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RESUMO 

O presente trabalho examina se a subjetividade nas medidas de desempenho e as estratégias de 

decisão dos gestores estão associadas com a maneira pela qual esses gestores dedicam tempo 

entre atividades de curto, médio e longo prazo. São examinados tanto os relacionamentos 

diretos quanto se o relacionamento entre a importância relativa de medidas subjetivas e as 

escolhas intertemporais dos gestores se dá por meio das estratégias de decisão. Os dados são 

coletados de um conjunto de gestores de uma empresa brasileira por meio de um levantamento 

de caso único (single-entity survey). Os resultados indicam que uma maior importância relativa 

das medidas subjetivas está positivamente associada com um maior tempo dos gestores alocado 

a atividades de médio e de longo prazo, conforme esperado. Diferentemente do esperado, os 

resultados também indicam que a ativação de estratégias não compensatórias de decisão está 

negativamente relacionada com tempo dedicado a atividades de médio e de longo prazo. Ao se 

testar o relacionamento indireto da subjetividade nas medidas de desempenho com as escolhas 

intertemporais dos gestores, os resultados não dão suporte à hipótese de mediação. Em 

conjunto, os resultados sugerem que medidas subjetivas e estratégias de decisão se relacionam 

com as escolhas intertemporais de maneira apenas aditiva, além de sugerir que os gestores 

consideram mais os efeitos de médio e de longo prazo de suas ações quando uma parte de sua 

avaliação é feita com o uso de medidas subjetivas e quando eles realizam um maior esforço 

cognitivo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: avaliação de desempenho, subjetividade, estratégias de decisão, 

escolhas intertemporais, levantamento. 

 

ÁREA TEMÁTICA DO EVENTO: Controladoria e Contabilidade Gerencial. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os estudos em contabilidade sobre escolhas intertemporais têm dado mais atenção para 

o processo de avaliação de desempenho por meio do uso de contratos explícitos e em que as 

contribuições individuais dos gestores sejam capturadas por medidas objetivas. Entretanto, nem 

sempre é fácil capturar a contribuição individual dos gestores por meio do uso de medidas 

objetivas (Baker, Gibbons & Murphy, 1994; Bol, 2008); adicionalmente, tem sido observado 

que a maior parte dos contratos de avaliação de desempenho e remuneração inclui alguma forma 

de avaliação subjetiva (Baker et al., 1994). Uma das formas pelas quais a avaliação subjetiva 

pode aparecer é através do uso de medidas subjetivas (Bol, 2008). Tais medidas são 

caracterizadas como não observáveis pelos gestores, não verificáveis por qualquer das partes 

contratuais e, normalmente envolvem julgamento (Prendergast & Topel, 1993). Por esses 

motivos, espera-se que o uso de medidas subjetivas seja capaz de reduzir as distorções 
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provocadas por medidas objetivas ao induzir os gestores a alocarem esforços a dimensões de 

desempenho não capturadas por tais medidas objetivas (Bol, 2008), tais como as dimensões de 

longo prazo das ações gerenciais; portanto, o uso de medidas subjetivas teria o potencial de 

mais bem balancear os esforços de curto e de longo prazo dos gestores. 

Considera-se ainda que uma maior alocação de tempo a atividades de longo prazo esteja 

positivamente associada com a ativação de estratégias não compensatórias de decisão. 

Estratégias de decisão envolvem trocas compensatórias entre o nível desejado de precisão no 

julgamento ou na escolha e o nível de esforço cognitivo necessário para a implantação de uma 

dada estratégia (Payne, Bettman & Johnson, 1993). Quando os indivíduos ativam 

principalmente estratégias compensatórias, eles buscam processar toda informação disponível 

por meios quantitativos, o que potencialmente faz com que haja um maior consumo dos 

recursos cognitivos disponíveis, causando maior cansaço ou fadiga (Dragone, 2009). Espera-se 

que, como resultado de um maior esforço cognitivo, os gestores dediquem um maior foco em 

ações de curto prazo do que em ações de longo prazo. O relacionamento inverso é esperado 

quando estratégias não compensatórias são ativadas, as quais requerem menos esforço 

cognitivo e, portanto, permitem ao indivíduo a manutenção de mais recursos cognitivos para 

ser dedicado tanto a ações de curto quanto de longo prazo. 

Além desses dois relacionamentos diretos com as escolhas intertemporais, espera-se 

ainda uma relação indireta entre a importância relativa das medidas subjetivas e um foco maior 

em atividades de médio e de longo prazo, através das estratégias de decisão. Em particular, 

considera-se que o relacionamento positivo esperado entre uma maior importância relativa de 

medidas subjetivas e escolhas intertemporais ocorra por meio da ativação de estratégias não 

compensatórias, uma vez que tais estratégias não requerem pleno uso das informações 

disponíveis, de raciocínio quantitativo, da formação de avaliações globais das opções de decisão 

e do exame de um mesmo montante de informação para cada opção (Payne et al., 1993). 

Argumenta-se que a ativação de estratégias não compensatórias por parte de medidas subjetivas 

se dá principalmente em razão dessas medidas envolverem julgamento e por não serem 

observáveis (Prendergast & Topel, 1993). Por outro lado, espera-se que uma menor importância 

de medidas subjetivas está negativamente relacionada com um foco em ações de médio e de 

longo prazo em decorrência da ativação de estratégias compensatórias. 

O objetivo deste estudo é, primeiramente, examinar o relacionamento direto entre dois 

potenciais determinantes das escolhas intertemporais—importância relativa da subjetividade 

das medidas de desempenho e estratégias de decisão—e o tempo dedicado pelos gestores entre 

atividades de curto, médio e longo prazo. O segundo objetivo deste estudo é verificar se o 

relacionamento entre importância relativa de medidas subjetivas e escolhas intertemporais dos 

gestores se dá por meio das estratégias de decisão, ou seja, se estratégia de decisão se comporta 

como uma variável mediadora nesse relacionamento. Para tanto, são coletados dados por meio 

de questionário junto a 82 gestores de nível intermediário de uma empresa brasileira, 

caracterizando um levantamento de caso único (single-entity survey). 

Os resultados indicam que uma maior importância relativa de medidas subjetivas está 

positivamente associada com o tempo que os gestores dedicam a atividades de médio e de longo 

prazo, em relação a atividades de curto prazo, oferecendo suporte para a primeira hipótese desta 

pesquisa. No entanto, os resultados sugerem que um foco maior em ações de médio e de longo 

prazo ocorre quando estratégias compensatórias de decisão são ativadas, indo de encontro à 

segunda hipótese de pesquisa. Por fim, ao analisar o relacionamento indireto da subjetividade 

nas medidas de desempenho com as escolhas intertemporais, não se constatou que as estratégias 

de decisão adotadas pelos gestores atuem como uma variável mediadora desse relacionamento, 

o que sugere que o relacionamento positivo entre o uso de medidas subjetivas de desempenho 



 
 

 

e as escolhas intertemporais favorecendo o médio e o longo prazo não é explicado por um menor 

esforço cognitivo no processo decisório. 

A contribuição deste estudo para a literatura contábil é, primeiramente, o de explorar o 

papel de medidas subjetivas de desempenho na alocação intertemporal de esforço entre o curto 

e o longo prazo. A maior parte da literatura contábil tem enfatizado apenas o uso de diferentes 

tipos de medidas objetivas de desempenho (Aguiar, 2011), tais como contábil-financeiras, não 

financeiras e retorno contábil, sobre as escolhas intertemporais, sem, no entanto, obter 

resultados conclusivos. Portanto, não se tem conhecimento de estudos empíricos que 

investiguem se o uso de medidas subjetivas de desempenho, em razão de suas características e 

de seu potencial para reduzir distorções na alocação de esforço, resultaria de fato em uma 

alocação de tempo mais balanceada entre o curto e o longo prazo. 

Em segundo lugar, este estudo contribui para o entendimento da relação entre uma 

variável ao nível do indivíduo, representada pelas estratégias de decisão, e as escolhas 

intertemporais. De um modo geral, a literatura em gestão sobre escolhas intertemporais tem 

dedicado maior atenção ao efeito de fatores de incentivo, tais como os esquemas de mensuração 

de desempenho, sobre o comportamento dos gestores (Laverty, 1986). Entretanto, a literatura 

baseada em psicologia tem destacado o papel de fatores cognitivos sobre a maneira pela qual 

os indivíduos realizam julgamentos e escolhas (Frederick, Loewenstein & O’Donoghue, 2002). 

Em particular, as estratégias de decisão representam um importante componente cognitivo 

sobre como as informações são selecionadas e processadas pelos tomadores de decisão e que 

afetam o julgamento e tomada de decisão intertemporal dos indivíduos (Read, 2003). Na 

literatura contábil sobre escolhas intertemporais, também não se tem conhecimento de estudos 

empíricos que explorem o papel dessa variável, apesar de seu potencial em explicar as escolhas 

dos indivíduos em um ambiente organizacional. 

A terceira principal contribuição deste estudo é oferecer evidências empíricas sobre se 

o relacionamento entre importância relativa das medidas subjetivas e escolhas intertemporais 

pode ser explicado pelo tipo de estratégia de decisão ativada pelos gestores em seus processos 

de decisão. Estudos anteriores em contabilidade têm destacado o efeito dos sistemas de 

avaliação e mensuração de desempenho nas estratégias de decisão e ainda sobre como essas 

estratégias de decisão afetam o processo de tomada de decisão (Luft & Shields, 2009). 

Entretanto, não se tem notícia de estudos anteriores que verifiquem especificamente se a 

ativação de estratégias não compensatórias de decisão atua como variável mediadora que 

explique a relação entre maior importância de medidas subjetivas e escolhas intertemporais. 

O presente artigo está estruturado em cinco partes, incluindo esta introdução. Na 

próxima seção, discute-se a literatura relevante para o desenvolvimento das hipóteses relativas 

aos relacionamentos propostos neste estudo. Na terceira seção, detalham-se os procedimentos 

de coleta de dados e mensuração das variáveis de pesquisa. Na quarta seção, são apresentados 

os principais resultados da pesquisa. Por fim, na conclusão, os resultados são discutidos e as 

limitações e oportunidades de pesquisa futuras são também discutidas. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO E DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES 

2.1 Avaliação Subjetiva de Desempenho e Escolhas Intertemporais 

Os estudos em contabilidade sobre o papel de esquemas de avaliação de desempenho 

nas escolhas intertemporais de gestores têm dedicado especial atenção ao efeito de diferentes 

medidas de desempenho, utilizadas em contratos explícitos e em que as contribuições 

individuais são de fácil observação (Farrel, Kadous & Towry, 2008; Abernethy, Bouwens & 

van Lent, 2013; Aguiar, Pinheiro & Oyadomari, 2014; Santos, 2015). Em sua maioria, esses 

estudos partem do pressuposto de que o uso de medidas contábil-tradicionais, tais como 

medidas de custos, vendas e lucro, capturam apenas os efeitos de curto prazo das ações 



 
 

 

gerenciais por serem backward-looking (Feltham & Xie, 1994; Kaplan & Norton, 1996; 

Lambert, 2001). A partir desse pressuposto, os estudos empíricos em contabilidade examinam 

o efeito da inclusão de medidas adicionais de desempenho, em particular, medidas não 

financeiras e medidas de retorno contábil, fundamentando-se nos modelos de agência 

desenvolvidos por Holmstrom (1979), o qual indica, por meio do princípio informacional, 

quando a inclusão de medidas adicionais pode ser informativa sobre a alocação de esforço 

gerencial, e por Holmstrom e Milgrom (1991), o qual destaca o problema de múltiplas tarefas 

(multitasking problem) quando apenas uma tarefa (p. ex., tarefas de curto prazo) é capturada 

pelas medidas de desempenho atualmente utilizadas, resultando em uma alocação distorcida de 

esforço gerencial para aquela tarefa que estiver sendo mensurada. A expectativa é, portanto, 

que tais medidas adicionais seriam capazes de capturar outras dimensões de desempenho dos 

gestores, em particular, os efeitos de longo prazo de suas ações, uma vez que representam 

medidas forward-looking (Kaplan & Norton, 1996; Lambert, 2001). 

Apesar das expectativas teóricas oriundas dos modelos de agência quanto ao papel de 

diferentes medidas de desempenho nas escolhas intertemporais, as evidências empíricas não 

têm sido conclusivas, com alguns estudos confirmando que o uso de medidas contábeis está 

associado a um foco maior no curto prazo e que a inclusão de medidas adicionais tem o 

potencial de mitigar esse comportamento de miopia gerencial (Farrel et al., 2008; Abernethy et 

al., 2013; Aguiar et al., 2014; Santos, 2015), enquanto outros estudos empíricos ou não 

confirmam o efeito míope provocado pelo uso de medidas contábeis (Van der Stede, 2000) ou 

não obtém evidências de que a inclusão de medidas adicionais esteja associada a um foco maior 

no longo prazo (Aguiar & Frezatti, 2013; Marginson, McAulay, Roush & Zijl, 2010). 

Tem-se que os estudos empíricos em contabilidade fundamentados nesses modelos de 

agência não têm explorado o uso da avaliação subjetiva como forma de superar limitações da 

avaliação objetiva de desempenho, tal como não ser capaz de capturar certas dimensões da 

contribuição do esforço gerencial (p. ex., efeitos de longo prazo). Tal reduzida, ou ausente, 

quantidade de estudos empíricos investigando o papel da avaliação subjetiva em escolhas 

intertemporais se torna ainda mais saliente quando se considera que a maior parte dos esquemas 

de avaliação de desempenho inclui alguma forma de subjetividade (Baker et al., 1994), uma 

vez que nem sempre existem medidas objetivas disponíveis, ou é custoso obtê-las. 

A avaliação subjetiva é caracterizada por não ser observável pelo gestor, não ser 

verificável seja pelo avaliado seja pelo avaliador, podendo envolver avaliações posteriores a 

escolha das ações e avaliação de seus efeitos, e envolvendo julgamentos quanto ao desempenho 

do gestor (Baker et al., 1994). Embora a avaliação subjetiva possa estar presente em diferentes 

momentos do período contratual (Bol, 2008), interessa para os propósitos deste estudo a 

avaliação subjetiva que ocorre ao final do período contratual por meio dos esquemas de 

remuneração baseados em medidas subjetivas, tal como nível de satisfação de clientes. 

A literatura contábil sugere que a avaliação subjetiva pode beneficiar o processo de 

avaliação de desempenho (Baker et al., 1994; Bol, 2011). O primeiro e principal benefício é 

que o uso de avaliação subjetiva pode fazer com que os gestores dediquem atenção e esforço a 

dimensões de desempenho (p. ex. longo prazo) não capturadas por medidas objetivas, reduzindo 

assim o risco decorrente do uso de medidas agregadas, tais como o lucro corporativo, além de 

permitir que eventos não controláveis sejam filtrados no processo de avaliação de desempenho. 

Um segundo benefício associado ao anterior é que o uso de avaliação subjetiva pode reduzir o 

risco decorrente do uso de incentivos disfuncionais provocados por medidas míopes, tais como 

o lucro divisional, ao capturar tarefas não mensuradas por essas medidas, em particular, os 

efeitos de longo prazo das ações gerenciais. Em conjunto, esses dois benefícios principais 

esperados em razão do uso de avaliação subjetiva permite esperar que uma alocação mais bem 



 
 

 

balanceada de esforço e tempo dos gestores irá decorrer de uma maior importância atribuída a 

medidas subjetivas. 

Os benefícios devidos à inclusão de medidas subjetivas não significam, no entanto, que 

o uso de tais medidas venha em substituição ao uso de medidas objetivas. Tal como mencionado 

por Baker et al. (1994), em certas circunstâncias, medidas objetivas e subjetivas são 

complementares para que se obtenha desempenho superior. Em um dos primeiros estudos 

examinando empiricamente a importância relativa de medidas subjetivas, Ittner, Larcker e 

Mayer (2003) indicam que o peso atribuído a medidas objetivas para os propósitos de incentivo 

é maior do que aquele atribuído a medidas subjetivas. Importante para os propósitos deste 

estudo, Gibbs, Merchant, Van der Stede e Vargus (2004) verificam que subjetividade na 

definição de bônus está positivamente relacionada com investimentos de longo prazo em 

intangíveis. Esse resultado sugere que quanto mais importante for a dedicação de recursos em 

investimentos de longo prazo, maior peso deverá ser atribuído à avaliação subjetiva. Em outro 

estudo, Van der Stede, Chow e Lin (2006) indicam que empresas que utilizam tanto medidas 

objetivas quanto subjetivas estão associadas com desempenho superior. 

Embora não sejam identificados estudos que diretamente examinem o efeito do uso de 

medidas subjetivas sobre escolhas intertemporais, considerando as expectativas teóricas de que 

a inclusão de tais medidas torne o contrato de incentivo mais congruente (Baker et al., 1994; 

Bol, 2011) e as evidências empíricas de que uma maior importância relativa de medidas 

subjetivas está associada com o nível de investimentos de longo prazo (Gibbs et al., 2004) e 

que sua inclusão em conjunto com medidas objetivas pode resultar em desempenho superior 

(Van der Stede et al., 2006), elabora-se a primeira hipótese de pesquisa como segue: 

 

H1: Uma maior importância relativa de medidas subjetivas de desempenho usadas 

para o propósito de incentivo está positivamente associada com maior tempo 

dedicado a ações com efeitos financeiros de médio e de longo prazo, em relação a 

ações com efeitos financeiros de curto prazo. 

 

2.2 Estratégias de Decisão e Escolhas Intertemporais 

Nos processos de tomada de decisão, os indivíduos costumam adotar heurísticas, ou 

atalhos mentais, que afetam a escolha de uma opção de decisão dentre as opções disponíveis 

(Tversky e Kahneman, 1974; Bazerman e Moore, 2009). Os agentes organizacionais podem, 

em particular, adotar diferentes heurísticas de estratégias de decisão as quais, de um lado, 

podem envolver um maior esforço cognitivo, ou maior volume de informação processada 

(estratégias compensatórias), e de outro lado, podem envolver estratégias mais simples e com 

um menor volume de informação a ser processada (estratégias não compensatórias) (Payne, 

Bettman e Johnson, 1988; Todd e Benbasat, 1994; Todd e Benbasat, 2000). Além de envolver 

um maior volume de informação processada, o uso de estratégias compensatórias envolve ainda 

um processo mais seletivo na procura de informação e um maior peso ao processamento de 

cada alternativa de decisão por vez (Payne et al., 1993). 

A literatura baseada em psicologia sugere que o fato de envolver um maior ou menor 

volume de informação processada pode estar relacionado com preferências intertemporais em 

que maior peso é atribuído a decisões com impacto no curto ou longo prazo, respectivamente 

(Read, 2003); essa expectativa pode decorrer do fato que, indivíduos que exercem elevado nível 

de esforço cognitivo, tendem a reduzir sua capacidade de exercer autocontrole em razão de 

cansaço ou fadiga, tornando-se mais impulsivos e assim atribuindo um peso maior ao curto 

prazo em relação ao longo prazo (Loewenstein e O’Donoghue, 2005; Dragone, 2009). 

Estudos anteriores têm fornecido evidências empíricas sobre o relacionamento entre o 

volume de informação a ser processada e as escolhas intertemporais (ver p. ex., Lurie e 



 
 

 

Swaminathan, 2009). No âmbito da pesquisa contábil, Thornock (2009) oferece evidências 

empíricas de que a capacidade do indivíduo em processar informações adicionais, ou o esforço 

cognitivo para realizar esse processamento adicional, afeta o desempenho de curto e de longo 

prazo. Espera-se, desse modo, que a ativação de estratégias compensatórias, por envolver um 

maior esforço cognitivo no processamento de toda informação disponível, está associada a 

escolhas intertemporais que favorecem os efeitos de curto prazo (Read, 2003); enquanto que a 

ativação de estratégias não compensatórias faz com que os indivíduos dediquem mais atenção 

aos efeitos de longo prazo de ações atuais (Read, 2003). Diante dessas expectativas, a segunda 

hipótese é elaborada como segue: 

 

H2: O uso de estratégias não compensatórias de decisão está positivamente 

associado com maior tempo dedicado a ações com efeitos financeiros de médio e de 

longo prazo, em relação a ações com efeitos financeiros de curto prazo. 

 

2.3 Papel Mediador das Estratégias de Decisão 

A literatura em contabilidade gerencial tem dedicado alguma atenção ao entendimento 

da relação entre sistemas de mensuração e avaliação de desempenho e estratégias de decisão. 

A razão para essa atenção parte da percepção de que os sistemas de mensuração e avaliação de 

desempenho fornecem e estruturam informações para tomada de decisão, de modo que tais 

sistemas podem auxiliar na determinação do custo em se adotar estratégias compensatórias e, 

desse modo, afetar a probabilidade com a qual tais estratégias serão utilizadas (Luft & Shields, 

2009). Em um dos primeiros estudos empíricos em contabilidade sobre o tema, Shields (1980) 

indica que os indivíduos utilizam estratégias não compensatórias quando eles têm que avaliar 

o desempenho de um número maior de gestores. Lipe e Salterio (2000) também oferecem 

evidências empíricas do relacionamento entre o uso de medidas comuns versus medidas únicas 

de desempenho e a ativação de estratégias de decisão. 

A expectativa final desta pesquisa é de um relacionamento indireto entre importância 

relativa de medidas subjetivas e escolhas intertemporais por meio das estratégias de decisão. 

Espera-se que, devido a avaliação objetiva envolver menor nível de julgamento e dimensões de 

desempenho mais facilmente observáveis e mensuráveis, o seu uso induz à ativação de 

estratégias compensatórias, as quais permitirão que toda informação explícita e observável seja 

processada antes de serem feitas as escolhas de decisão dentre as opções disponíveis. Tais 

estratégias compensatórias, por envolverem maior esforço cognitivo decorrente de mais 

informação sendo processada, estão associadas a escolhas que favorecem os efeitos de curto 

prazo (Read, 2003). Em síntese, espera-se que uma menor importância relativa de medidas 

subjetivas esteja relacionada com a ativação de estratégias compensatórias, o que, por sua vez, 

está relacionada com um maior peso aos efeitos de curto prazo das decisões gerenciais. 

Por outro lado, uma vez que a avaliação subjetiva envolve maior nível de julgamento, 

por meio de informações selecionadas, não facilmente observáveis ou mensuráveis, espera-se 

que o seu uso esteja mais associado com a ativação de estratégias não compensatórias; tal uso 

de estratégias não compensatórias faz com que os indivíduos deem mais atenção aos efeitos de 

longo prazo de suas ações (Read, 2003). Espera-se assim que uma maior importância de 

medidas subjetivas esteja associada com a ativação de estratégias não compensatórias, as quais, 

por sua vez, estão relacionadas com uma maior dedicação de tempo a ações de longo prazo. 

Diante dessas expectativas, elabora-se a terceira hipótese de pesquisa como segue: 

 

H3: Uma maior importância relativa de medidas subjetivas de desempenho usadas 

para o propósito de incentivo está positivamente associada com maior tempo 

dedicado a ações com efeitos financeiros de médio e de longo prazo, em relação a 



 
 

 

ações com efeitos financeiros de curto prazo, por meio da ativação de estratégias 

não compensatórias de decisão. 

 

3. MÉTODO DE PESQUISA 

O objeto de análise desta pesquisa são gestores que realizam escolhas intertemporais 

como parte de suas tarefas na organização e têm o desempenho avaliado e remunerado, total ou 

parcialmente, com base em tais escolhas. Realiza-se levantamento para obter informações sobre 

a percepção dos gestores em relação a três principais aspectos: i) a maneira pela qual percebem 

que seu desempenho é avaliado, ii) as estratégias de decisão por eles adotadas e iii) o efeito 

intertemporal de suas escolhas no resultado financeiro da organização ou unidade 

organizacional em que atuam. Os dados foram coletados com gestores de diferentes níveis 

hierárquicos de uma empresa brasileira que atua no setor metalúrgico, caracterizando um 

levantamento de caso único (single-entity survey). A escolha da empresa se deu por 

conveniência, dentre aquelas listadas entre as ‘Melhores e Maiores’ de 2012. 

Conforme informações que constam na página oficial da empresa, ela foi criada em 

1996, sendo parte de um grupo empresarial que agrupa as suas unidades de negócio em termos 

da linha de atuação no mercado. Desse modo, pode-se entender que a empresa pesquisada neste 

estudo representa uma unidade de negócios de um grupo brasileiro com foco em três principais 

negócios: alumínio, níquel e zinco. Atualmente, a empresa possui posições de destaque nos 

negócios em que está atuando, tanto em nível de Brasil quanto em nível internacional, com 

destaque para sua posição relativa na América Latina. A empresa possui ainda 10 mil 

colaboradores, atuando em 17 unidades industriais, sendo 11 no Brasil, quatro nos Estados 

Unidos, uma na China e uma no Peru. 

A empresa ressalta investimentos contínuos na ampliação de sua capacidade produtiva 

e no crescimento pessoal e profissional de colaboradores, tendo em vista o aprimoramento do 

padrão de qualidade reconhecido internacionalmente de seus produtos. Conforme dados do 

relatório financeiro do grupo, referentes ao terceiro trimestre de 2015, a empresa pesquisada 

alcançou receitas líquidas de R$8.413 milhões e um EBITDA (Earnings Before Interests, 

Taxes, Depreciation and Amortization1) de R$1.634 milhões, resultando em uma margem 

EBITDA de 19,4%. A empresa apresentou ainda um CAPEX (Capital Expenditure2) no valor 

de R$920 milhões, associado a um aumento de 67% em projetos de expansão, no terceiro 

trimestre de 2015, em comparação ao mesmo período de 2015. Em conjunto, esses dados 

financeiros demonstram o porte da empresa pesquisada e, principalmente, permitem verificar a 

importância da realização de investimentos contínuos de longo prazo para que a empresa 

mantenha seus padrões de qualidade internacional e garanta assim competitividade. 

Do total de colaboradores mencionado anteriormente, a empresa contava com 138 

gestores com perfil gerencial apropriado para os propósitos desta pesquisa, posicionados em 

três diferentes níveis hierárquicos: diretoria (8%), gerência geral (23%) e gerência (69%). Desse 

total, 98 gestores responderam ao questionário enviado eletronicamente por meio do sistema de 

formulários e levantamentos eletrônicos ‘Formsite Web Form Builder’ no período entre maio 

de 2012 e outubro de 2013. Desse total, dez questionários foram eliminados seja porque eles 

não estavam preenchidos com informações sobre as variáveis dependentes e independentes, 

seja porque existiam inconsistências no preenchimento, com o mesmo respondente 

                                                           
1 Em portugês EBITDA significa lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. 
2 Em portugês, CAPEX significa despesas de capital ou investimentos realizados em bens de capital, referindo-se 

ao montante de recursos financeiros gastos na aquisição ou na melhoria de bens de capital, tais como 

investimentos em equipamentos e instalações. 

 



 
 

 

preenchendo o questionário mais de uma vez. Além disso, seis respondentes foram excluídos 

por conterem valores extremos severos para a variável dependente ao considerar o método de 

interquartis (IQR). Desse modo, foram consideradas 82 respostas na análise dos dados, 

considerando as variáveis independentes e a variável dependente. Tal quantidade representa 

uma taxa de resposta de 59% da amostra de gestores. Ao serem consideradas as variáveis de 

controle, o número de respondentes cai para 75, em razão de não preenchimento de informações 

sobre tais variáveis. 

Os respondentes atuam em áreas administrativas, comerciais e industriais, sendo que 

aproximadamente 70% dos respondentes são de áreas industriais. Quanto ao nível hierárquico, 

88,2% dos respondentes estão a até três níveis hierárquicos do principal executivo da empresa, 

sendo que 13,2% estão a apenas um nível hierárquico. O tempo médio de atuação na empresa 

é de 12 anos, enquanto que o tempo médio de atuação na função atual é de 4,3 anos. O tempo 

médio para aposentadoria é de 16,3 anos. Em média, 61,3% da remuneração são recebidas em 

forma de salário fixo. Incentivos de curto prazo (bônus e participação em lucros ou resultados) 

correspondem, em média, a 32,5% da remuneração total. Por fim, incentivos de longo prazo 

correspondem, em média, a 6,2% da remuneração total. De modo geral, pode-se dizer que os 

respondentes atendem ao perfil desejado para participação na pesquisa. 

 

3.1 Instrumentos de Mensuração 

O instrumento para mensurar a variável importância relativa de medidas subjetivas é 

adaptado do instrumento de Abernethy et al. (2013). Os respondentes indicam a importância 

relativa—em termos percentuais—que os seus superiores atribuem às medidas de desempenho 

utilizadas para os propósitos de incentivo, incluindo: (i) lucro, (ii) retorno, (iii) custos, (iv) 

vendas, (v) eficiência (p. ex., tempo de processar pedidos), (vi) qualidade (p. ex., taxa de falha 

de inspeção), (vii) projeto (p. ex., taxa de falha de projeto), (viii) liderança (p. ex., escores de 

avaliação 3600) e (ix) específicas do colaborador/funcionário (p. ex., avaliação subjetiva de 

alcance de objetivos específicos do colaborador). O respondente poderia ainda especificar o uso 

de medidas de desempenho não caracterizadas em nenhum dos grupos anteriores. Foram 

constituídos dois grupos a partir dessas medidas de desempenho: (i) objetivas, incluindo 

medidas de lucro, custos, vendas, eficiência, qualidade e projeto e (ii) subjetivas, incluindo 

medidas de liderança e específicas do colaborador/funcionário. 

A partir dos percentuais atribuídos a esses dois grupos, uma única variável contínua foi 

criada para capturar a importância relativa de medidas subjetivas, representada pela soma do 

percentual atribuído às medidas objetivas, multiplicado por ‘+1’, e do percentual atribuído às 

medidas subjetivas, multiplicado por ‘-1’. Por fim, para gerar a variável incluída no modelo 

econométrico, a soma ponderada dos dois pesos foi transformada em uma variável categórica 

tendo por base a mediana (-53,3%), de modo que, valores abaixo da mediana receberam escore 

‘1’, representando menor importância relativa de medidas subjetivas e, valores acima da 

mediana receberam escore ‘2’, indicando maior importância relativa de medidas subjetivas. 

O instrumento utilizado para mensurar escolhas intertemporais tem por base estudos 

anteriores sobre o tema (p. ex., Merchant, 1990; Van der Stede, 2000; Abernethy et al., 2013). 

Os respondentes indicam o percentual de seu tempo de trabalho dedicado a atividades que 

afetam o resultado financeiro (lucro operacional) da unidade e/ou empresa dentro de (i) um mês 

ou menos, (ii) entre um e três meses, (iii) entre três meses e um ano, (iv) entre um e cinco anos 

e (v) mais de cinco anos. A soma dos percentuais deve resultar em 100%. A partir dessas cinco 

categorias, são formados três grupos representando três períodos contábeis relevantes: dentro 

do primeiro trimestre (categorias i e ii), dentro de um ano (categoria iii) e acima de um ano 

(categorias iv, v e vi) (Abernethy et al., 2013). Esses grupos são denominados de escolhas 

intertemporais focadas no curto, médio e longo prazo, respectivamente. 



 
 

 

Para mensurar a variável estratégia de decisão, desenvolveu-se instrumento de 

mensuração tendo por base Payne et al. (1993). Os respondentes indicam em uma escala 

intervalar de cinco pontos qual a estratégia que melhor os descreve em suas escolhas de decisão, 

considerando seis diferentes propriedades, as quais indicam se um respondente utiliza mais 

estratégias compensatórias ou não compensatórias. As seis propriedades consideradas foram: 

(i) nível de trocas compensatórias entre atributos de uma decisão, (ii) nível em que um mesmo 

montante de informação é examinado para cada alternativa ou atributo, (iii) nível de 

processamento de informação, (iv) nível em que múltiplos atributos de uma mesma alternativa 

são considerados antes de se passar para uma próxima alternativa, (v) nível em que uma 

avaliação global para cada alternativa é explicitamente formada e (vi) nível em que operações 

quantitativas são utilizadas. Maior nível indica um maior uso de estratégia não compensatória. 

Para a criação da variável final a ser incluída no modelo estatístico, primeiramente, procedeu-

se ao somatório dos pontos da escala indicados a cada uma das propriedades. Em seguida, esse 

somatório serviu de base para a criação de uma variável categórica tendo por base a mediana 

(15,1), de modo que, para valores abaixo da mediana, foi atribuído ‘1’, representando menor 

uso de estratégias não compensatórias e, para valores acima da mediana, foi atribuído ‘2’, 

representando maior uso de estratégias não compensatórias. 

Uma vez que a soma das opções para cada respondente é a mesma, o que dificulta o uso 

de técnicas de análise fatorial (Dunlap & Cornwell, 1994), adota-se procedimento seguido em 

estudos anteriores (Abernethy et al., 2013; Aguiar et al., 2014), tendo por base Aitchison (1986). 

O procedimento envolve o cálculo de dois logaritmos: (i) Log (longo/curto), para mensurar o 

tempo gasto em ações de longo prazo em relação a atividades de curto prazo, e (ii) Log 

(médio/curto), para mensurar o tempo gasto em atividades de médio prazo em relação a ações 

de curto prazo. Os dois logaritmos são usados como as dimensões dessa variável na análise 

estatística. Quando uma categoria específica do instrumento de mensuração de alocação de 

tempo não tiver sido indicada pelo respondente, emprega-se o procedimento de substituição do 

zero (Aitchison, 1986); o qual envolve a substituição de qualquer composição de D partes com 

C componentes zero e D menos C componentes não zero por outra composição em que os zeros 

se tornam δ(C + 1)(D – C)/D2 e os componentes positivos são cada qual reduzidos por δC(C + 

1)/D2, em que δ é o erro máximo de arredondamento (Abernethy et al., 2013). Especificamente, 

D representa os três grupos de escolhas intertemporais (curto, médio e longo prazo), sendo igual 

a três, e C representa a quantidade de zeros para cada um desses três grupos para uma dada 

observação, podendo ser igual a um ou a dois. O erro máximo de arredondamento é definido 

como sendo igual a 0,05. Como resultado desse procedimento de substituição, os componentes 

‘zero’ são substituídos por um número positivo bastante pequeno, enquanto que os demais 

componentes são reduzidos minimamente, de modo que a soma dos três componentes tenha 

resultado igual a um. 

São incluídas três variáveis de controle. A primeira é o tempo na função. Estudos 

anteriores têm indicado que essa variável captura efeitos potenciais de questões associadas à 

carreira (Abernethy et at., 2013). A segunda variável é tempo para aposentadoria. Estudos 

anteriores têm demonstrado que escolhas intertemporais podem ser afetadas pela quantidade de 

tempo que resta até a aposentadoria (Baber, Kang & Kumar, 1998; Dechow & Sloan, 1991). A 

terceira variável é a importância relativa da remuneração de curto prazo—bônus anual e 

participação nos lucros e/ou resultados—dividida pelo salário fixo. A literatura em gestão sobre 

escolhas intertemporais sugere que remuneração de curto prazo, particularmente, bônus anuais, 

representa a principal causa de miopia gerencial (Laverty, 1996). 

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Correlações 



 
 

 

Inicialmente, desenvolve-se uma análise de correlações entre as variáveis da pesquisa 

(Tabela 1). Verifica-se uma relação positiva e significativa entre importância relativa de 

medidas subjetivas (IRSubj) e escolhas intertemporais dos gestores, considerando tanto o tempo 

gasto em atividades de médio prazo em relação a atividades de curto prazo (LogMC) (valor de 

p = 0,000), quanto o tempo gasto em atividades de longo prazo em relação a atividades de curto 

prazo (LogLC) (valor de p = 0,012). As duas correlações estão alinhadas com a hipótese de que 

maior importância relativa de medidas subjetivas está positivamente associada a maior alocação 

de tempo a atividades mais de longo prazo (H1). Percebe-se ainda que a relação entre estratégias 

de decisão (EDec) e as dimensões das escolhas intertemporais (LogMC e LogLC) tem sinal 

negativo, embora não significativo. Esse resultado não está alinhado com a hipótese que prevê 

uma relação positiva entre estratégia de decisão e escolhas intertemporais (H2). Percebe-se 

também que a correlação entre IRSubj e EDec é positiva e significativa (valor de p = 0,091), 

sugerindo que uma maior importância relativa de medidas subjetivas está associada à ativação 

de estratégias de decisão que estão mais próximas dos modelos não compensatórios. Verifica-

se que nem a variável IRSubj nem as duas dimensões das escolhas intertemporais (LogMC e 

LogLC) apresentam relações significativas com as variáveis de controle. A variável EDec, no 

entanto, apresenta relação positiva e significativa com o tempo na função (TFun) (valor de p = 

0,078) e o tempo que resta até a aposentadoria (TApos) (valor de p = 0,065), sugerindo que um 

maior tempo na função e um maior tempo restante para aposentadoria está associado com a 

ativação de estratégias não compensatórias. De maneira a permitir um aprofundamento dos 

relacionamentos previstos nesta pesquisa, segue-se com a análise de modelos de regressão para 

H1 e H2 e o teste de Sobel para H3. 

 
Tabela 1. Matriz de Correlação - Pearson 

 LogMC LogLC IRSubj EDec TFun TApos RVCP 

LogMC -       

LogLC 0,6675* 

0,0000 
- 

     

IRSubj 0,4151* 

0,0001 

0,2775** 

0,0116 

-     

EDec 
-0,1436 

0,1981 

-0,1271 

0,2552 

0,1879*** 

0,0909 
- 

   

TFun 
-0,0805 

0,4924 

-0,0802 

0,4833 

-0,0695 

0,5538 

0,2048*** 

0,0780 
- 

  

TApos 
-0,0740 

0,5254 

0,0603 

0,6048 

-0,1536 

0,1852 

0,2126*** 

0,0652 

-0,1351 

0,2477 
- 

 

RVCP 
-01232 

0,2892 

-0,1074 

0,3559 

0,0958 

0,4102 

-0,1334 

0,2505 

-01454 

0,2132 

-0,0694 

0,5515 
- 

*, **, *** representam níveis de significância de 1%, 5% e 10%, respectivamente. Os valores-t apresentados são 
bicaudais. São calculadas correlações de Pearson. LogMC é uma variável contínua que mensura a importância 
relativa de atividades de médio prazo em relação a atividades de curto prazo, LogLC é uma variável contínua que 
mensura a importância relativa de atividades de longo prazo em relação a atividades de curto prazo, IRSubj é 
uma variável categórica que indica a importância relativa das medidas subjetivas, EDec é uma variável categórica 
que captura a estratégia de decisão ativada, TFun é uma variável contínua que mensura o tempo que o gestor 
exerce a função atual, TApos é uma variável contínua que captura o tempo que resta para o gestor se 
aposentadoria, e RVCP é uma variável contínua que mensura a importância da remuneração de curto prazo em 
relação ao salário fixo. 
 

4.2 Análise dos Relacionamentos Diretos (H1 e H2) 

Para a análise das duas primeiras hipóteses de pesquisa (H1 e H2), são utilizados dois 

modelos de regressão linear, estimados por meio de mínimos quadrados ordinários, com uso do 

STATA®. Nesses modelos, as variáveis independentes são IRSubj e EDec, enquanto que a 



 
 

 

variável dependente inclui as duas dimensões das escolhas intertemporais (LogMC e LogLC), 

sendo expressos por meio das Equações 1 e 2. A expectativa é que β1, β2, γ1 e γ2 sejam positivos 

e estatisticamente significativos. 

 
𝐿𝑜𝑔𝑀𝐶 =  𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑅𝑆𝑢𝑏𝑗 + 𝛽2𝐸𝐷𝑒𝑐 + ∑ 𝛽𝑗𝑗 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝑗 + 휀1    (1) 

𝐿𝑜𝑔𝐿𝐶 =  𝛾0 + 𝛾1𝐼𝑅𝑆𝑢𝑏𝑗 + 𝛾2𝐸𝐷𝑒𝑐 + ∑ 𝛾𝑗𝑗 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠𝑗 + 휀2    (2) 

 

Onde: 
LogMC = tempo gasto em atividades de médio prazo em relação a atividades de curto prazo; 

LogLC = tempo gasto em atividades de longo prazo em relação a atividades de curto prazo; 

IRSubj = importância relativa das medidas subjetivas de desempenho; 

EDec = estratégia de decisão ativada; 

Controles = representa um vetor das seguintes variáveis de controle: tempo na função, tempo para 

aposentadoria e importância relativa da remuneração de curto prazo; e 

ε = é o termo de erro da equação i. 
 

O passo inicial da análise é considerar o atendimento aos pressupostos dos modelos de 

regressão linear. O primeiro é a normalidade, em que se utiliza o teste de assimetria-curtose, o 

qual indica que a distribuição dos resíduos do modelo é normal tanto para a Equação 1 (valor p 

= 0,721), quanto para a Equação 2 (valor p = 0,503). O segundo é homocedasticidade, sendo 

utilizado o teste de Breusch-Pagan, o qual indica que a variância dos resíduos é homogênea 

para a Equação 1 (valor p = 0,416) e para a Equação 2 (valor p = 0,881). O terceiro é 

multicolineariedade, o qual foi verificado com o cálculo do fator de inflação da variância (VIF). 

Para ambas as equações, o VIF calculado é 1,04, o qual é bastante baixo e bem abaixo do valor 

de referência que é 10,0 (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998), indicando baixos níveis de 

colinearidade. Considerando-se que os pressupostos dos dois modelos de regressão foram 

aceitos, segue-se para a análise das duas primeiras hipóteses de pesquisa (Tabela 2). 

 
Tabela 2. Determinantes das Escolhas Intertemporais 

 LogMC (Equação 1) LogLC (Equação 2) 

IRSubj 
1,411* 

(4,54) 

1,616* 

(4,71) 

1,252* 

(2,89) 

1,325* 

(2,84) 

EDec 
-0,711** 

(-2,28) 

-0,878** 

(-2,48) 

-0,749*** 

(-1,72) 

-1,042** 

(-2,17) 

TFun 
- -0,009 

(-0,18) 

- -0,009 

(-0,14) 

TApos 
- 0,001 

(0,04) 

- 0,022 

(0,89) 

RVCP 
- -0,569** 

(-2,02) 

- -0,567 

(-1,48) 

Intercepto 
-2,166* 

(-4,53) 

-1,993* 

(-2,86) 

-2,116* 

(-3,18) 

-2,064* 

(-2,18) 

R2 Ajustado 20,4% 28,7% 8,8% 8,7% 

Prob. (F) 0,000 0,000 0,010 0,045 

Gestores (n) 82 75 82 75 

*, **, *** representam níveis de significância de 1%, 5% e 10%, respectivamente. Os números em parênteses 
indicam a estatística t. Foram estimadas as regressões previstas pelas Equações 1 e 2, pelo método dos mínimos 
quadrados ordinários, sem e com as variáveis de controle. LogMC é uma variável contínua que mensura a 
importância relativa de atividades de médio prazo em relação a atividades de curto prazo, LogLC é uma variável 
contínua que mensura a importância relativa de atividades de longo prazo em relação a atividades de curto 
prazo, IRSubj é uma variável categórica que indica a importância relativa das medidas subjetivas, EDec é uma 
variável categórica que captura a estratégia de decisão ativada, TFun é uma variável contínua que mensura o 
tempo que o gestor exerce a função atual, TApos é uma variável contínua que captura o tempo que resta para o 



 
 

 

gestor se aposentadoria, e RVCP é uma variável contínua que mensura a importância da remuneração de curto 
prazo em relação ao salário fixo. 

 

Considerando os resultados sem as variáveis de controle, percebe-se que a importância 

relativa de medidas subjetivas e as estratégias de decisão possuem relação significativa com o 

tempo alocado entre atividades de médio prazo, em relação a atividades de curto prazo. 

Precisamente, os resultados sugerem que quanto maior a importância relativa de medidas 

subjetivas, maior o tempo alocado em atividades de médio prazo em relação a atividades de 

curto prazo (valor p = 0,000). Por outro lado, os gestores dedicam menor tempo relativo em 

atividades de médio prazo quando ativam estratégias compensatórias (valor p = 0,026). Padrão 

semelhante de resultados é obtido quando se considera que o tempo relativo dedicado em 

atividades de longo prazo tem um relacionamento positivo e significante com maior 

importância relativa de medidas subjetivas (valor p = 0,005) e um relacionamento negativo e 

significante com ativação de estratégias compensatórias (valor p = 0,089). 

Ao serem incluídas as variáveis de controle nos dois modelos, não são percebidas 

alterações significativas no padrão de resultados: relação positiva e significante entre foco mais 

de longo prazo, considerando as duas dimensões das escolhas intertemporais, e maior 

importância relativa de medidas subjetivas (valor p = 0,000, para LogMC; valor p = 0,006, para 

LogLC); e relação negativa e significante entre escolhas intertemporais de médio (valor p = 

0,015) e de longo prazo (valor p = 0,034) com ativação de estratégias compensatórias. 

Em conjunto, os resultados obtidos oferecem suporte para H1 de que uma maior 

importância relativa de medidas subjetivas está positivamente associada com um maior tempo 

dedicado a ações com efeitos de médio e de longo prazo, em relação a ações com efeitos de 

curto prazo. No que se refere a H2, de que o uso de estratégias não compensatórias está 

positivamente associado com um maior tempo dedicado a ações com efeitos de médio e de 

longo prazo, em relação a ações com efeitos de curto prazo, os resultados sugerem justamente 

o oposto, ou seja, é quando os gestores ativam estratégias compensatórias que mais tempo é 

alocado a atividades de mais longo prazo, não oferecendo suporte para H2. 

Destaque-se a relação negativa e significante entre maior dedicação relativa de tempo a 

atividades de médio prazo e maior importância de remuneração variável de curto prazo, o que 

é alinhado com expectativas de estudos anteriores (Laverty, 1996). 

 

4.2 Análise do Relacionamento Indireto (H3) 

Para o teste da relação indireta entre subjetividade nas medidas de desempenho e 

escolhas intertemporais por meio das estratégias de decisão, utiliza-se o teste de Sobel (Preacher 

& Leonardelli, 2001). O teste de Sobel permite verificar se estratégias de decisão atuam como 

uma variável mediadora no relacionamento entre importância relativa das medidas subjetivas e 

tempo alocado em atividades de médio e de longo prazo em relação a atividades de curto prazo. 

Para ser considerada mediadora, uma variável tem que explicar em alguma extensão o 

relacionamento entre a variável independente (IRSubj) e a variável dependente (LogMC e 

LogLC). Baron e Kenny (1986) sugerem que mediação ocorre quando (i) IRSubj se relaciona 

de maneira significativa com a variável mediadora (EDec), (ii) IRSubj se relaciona 

significativamente com LogMC e LogLC, na ausência de EDec, (iii) EDec se relaciona de 

maneira significativa com LogMC e LogLC e (iv) o relacionamento significativo entre IRSubj 

e as duas dimensões das escolhas intertemporais, LogMC e LogLC, examinado em (ii), reduz 

significativamente uma vez que seja adicionada a variável EDec no modelo. 

Entretanto, os passos sugeridos por Baron e Kenny (1986) para o teste de mediação são 

mais adequados para grandes amostras (Preacher & Hayes, 2008). Opta-se assim por um 

método formal para o teste de mediação, tal como o teste de Sobel (Preacher & Leonardelli, 



 
 

 

2001). De modo ilustrativo, o modelo de mediação da pesquisa é apresentado na Figura 1. O 

coeficiente δ1 representa o coeficiente da regressão que verifica a relação entre IRSubj e EDec, 

mencionado em (i). Em parênteses (Sδ), tem-se o erro padrão de δ1. Os coeficientes β2 e γ2 

representam os coeficientes da regressão que verifica a relação entre EDec e as dimensões das 

escolhas intertemporais, LogMC e LogLC, respectivamente, quando IRSubj também é incluída 

no modelo de regressão como variável explicativa de LogMC e LogLC, mencionado em (iv). 

Em parênteses (Sβ e Sγ), têm-se o erro padrão dos coeficientes β2 e γ2, respectivamente. Esses 

coeficientes (β2 e γ2) e erros padrão (Sβ e Sγ), são equivalentes aos calculados por meio das 

Equações 1 e 2. Os coeficientes β1 e γ1 representam os coeficientes da regressão que verifica a 

relação entre IRSubj e as dimensões das escolhas intertemporais, LogMC e LogLC, 

respectivamente, quando EDec é incluída no modelo de regressão. 

 

 
Figura 1. Modelo de Mediação da Pesquisa 

 

Para realizar o teste de Sobel, torna-se então necessária a análise de três regressões: a 

primeira, examinando a relação entre IRSubj e EDec, de maneira a gerar δ1 e Sδ, a qual é 

apresentada na Equação 3; as duas outras, examinando a relação entre IRSubj e EDec com as 

dimensões da variável dependente, LogMC e LogLC, já calculadas por meio das Equações 1 e 

2. Com essas duas outras regressões, são obtidos os coeficientes β2 e γ2 e os erros padrão Sβ e 

Sγ. De maneira geral, em todas as regressões, não são consideradas as variáveis de controle. 

 
𝐸𝐷𝑒𝑐 =  𝛿0 + 𝛿1𝐼𝑅𝑆𝑢𝑏𝑗 + 휀3        (3) 
 

Onde: 
EDec = estratégia de decisão ativada; 

IRSubj = importância relativa das medidas subjetivas de desempenho; e 

ε = é o termo de erro da equação i. 

 

O teste de Sobel é calculado por meio da Equação 4, para o teste da relação indireta 

entre IRSubj e LogMC, e da Equação 5, para o teste da relação indireta entre IRSubj e LogLC. 

A Tabela 3 apresenta os resultados do cálculo do Teste de Sobel, o qual é realizado com a 

utilização da página online disponível para esse cálculo, ‘Interactive Mediation Tests – 

Quantpsy.org’. Nessa página, os parâmetros relativos aos coeficientes e erros padrão são 

inseridos e são então realizados os cálculos dos dois escores (z1 e z2), do erro padrão dos escores 

e do valor de p de cada escore. 

 

𝑧1 =  
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Onde: 
z1 e z2 representem os escores de distribuição normal bicaudal para comparação com o valor crítico, 

considerando um nível de significância de 5%; 

δ1 representa o coeficiente da regressão que verifica o relacionamento entre IRSubj e EDec; 

β2 representa o coeficiente da regressão que verifica o relacionamento entre EDec e LogMC quando 

IRSubj também é incluída no modelo de regressão; 

γ2 representa o coeficiente da regressão que verifica o relacionamento entre EDec e LogLC quando IRSubj 

também é incluída no modelo de regressão; 

Sδ, Sβ e Sγ representam o erro padrão dos coeficientes δ1, β2 e γ2, respectivamente. 

 
Tabela 3. Teste de Sobel 

 LogMC LogLC 

δ1 0,187 0,187 

β2 -0,711  

γ2  -0,749 

Sδ 0,109 0,109 

Sβ 0,313  

Sγ  0,436 

Teste de Sobel -1,368 

(0,097) 

-1,213 

(0,115) 

Os números em parênteses indicam a estatística z. LogMC é uma variável contínua que mensura a importância 
relativa de atividades de médio prazo em relação a atividades de curto prazo, LogLC é uma variável contínua que 
mensura a importância relativa de atividades de longo prazo em relação a atividades de curto prazo, δ1 representa 

o coeficiente da regressão que verifica o relacionamento entre IRSubj e EDec, β2 representa o coeficiente da 

regressão que verifica o relacionamento entre EDec e LogMC quando IRSubj também é incluída no modelo de 

regressão, γ2 representa o coeficiente da regressão que verifica o relacionamento entre EDec e LogLC quando 

IRSubj também é incluída no modelo de regressão, Sδ, Sβ e Sγ representam o erro padrão dos coeficientes δ1, β2 e 

γ2, respectivamente. 

 

Observando-se a Tabela 3, percebe-se que nem a relação indireta entre a importância 

relativa das medidas subjetivas e um foco maior em atividades de médio prazo, em relação a 

atividades de curto prazo, é significativa (valor de p = 0,171), nem a relação indireta entre a 

importância relativa das medidas subjetivas e um foco maior em atividades de longo prazo, em 

relação a atividades de curto prazo, é significativa (valor de p = 0,225). Em conjunto, esses 

resultados sugerem que estratégias de decisão não atuam como variável mediadora no 

relacionamento entre subjetividade nas medidas de desempenho e escolhas intertemporais. 

 

5. CONCLUSÕES 

Neste estudo, demonstra-se que, para os gestores pesquisados, escolhas intertemporais 

podem ser afetadas pelo nível de subjetividade das medidas de desempenho e pelas estratégias 

de decisão por eles ativadas. Ao coletar dados de gestores de uma única empresa, os resultados 

obtidos nesta pesquisa confirmam expectativas de estudos anteriores de que a inclusão de 

subjetividade no processo de mensuração e avaliação de desempenho tem o benefício de 

direcionar a atenção dos gestores para dimensões de desempenho não facilmente capturadas 

por medidas objetivas (Baker et al., 1994; Bol, 2001). Por sua vez, os resultados desta pesquisa 

não confirmam a expectativa de que um menor esforço cognitivo no processamento de 

informações esteja associado a escolhas intertemporais que favoreçam os efeitos mais de longo 

prazo das ações dos indivíduos (Read, 2003). Além disso, enquanto os resultados desta pesquisa 

possam sugerir que as estratégias de decisão ativadas pelos gestores estejam associadas ao 

desenho dos sistemas de mensuração e avaliação de desempenho (Luft & Shields, 2009), não 

se confirmou a expectativa de um relacionamento indireto entre subjetividade das medidas de 



 
 

 

desempenho e escolhas intertemporais por meio das estratégias de decisão ativadas pelos 

gestores. 

No contexto pesquisado, verificou-se que uma maior importância relativa de medidas 

subjetivas tem um relacionamento positivo e significativo com um maior tempo dedicado a 

atividades de médio e de longo prazo, em relação a atividades de curto prazo. Desse modo, o 

uso de medidas, tais como escores de avaliação 3600 e avaliação subjetiva de alcance de 

objetivos específicos do avaliador, pode ser benéfico para a tomada de decisão mais de longo 

prazo. Ao se considerar estudos anteriores que investigam o efeito de diferentes tipos de 

medidas de desempenho sobre escolhas intertemporais (p. ex., Farrel et al. 2008; Abernethy et 

al., 2013, Aguiar & Frezatti, 2013), encontrando resultados não consistentes, os resultados desta 

pesquisa sugerem que pode ser que nem todas as medidas de desempenho caracterizadas como 

sendo forward-looking tem o potencial de induzir os gestores a um foco maior no longo prazo, 

mas somente aquelas medidas que também são caracterizadas como sendo subjetivas. 

Além disso, verificou-se uma associação negativa entre a ativação de estratégias não 

compensatórias de decisão por parte dos gestores pesquisados e um foco maior nas ações com 

efeitos financeiros de médio e de longo prazo. Como consequência, é quando os gestores 

buscam uma maior precisão em seus processos decisórios, por meio do processamento de toda 

informação disponível com o uso de operações quantitativas, que eles se dedicam mais às ações 

de médio e de longo prazo, indo de encontro à expectativa de que o cansaço e a fadiga 

decorrentes de um maior esforço cognitivo no uso de estratégias compensatórias estivessem 

associados a um foco mais de curto prazo (Loewenstein e O’Donoghue, 2005; Dragone, 2009). 

É possível ainda que essa associação negativa implique que o uso de heurísticas pode não ser 

necessariamente positivo para a tomada de decisão com foco mais de longo prazo. 

Por fim, os resultados desta pesquisa indicaram que as estratégias de decisão ativadas 

pelos gestores não atuam como uma variável mediadora do relacionamento entre uma maior 

importância relativa de medidas subjetivas de desempenho e escolhas intertemporais. Embora 

tenha se identificado um relacionamento positivo entre a subjetividade nas medidas de 

desempenho e a ativação de estratégias compensatórias de decisão, o efeito indireto esperado 

sobre as escolhas intertemporais não se confirmou. Desse modo, o relacionamento positivo 

entre medidas subjetivas de desempenho e escolhas intertemporais mais de longo prazo não é 

explicado pelo esforço cognitivo dos gestores na procura e processamento de informações. 

Ao considerar os resultados obtidos nesta pesquisa, é preciso levar em contar algumas 

limitações. Primeiro, o uso de levantamentos sempre dá margem a questões referentes à 

validade e à confiabilidade dos instrumentos de mensuração. Por esse motivo, os instrumentos 

de mensuração empregados nesta pesquisa, em sua maioria, foram utilizados em estudos 

anteriores. Exceção ao instrumento de mensuração das estratégias de decisão, o qual foi 

elaborado especificamente para esta pesquisa. Outro problema comum com dados de 

levantamento é que eles representam dados em corte transversal (cross-sectional), o que reduz 

a confiabilidade dos relacionamentos causais (Van der Stede, Young & Chen, 2007). Por esse 

motivo, de maneira geral, procurou-se desenvolver os argumentos em torno dos 

relacionamentos entre as variáveis de interesse em termos de associação ao invés de relações 

de causa-e-efeito. Segundo, enquanto se verificou o papel da subjetividade das medidas de 

desempenho nas escolhas intertemporais, não foram coletados dados específicos sobre os tipos 

de medidas subjetivas utilizadas para avaliar e remunerar o desempenho dos gestores, nem o 

peso específico atribuído a essas medidas. Considera-se que esse detalhamento pode oferecer 

contribuições adicionais para o entendimento da relação entre essas duas variáveis. Por fim, ao 

serem obtidos dados por conveniência de uma única empresa, é preciso ter cuidado na 

interpretação e generalização dos resultados. Entretanto, é preciso também levar em conta as 

vantagens identificadas na literatura em gestão ao se utilizar um levantamento de caso único, 



 
 

 

tais como: (i) desenvolver pesquisa no âmbito de uma firma (Laverty, 1996), (ii) coletar dados 

mais detalhados e específicos e (iii) controlar por aspectos do ambiente externo que poderiam 

afetar de maneira diferente um conjunto maior de empresas, o que, em último caso, influenciaria 

as escolhas intertemporais dos gestores (Marginson & McAulay, 2008). 

Apesar dessas limitações, este estudo contribui para a literatura em contabilidade 

gerencial ao oferecer evidências empíricas relativas ao papel de dois potenciais determinantes 

da maneira pela qual os gestores dedicam tempo entre atividades de curto, médio e longo prazo. 

De um lado, tem-se o papel das medidas subjetivas de desempenho, representando uma variável 

de incentivo e, de outro lado, tem-se o papel das estratégias de decisão, representando uma 

variável individual. Desse modo, esta pesquisa amplia o escopo dessa literatura ao considerar 

o papel de contratos implícitos e das heurísticas nas escolhas intertemporais dos gestores. Além 

disso, este estudo contribui ao explorar não apenas os relacionamentos diretos entre os 

esquemas de mensuração e avaliação de desempenho e as escolhas intertemporais, mas também 

se esse relacionamento pode ser explicado por variáveis mediadoras, no caso, pelas estratégias 

de decisão. Em síntese, os resultados desta pesquisa sugerem que esses dois determinantes têm 

relacionamentos apenas aditivos com as decisões intertemporais. 
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