando) a sua graduação? 

Gên.: ð Masc.  ð Fem.  Idade: _____ anos    Curso (graduação – mais 
recente): _________

Graduado: ð sim   ð não     (Se não) Semestre: ____     Instituição de 
Ensino: _________

Pós-Graduado: ð sim   ð não  Instituição de Ensino (pós): 
______________________
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Quadro 1: Balanço Patrimonial em milhares de Reais

Conta Descrição da 
Conta 31/12/2009 31/12/2008 Conta Descrição 

da Conta 31/12/2009 31/12/2008

1 Ativo Total 159.758 172.238 2 Passivo 
Total 159.758 172.238

1.01 Ativo Circu-
lante 14.858 27.226 2.01 Passivo 

Circulante 16.492 18.980

1.01.01 Disponibili-
dades 1.250 6.713 2.01.01

Emprés-
timos e 

Financia-
mentos

2.053 711

1.01.02 Créditos 7.720 12.069 2.01.03 Fornece-
dores 2.383 2.145

1.01.03 Estoques 1.882 2.914 2.01.04

Impostos, 
Taxas e 

Contribui-
ções

108 56

1.01.04 Outros 4.006 5.531 2.01.05
Dividen-

dos a 
Pagar

2.907 4.834

1.02 Ativo Não 
Circulante 144.900 145.012 2.01.06 Provisões 1.121 967

1.02.01
Ativo Realizá-
vel a Longo 

Prazo
5.708 7.232 2.01.07

Dívidas 
com 

Pessoas 
Ligadas

7.343 9.580

1.02.02 Ativo Perma-
nente 139.192 137.780 2.01.08 Outros 577 687

1.02.02.01 Investimentos 87.711 90.682 2.02
Passivo 

Não Cir-
culante

47.529 56.983

1.02.02.02 Imobilizado 43.628 38.697 2.02.01

Passivo 
Exigível 
a Longo 

Prazo

47.529 56.983

1.02.02.03 Intangível 7.852 8.400 2.05
Patrimô-

nio Líqui-
do

95.737 96.275

2.05.01
Capital 
Social 

Realizado
47.434 47.434

2.05.02
Reservas 
de Capi-

tal
4.426 2.903
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2.05.04 Reservas 
de Lucro 46.802 39.947

2.05.05

Ajustes de 
Avaliação 
Patrimo-

nial

-2.925 5.990

2.05.06

Lucros/
Prejuízos 
Acumula-

dos

Quadro 2: Demonstração do Resultado do Exercício em milhares de Reais

Con-
ta Descrição da Conta 01/01/2009 a 

31/12/2009
01/01/2008 a 
31/12/2008

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou 
Serviços 27.285 34.445

3.02 Deduções da Receita Bruta -855 -1.546

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou 
Serviços 26.430 32.899

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços 
Vendidos -13.649 -15.504

3.05 Resultado Bruto 12.781 17.396

3.06 Despesas/Receitas Operacionais 2.731 -1.443

3.07 Resultado Operacional 15.512 15.953

3.08 Resultado Não Operacional 284 0

3.09 Resultado Antes Tributação/Par-
ticipações 15.796 15.953

3.10 Provisão para IR e Contribuição 
Social -5.547 1.459

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital 
Próprio 0 3.867

3.15 Lucro/Prejuízo do Período 10.249 21.280

Quadro 3: Demonstração dos Fluxos de Caixa em milhares de Reais

Conta Descrição da Conta 01/01/2009 a 
31/12/2009

01/01/2008 
a 

31/12/2008

4.01 Caixa Líquido Atividades Operacio-
nais 15.344 9.107
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4.02 Caixa Líquido Atividades de Inves-
timento -16.070 -16.852

4.03 Caixa Líquido Atividades Financia-
mento -4.737 14.285

4.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equi-
valentes 0 0

4.05 Aumento(Redução) de Caixa e 
Equivalentes -5.463 6.540

4.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalen-
tes 6.713 172

4.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 1.250 6.713

Responda as questões a seguir:

1. Entre 0 a 10, que nota você daria para o desempenho econômico-financeiro 
dessa empresa? ______

2. Com base em qual informação acima (apenas um quadro), você respondeu à 
questão 1? ______

3. De 0 a 10, até que ponto você confia na informação que você está usando para 
decidir? ______

Quadro 1 - Modelo B: Informação Otimista
De maneira geral, os analistas mantêm uma visão bastante positiva para 

o segmento, que deve impulsionar os balanços de ambas as empresas. (...) 
O principal indicador para o ano deve ser a alta dos preços do produto. “A expecta-
tiva é um déficit de 5% de produto* no mundo em 2010. O preço mercado spot 
está 100% acima do preço de contrato, o que nos leva a concluir que vai haver um 
aumento de preço muito significativo esse ano”, afirma Galdi. Com expectativa 
de alta de 40% nos preços do produto*, Tony Robson, do Consultor, projeta o lu-
cro da empresa* em US$ 8,4 bilhões em 2010, e US$ 12 bilhões no ano seguinte. 
 Além disso, segundo Galdi, a empresa* fez investimentos expressivos durante a 
crise, enquanto muitas empresas do mesmo ramo* se viram pressionadas e tiveram que 
vender ativos. “Com essa demanda mais forte, a empresa vai conseguir ampliar os volu-
mes vendidos com um preço melhor, e a geração de caixa do negócio de seu produto* 
será muito melhor do que em 2009”. 
Fonte: http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1803775&path=

* Para efeitos da pesquisa, essas informações foram modificadas 
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Quadro 1 - Modelo C: Informação Pessimista

As pressões para tirar o diretor do cargo foram intensas, especialmente por parte de 
Franscisco da Silva*, dono do Grupo XYZ*, que queria uma fatia da companhia. Mas 
ele resistiu. O balanço da companhia, no entanto, refletiu o peso da crise econômica 
mundial. No ano passado, o lucro da empresa* caiu 51,8%, pressionado pela queda de 
33% do preço do produto* e pela valorização do real frente ao dólar. Com R$ 10 bilhões 
a menos na conta – equivalente ao resultado do Itaú Unibanco –, o lucro foi de apenas 
R$ 10,2 bilhões no período. As vendas recuaram 14% e a receita operacional caiu 31%, 
para R$ 30,2 bilhões.

Na quinta-feira 11, dia seguinte à divulgação, a ação preferencial da empresa chegou 
a cair 3% na abertura dos negócios, mas reagiu ao longo do dia e fechou em alta de 1,9%. 
Na renegociação de preços com os asiáticos, a empresa* deve conseguir aumentos de 
10% a 15% no preço do produto*, prevê o analista Peter Ho, da WWW* Investimentos. 
Mesmo assim, o Corretora WXZ* de Investimentos reduziu o seu preço alvo: ação* (PN) 
saiu de R$ 51,10 para R$ 49,60 e a ação* (ON) caiu de R$ 58,80 para R$ 58,10, nos 
cálculos do analista Antonio Emílio Ruiz. 
Fonte: http://www.istoedinheiro.com.br

* Para efeitos da pesquisa, essas informações foram modificadas 

Quadro 1 - Modelo D: Informação Mista

Em 2009, os resultados da empresa* decepcionaram os analistas, que ressaltaram os 
menores volumes, a valorização do real e uma inesperada e significativa elevação nos 
custos. O balanço do quarto trimestre foi particularmente fraco, com um Ebtida (lucro 
antes de juros, impostos, depreciação e amortização) bem abaixo das projeções. 

O mau resultado visto em 2009, contudo, não deve se repetir neste ano. De maneira 
geral, os analistas mantêm uma visão bastante positiva para o segmento, que deve im-
pulsionar os balanços de ambas as empresas. “O ano de 2010 vai ser muito diferente de 
2009, que foi um ano muito fora da curva para todas as empresas envolvidas na cadeia 
(...)”, afirma Pedro Galdi, da SLW Corretora.

Fonte: http://web.infomoney.com.br/templates/news/view.asp?codigo=1803775&path=

* Para efeitos da pesquisa, essas informações foram modificadas 


