
 

 

O PROCESSO DECISÓRIO NA ESTIMATIVA DE METAS ORÇAMENTÁRIAS: UM 

ESTUDO COMPARATIVO ENTRE BRASIL E PERU 

 

Ana Maria Roux V.C.Cesar 

Professora Doutora  

Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, Brasil 

Rua Maria Antonia, 163. São Paulo (SP). CEP: 01222-010 

Anamaria.cesar@mackenzie.br 

 

Jose Enrique Louffat Olivares  

Professor Doutor  

ESAN – Lima  

Av. Rafael Escardo, 1035, San Miguel, Lima 32 .PERU 

elouffat@esan.edu.pe 

 

Gilberto Perez  

Professor Doutor  

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua da Consolação, 930, São Paulo (SP), prédio 45 

Gilberto.perez@mackenzie.br  

 

 

RESUMO 

Este estudo teve como objetivo compreender as diferenças existentes no comportamento de 

tomada de decisão de gestores de empresas de médio e grande porte quando estes fazem 

estimativas de metas orçamentárias. Como base teórica para a análise do processo de tomada 

de decisão apresentou-se um modelo que considera temas de economia, psicologia e 

neurociência cognitiva. O estudo foi conduzido no Brasil (303 respondentes) e no Peru (73 

respondentes); os dados foram colhidos utilizando-se um questionário com 30 questões, 

afirmativas, que buscavam a frequência de certos comportamentos durante o processo 

decisório, utilizando-se uma escala ordinal de 10 pontos (1 – nunca; 10 - 100% das vezes em 

que decide). Os dados foram analisados utilizando-se equações estruturais (método PLS-

SEM). Os resultados mostram que há diferenças no comportamento dos gestores no Brasil e 

Peru, especialmente no tocante ao uso da informação para a tomada de decisão por expertise 

(processo automático de decisão) e no peso das influências sócio afetivas sobre as decisões 

racionais (processo controlado de decisão).  

  

Palavras Chave: Modelos de decisão; neuroaccounting; metas orçamentárias.  

 

Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

 

1 INTRODUÇÃO 

O processo decisório é tema de interdisciplinar e os esforços têm sido no sentido de 

compreender as bases fisiológicas e comportamentais envolvidas no processamento da 

informação, processo que culmina com a tomada de decisão. Nos últimos anos o estudo de 

decisões envolve apropriar-se de temas de várias ciências, como: impulsividade (Gagnon, 

Daelmon &   McDuff, 2013;  Franken, Strien, Nijs & Muris, 2008; Sasaki, Kanachi, 2005); 
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emoção (Brighetti, Lucarelli & Marinelli, 2014; Naqvi, Shiv & Bechara, 2006); pelo 

relacionamento entre intuição, racionalidade e experiência do decisor (Delaney, Guidling & 

McManus, 2014; Scheireir, Schubert, Weber & Farrar, 2014; Hon-Snir, Kudryavtsev & 

Cohen, 2012); pela idade (Brown & Ridderinkhof, 2009); pela regulação entre o prazer de 

ganhar e a dor de perder (Raab, Elger,  Neuner & Weber, 2011); pela justiça ou injustiça do 

julgamento da decisão (Trzaskowski, 2011); pela dedução das possíveis consequências futuras 

(Crone, Somsen, Van Beek & Van Der Molen, 2004); pela congruência ou incongruência da 

informação (Cesar, Boggio & Campanhã, 2015), dentre outros aspectos.  

Dentre os estudos desenvolvidos sobre modelos econômicos de decisão, nos últimos 

quinze anos viu-se a aproximação de áreas de conhecimento tradicionalmente distintas, como 

a Neurociência, Administração e Economia (Camerer, Loewenstein & Prelec, 2005; 

Barraclough, Conroy & Lee, 2004; Lord, Hanges & Godfrey, 2003). Estudos dessa natureza 

apresentam em seus modelos algumas variáveis não consideradas nos modelos econômicos da 

Teoria da Racionalidade Limitada (Simon, 1955) ou da Teoria do Prospecto (Kahneman & 

Tversky, 1979); tais variáveis eram consideradas como sendo o “erro do modelo” econômico, 

a caixa preta dos mesmos ou ainda, o efeito da intuição (Pennings, Garcia & Hendrix, 2005). 

Todavia, com as ferramentas disponíveis para pesquisa sobre o funcionamento em tempo real 

do cérebro (nome genérico para as estruturas encefálicas), muitas janelas se abriram para a 

compreensão do processo de tomada de decisão.    

Tomada de decisão é um processo que envolve diferentes mecanismos cognitivos, 

como atenção, percepção, memória e aprendizagem. Também envolve o julgamento entre 

alternativas e suas probabilidades/possibilidades. Todos esses processos culminam na escolha 

de um curso de ação e o que se observa diretamente é o comportamento decorrente da decisão 

tomada. Neste estudo analisa-se o comportamento decisório em dois cenários distintos: Brasil 

e Peru. Não se sabe se há diferenças no comportamento dos gestores que atuam em diferentes 

países quanto à forma como decidem em seu dia, considerando-se a situação proposta neste 

estudo: a decisão sobre estimativa de metas orçamentárias. Embora Brasil e Peru sejam países 

sul americanos, eles foram colonizados por diferentes povos, sofreram diferentes levas 

migratórias e têm heranças nativas distintas. Segundo Hofstede (1984), o Peru tem traços 

mais coletivistas do que o Brasil, por exemplo. Feitas essas considerações, este estudo tem 

como objetivo: compreender as diferenças existentes no comportamento de tomada de decisão 

de gestores de empresas de médio e grande porte que atuam no Brasil ou no Peru quando estes 

fazem estimativas de metas orçamentárias. Os resultados deste estudo podem facilitar a 

implantação de sistemas de controle gerencial integrados que atendam às especificidades de 

decisão de gestores de diferentes países ou que sejam suficientemente genéricos para 

contemplar as diferenças que possam existir no comportamento de decisão. Discute-se na 

seção seguinte o modelo teórico proposto para a análise do processo de decisão.    

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 A análise do processo de tomada de decisão que se faz neste estudo se baseia em dois 

modelos: a) um modelo que apresenta, de forma linear, os processos cognitivos envolvidos 

com a decisão; b) um modelo bidimensional, dinâmico, que apresenta a forma como os 

processos cognitivos interagem durante a decisão. Apresentam-se, a seguir, esses dois 

modelos.  

2. 1 Modelo Linear Para Análise do Processo Decisório  
Pennings, Garcia e Hendrix (2005, p. 114-122) apresentam um modelo para análise da 

decisão cuja linearidade é uma forma simplificada de apresentar a dependência entre os 

processos cognitivos relacionados à decisão. Para Pennings, Garcia e Hendrix (2005) o 

processo decisório envolve duas fases: 1) A fase SR – stimuli-relay, na qual os estímulos são 



 

 

filtrados (selecionados do ambiente) porque são julgados relevantes para a decisão em 

questão. As informações filtradas (selecionadas) compõem o MDPS – multi-dimensional 

perceptual space, um conjunto de informações relevantes para a decisão. A memória tem 

papel relevante nessa fase porque ela tem o repertório de aprendizagens passadas que 

permitem o julgamento da relevância da informação. 2) A fase do processamento da 

informação, denominada DCP– dynamic cognitive processing, que está dividida em dois 

passos que são complementares e que interagem entre si: primeiro, o  passo computacional – 

CS, no qual são analisadas as informações estocadas no MDPS e são geradas as alternativas 

para decisão, que são avaliadas de forma consciente e  levando em consideração os objetivos 

do decisor; segundo, o passo da intuição - I, no qual o decisor escolhe a alternativa para 

decisão com base em sua experiência passada, embora nem sempre tenha conhecimento dos 

mecanismos que o levaram a essa escolha. A Figura 1 apresenta esse modelo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Modelo conceitual do processo individual de tomada de decisão 
(Adaptado de Pennings, Garcia e Hendrix, 2005, p. 115) ; Legenda: SR  – stimuli-relay; MDPS- multi-

dimensional perceptual space; DCP - dynamic cognitive processing; CS – computation step; I – intuition; D-

decision. 

 

2.2 Um Modelo Bidimensional Para Análise da Decisão 

 A ideia de um modelo bidimensional para análise da decisão foi proposta por diversos 

autores, conforme apresentado por Camerer, Loewenstein e Prelec (2005). O modelo consiste 

no cruzamento de dois eixos (Figura 2): o do processamento da informação (processo 

controlado ou automático); o do domínio de conteúdos utilizados (cognitivo ou afetivo) para 

se chegar à decisão.  

No eixo do processamento da informação tem-se, em um extremo, o processo 

controlado (racional) e no outro, o processo automático. O processo controlado envolve a 

decisão na qual o decisor tem consciência dos passos que deu para decidir; trata-se de um 

processo que envolve alto esforço cognitivo (quadrantes I e II da Figura 2). O processo 

automático envolve as decisões rápidas, baseadas na experiência do decisor. Nesse tipo de 

decisão nem sempre o decisor consegue apontar os passos que o levaram à decisão 

(quadrantes III e IV da Figura 2).  

No eixo do domínio de conteúdos utilizados (partes esquerda e direita da Figura 2) 

têm-se dois extremos. Em um deles, o domínio cognitivo (raciocínio, aprendizagem, por 

exemplo); no outro, o domínio afetivo (emoções, motivações e impulsos, por exemplo).   

 Considerando-se a intersecção entre os dois eixos, observa-se que no quadrante I a 

decisão é controlada (racional) e apoiada em domínios cognitivos. É a decisão na qual o 

decisor seleciona informações, cria alternativas e escolhe a que tenha maior relevância. No 

quadrante II, a decisão é controlada (racional) e relacionada a domínios afetivos. É a decisão 

racional que sofre a influência de aspectos sócio afetivos, como o medo de decidir e a análise 

das consequências da decisão para aqueles que com ela estão envolvidos. Os modelos 

econômicos clássicos para tomada de decisão estariam localizados no quadrante I. Nas 

ambient
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decisões controladas (quadrantes I e II)  o processamento da informação é serial, seguindo 

passos lógicos, conforme o modelo linear que é apresentado por Pennings, Garcia & Hendrix 

(2005).  

Deve-se ressaltar que a decisão controlada é ativada quando o tomador da decisão se 

vê frente a desafios ou surpresas que saiam de sua rotina e nas quais ele tem um sentimento de 

que está se esforçando para encontrar uma resposta ou tomar uma decisão. Esse é o caso das 

decisões relacionadas a metas orçamentárias, quando o sujeito avalia de forma sistemática as 

informações para estimar o budget. Embora nesse tipo de decisão o sujeito seja capaz de 

rememorar os passos que seguiu para chegar à decisão, ele não é capaz de estimar todas as 

possibilidades de resposta, confirmando o conceito da racionalidade limitada de Simon 

(1955). 

Nos quadrantes III e IV da Figura 2 estão os processos automáticos de tomada de 

decisão. No quadrante III a decisão é automática e relacionada a domínios cognitivos. Trata-

se da decisão baseada em expertise. O decisor avalia a situação rapidamente e decide com 

base em conhecimentos adquiridos anteriormente. No quadrante IV, a decisão é rápida e 

carregada de conteúdo afetivo.  

Na decisão automática o processamento de informações é paralelo (vários circuitos), 

simultâneo e com possibilidade de conexão entre diferentes sistemas neurais . O paralelismo 

gera redundâncias, o que facilita a rapidez de resposta e a execução de múltiplas tarefas 

simultâneas, aumentando assim a capacidade computacional do cérebro. Esse tipo de decisão 

ocorre em situações habituais ou em situações que exigem respostas rápidas. O decisor não 

tem percepção do esforço que fez para resolução e não tem acesso introspectivo (não tem 

consciência) dos passos seguidos para a decisão.  A decisão automática é considerada o modo 

default de operação do cérebro; a decisão controlada (racional) só é acionada quando o 

processamento paralelo é interrompido por alguma surpresa (um evento inesperado na 

situação) ou por algum estímulo que não esteja bem estruturado (um estímulo que o sujeito 

precise catalogar porque não consegue dar-lhe significado). A Figura 2 mostra os quadrantes 

de decisão descritos.  
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Figura 2 – O modelo bi-dimensional de decisão 

Fonte: Adaptada de Camerer, Loewenstein e Prelec (2005, p. 16). 

 

    

As dimensões de afeto e cognição aparecem como dois extremos de um mesmo eixo, 

porque interagem na determinação de comportamentos dos sujeitos e estudos mostram que 



 

 

não é possível se fazer a separação entre afetos (emoção) e razão (cognição) (Kahneman & 

Tversky, 1979). O principal traço da dimensão afetiva é seu papel na motivação, vez que 

afetos têm valências (positivas ou negativas) e são responsáveis por questões relacionadas a 

“vou/não vou”, ou seja, às situações de aproximação ou afastamento em relação ao objeto da 

decisão (Camerer, Loewenstein & Prelec, 2005).  

A dimensão cognitiva é responsável pelos raciocínios e responde pelos aspectos 

“verdadeiro/falso”. O sistema cognitivo, por si, não dirige o comportamento; ele precisa 

operar pelo sistema afetivo. Os raciocínios são considerados processos conscientes, e fazem 

parte do que se chama razão. Entretanto, há aspectos cognitivos que fazem parte do 

processamento automático, como o reconhecimento de padrões, decodificação e interpretação 

de estímulos (aspectos da percepção). Por exemplo, uma informação é captada pelo sistema 

cognitivo do processamento automático; paradoxalmente, é como se fosse preciso “ver para 

não ver” porque nem todos os estímulos que são captados, e que influenciam a decisão, são 

conscientes. Assim, embora se apresente o modelo controlado de decisão como um modelo 

racional, essa racionalidade depende de uma parte do processamento automático.   

Outro mecanismo que é controlado pelo domínio cognitivo, mas que faz parte do 

processamento automático, é a expertise. Trata-se de uma resolução de problemas que não é 

consciente para o tomador de decisão e que se baseia em aprendizagem e experiências 

prévias.  À medida que um problema é apresentado de forma frequente, a sua resolução tende 

a se concentrar em áreas especializadas no processamento dessa tarefa. Como o esforço do 

processamento controlado (racional) é muito grande, o cérebro está constantemente buscando 

automatizar processos para aumentar sua capacidade computacional. Assim, a expertise é o 

resultado desse acúmulo de aprendizagens memorizadas que, consequentemente, geram 

respostas automatizadas. No modelo de Pennings, Garcia e Hendrix (2005, p. 121) a Expertise 

faz parte da variável genericamente denominada Intuição (I).    

 Dentre as descobertas da Neurociência que mostram como os domínios cognitivo e 

afetivo se interligam, duas questões são especialmente interessantes para este estudo. A 

primeira delas mostra que na busca de aumento de eficácia, parece existir no cérebro um 

módulo que é responsável pelas inferências que as pessoas fazem sobre o que os outros 

acreditam, sentem ou podem fazer. Trata-se de um aspecto que neste estudo se define como 

influência sócio afetiva – SAI. Esta influência, por vezes confundida com Intuição, é 

fundamental para a resolução de problemas relacionados aos ambientes sociais; o uso do 

raciocínio lógico-dedutivo pode compensar apenas parcialmente a ausência desse mecanismo 

(Camerer, Loewenstein & Prelec, 2005, p. 28-31).  A segunda questão é que nas decisões que 

envolvem risco, o domínio cognitivo é contaminado pelo de afetos. Por exemplo, o medo 

pelas consequências da decisão pode influenciar o processo racional de decisão (Camerer, 

Loewenstein & Prelec, 2005), o que pode gerar vieses de julgamento em relação ao risco 

(Bazerman, 2004). 

 

2.3 O Modelo Proposto no Estudo Para Analisar a Tomada de Decisão  

Na literatura sobre sistemas de controle gerencial, e em especial sobre orçamentos,  

tem-se que seja possível definir metas orçamentárias usando-se um modelo de previsão 

racional, objetivo, baseado em dados e informações. Todavia, nem sempre isso ocorre, 

conforme já discutido em seção anterior. Conforme foi apontado por Pennings, Garcia e 

Hendrix (2005) há fatores que desviam a decisão de seu ponto ótimo.  

Sumarizando o que foi discutido até o momento, tem-se que há dois modos 

dominantes de se tomar decisão quando se está fazendo a estimativa de metas 

orçamentárias:1) Usando o processo controlado (racional), no qual são analisadas 

criteriosamente as informações e é feito o julgamento com base em pesos atribuídos a 



 

 

aspectos como concorrência, perspectivas de crescimento, cenário macro econômico, dentre 

outros; 2) Usando a expertise, quando o decisor propõe um nível de meta de acordo com sua 

experiência passada com o assunto.  

Esses dois modos de decidir sofrem a influência de dois aspectos: A forma como as 

informações são selecionadas para a decisão e as influências sócio afetivas. Na seleção da 

informação há filtros para a escolha do conteúdo que se considera pertinente para a decisão 

(fase SR, figura 1). Pessoas podem buscar informações em inúmeras fontes de dados, como 

relatórios oficiais, planilhas de controle, dados disponibilizados pela mídia, dentre outros 

tantos possíveis. Não se consegue processar todas as informações disponíveis e, portanto, o 

decisor filtra, segundo algum critério, o que julga relevante. Quanto às influências sócio 

afetivas, já se discutiu que o decisor pensa no reflexo de suas decisões para sua vida pessoal e 

profissional, assim como no efeito das mesmas sobre o grupo que é afetado pelas decisões 

(quadrante II da figura 2). O decisor também é influenciado por suas motivações e por suas 

emoções (quadrante IV da figura 2). Outro aspecto da influência sócio afetiva está na pressão 

do grupo para a conformidade nas decisões (quadrante II da figura 2). Experts de diferentes 

grupos têm diferentes conhecimentos e backgrounds e podem ter preferências diferentes em 

relação à resolução de um problema (Zhang, Ge, Jiang & Yang, 2016); assim, algumas 

pessoas podem levar as demais do grupo a seguirem as suas escolhas pessoais.  

 A partir dos modelos teóricos sobre decisão que foram discutidos neste texto, para este 

estudo foram propostos os seguintes construtos: 1) BI – Busca da Informação, composto pelos 

processos descritos para a etapa SR do modelo linear para decisão (figura 1) que são 

relacionados à forma como o sujeito capta informações para decisão; 2) ISA – Influência 

Sócio Afetiva, composto pela etapa intuição do modelo linear para decisão (I, na figura 1) e 

pelos conteúdos referentes ao domínio afetivo apresentado no modelo bi-dimensional para 

decisão (quadrantes II e IV na figura 2); Esse construto se refere às influências de aspectos 

afetivos (como valências motivacionais e emoções) e da pressão de grupo sobre a decisão; 3) 

DR – Decisão Racional, composto pelos processos DCP descritos no modelo linear para 

decisão (figura 1) e pelos processos controlados da decisão relacionados ao domínio cognitivo 

do modelo bi-dimensional para decisão (quadrante I da figura 2); 4) EXP - Expertise,  

composto pelo processo automático de decisão do modelo bi-dimensional para decisão 

(quadrante III da figura 2).  

A figura 3 apresenta as relações entre esses construtos. IS e SAI são considerados 

como variáveis que influenciam a forma como o sujeito toma a decisão; assim sendo, são 

variáveis independentes no modelo descrito na figura 3. RD e EXP representam a forma como 

o sujeito decide, podendo ser por um processo controlado (racional) – RD, ou por um 

processo automático, por uso da expertise – EXP. Desta forma, são variáveis dependentes no 

modelo descrito na figura 3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Modelo estrutural proposto 

Legenda: BI – Busca da Informação; ISA – Influência Sócio Afetiva; DR – Decisão Racional; EXP – 

Decisão por Expertise.  
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Considerando-se as relações propostas no modelo, têm-se as seguintes hipóteses para 

este estudo:  

 

H1: Os mecanismos formais para busca e seleção de informação (BI) afetam a 

decisão racional (DR), mas não a decisão por Expertise (EXP); 

H2: Aspectos sócio afetivos (Influência sócio afetiva – ISA) afetam a decisão por 

Expertise (EXP), mas não a  decisão racional (DR); 

H3: As relações entre variáveis independentes, Busca de Informação (BI) e Influência 

Sócio Afetiva (ISA), e as variáveis dependentes, Decisão Racional (DR) ou Expertise 

(EXP), variam dentre os diferentes paises, mas o modelo estrutural proposto se 

mantém.   

2.4 Influências Sócio Afetivas na Estimativa de Metas Orçamentárias 

A perpetuidade de uma organização está relacionada à sua capacidade de identificar, 

mensurar, analisar, preparar e interpretar dados. Essas ações são a base para os processos 

decisórios que garantem à organização sua orientação para o futuro, permitindo-lhes fazer 

previsões que podem levar à concretização dos seus objetivos estratégicos (Horgren, Sundem 

& Stratton, 2004).  

Dentre as ferramentas gerenciais disponíveis para que uma organização faça previsões 

tem-se o orçamento que, de forma genérica, pode ser descrito como um plano gerencial que 

envolve aspectos técnicos, mas que depende, fundamentalmente, do envolvimento de pessoas 

(Horgren, Sundem & Stratton, 2004). Embora haja diferentes definições para o mesmo 

(Merchant, 1985), há concordância na afirmação de que o orçamento é um importante sistema 

de controle gerencial na grande maioria das organizações (Ekholm & Walin, 2000; Libby & 

Lidsay, 2010). 

Vários autores têm criticado o orçamento, como por exemplo, Hansen, Otley e van 

Der Stede (2003). Esses autores apontam que os custos envolvidos na elaboração de um 

orçamento e no seu acompanhamento são elevados; além disso, discutem que os mesmos 

podem gerar rigidez no planejamento das ações de uma organização. Com uma visão 

diferente, Frezatti (2004) salienta que o problema não está na ferramenta propriamente dita, 

mas em outros fatores de natureza comportamental, como a cultura organizacional, os 

interesses dos agentes e o pressuposto de que orçamentos geram confiança. Neste estudo 

discutiu-se os seguintes aspectos relacionados à influência de fatores sócio efetivos no 

processo de estimativa de metas: a motivação para participar do processo, o risco percebido 

na estimativa de metas, o medo decorrente de possibilidades de erro nas estimativas e a 

influência do grupo sobre a estimativa de metas orçamentárias.  

A literatura sobre orçamentos mostra que a motivação pode ser considerada uma 

variável independente (que influencia a participação das pessoas na elaboração de metas 

orçamentárias), ou uma variável dependente (a motivação decorre da possibilidade de 

envolvimento na decisão relacionada às estimativas de metas orçamentárias) (Chong & 

Johnson, 2007; Jeremias & Yigit, 2013; Chong & Chong, 2002; Shields & Shields, 1998). 

Neste estudo a motivação é vista como um aspecto sócio afetivo (Lehrer, 2009) que influencia 

o comportamento do decisor ao estimar metas orçamentárias.  

O medo presente no processo de estimativa de metas está associado à percepção que o 

decisor tem do risco envolvido com a decisão, desde risco pavoroso (no qual podem haver 

consequências fatais, situações de desastre ou de total falta de controle da situação) até risco 

desconhecido (associado a ambientes de incerteza) (Plous, 1993).  Em ambas as situações, o 

sujeito que faz estimativas orçamentárias pensa no risco, mas também em sua vulnerabilidade 

na situação de estimativa e nas consequências de um possível erro para si próprio ou para os 



 

 

envolvidos com o resultado da decisão, o que pode levar a estimativas não otimizadas (Cox, 

Jr, 2012).  

Quanto à influência social discute-se que a familiaridade entre membros do grupo, a 

discordância dos mesmos quanto a aspectos relacionados à decisão e a forma como 

compartilham informações afetam o comportamento decisório (Visentini & Lobler, 2013). 

Outra questão envolvida é o poder que algumas pessoas exercem dentro do grupo, o que pode 

bloquear ideias inovadoras no processo decisório e limitar a participação de elementos do 

grupo que sejam menos influentes (Mahler, 1987). Ainda falando-se de pressão grupal, o grau 

de comprometimento do decisor com a organização pode mitigar a pressão que o mesmo sofre 

do grupo para obediência e conformidade, podendo leva-lo ao desvio de condutas éticas 

(Clayton & Van Staden, 2015).  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Este estudo, de natureza quantitativa, segue os mecanismos propostos para uma 

pesquisa do tipo Survey, conforme proposto por Pinsonneault e Kraemer (1993): busca 

descrever quantitativamente aspectos específicos de uma dada população; envolvendo o 

relacionamento entre variáveis, a partir de relacionamentos encontrados em estudos 

anteriores; os dados são primários, coletados diretamente junto aos sujeitos objeto do estudo, 

utilizando-se para tal um instrumento de pesquisa com questões estruturadas cujas respostas 

são captadas em um escala métrica; utiliza-se um procedimento de amostragem para coleta de 

dados.  

Amostra: Para estimativa do tamanho da amostra no Brasil, utilizou-se a fórmula para 

populações finitas, com os parâmetros de nível de confiança de 99,7% (usando-se como 

parâmetro 3 desvios padrão) e um erro de 5%; obteve-se que a amostra final deveria ter 300 

respondentes. Embora se tenha feito essa estimativa para o tamanho da amostra, o 

procedimento de amostragem foi não probabilístico porque não se pode afirmar que os 

elementos foram aleatoriamente selecionados, vez que os elementos da amostra correspondem 

aos sujeitos contatados por email (enviado pelos pesquisadores participantes deste projeto) 

que aceitaram participar da pesquisa. A amostra final (já excluídos os casos com missings) foi 

composta por 303 respondentes.  Em relação aos dados colhidos no Peru, o tamanho da 

amostra foi estimado considerando-se os seguintes parâmetros: modelo com dois preditores, 

efeito de 0,15,  de 0,05, poder (1-) de 0.95; a estimativa, feita com apoio do software 

GPower versão 3.1, aponta que a amostr5a deve ter no mínimo 80 elementos. Todavia, por 

conta da eliminação de dados perdidos ou outliers, a amostra final foi composta por 73 

respondentes, tamanho 9% inferior ao parâmetro estimado. Todos os participantes do Peru 

eram alunos de um curso de MBA de uma Universidade privada, situada em Lima. Todos os 

sujeitos do estudo atuavam em empresas de médio ou grande porte, filtro para participar do 

estudo.  

Coleta de dados: Como os respondentes vinham de empresas diferentes, optou-se por 

se criar um caso no qual se apresentava uma empresa e o procedimento adotado pela mesma 

para a estimativa do nível de metas orçamentárias. Assumiu-se que os funcionários 

analisariam uma situação fictícia, mas expressariam em suas respostas, a forma como se 

comportam na vida real. O instrumento para coleta de dados foi composto três partes: 1) O 

termo de esclarecimento e livre consentimento; 2) Dados demográficos do respondente 

(escalas nominais); 3) A apresentação do caso e o comportamento decisório do respondente 

(escalas ordinais de 10 pontos supostas como métricas). Na parte sobre o comportamento 

decisório foram apresentadas 30 afirmativas e o respondente deveria analisar a frequência 

com que adotava esse comportamento em seu dia a dia de trabalho, utilizando uma escala de 



 

 

10 pontos  na qual cada ponto representava um acréscimo de 10% de frequência em relação 

ao anterior (por exemplo, 1 – de nunca a 10% de frequência; 2 – de 11% a 20% de frequência, 

e assim sucessivamente até o ponto 10 – de 90% a 100% de frequência). Os dados foram 

colhidos no período de 2013 a 2016. As afirmativas sobre o comportamento decisório (parte 3 

do questionário) podem ser visualizadas no quadro 1. O questionário aplicado no Peru era o 

mesmo do Brasil, tendo passado por processo de tradução reversa, adaptação cultural e 

validação feita pelo pesquisador nativo.  

 

Quadro 1: Matriz de conteúdo do questionário – parte 3 - comportamento decisório 
Questões Variável  Constructo 

Decido colocando um percentual sobre as metas de anos anteriores. V1a EXP 

Seleciono informações que se agreguem às que já tenho. V2a BI 

Tenho medo de errar o nível de metas. V3a ISA 

Faço pouco esforço porque decido com base em minha experiência. V4a EXP 

Sou influenciado pelo meu grupo para escolha de informações.  v5a ISA 

Seleciono informações de acordo com minha preferencia.  v6a BI 

Sigo parâmetros dados pela empresa.  v7a DR 

Seleciono informações que sejam relevantes v8a B1 

Analiso as informações atribuindo peso às mais importantes v9a DR 

Considero a probabilidade de ocorrência de um cenário futuro v10a DR 

Decido com base em fatos recentes (cenário externo ou interno)   v11a EXP 

Uso informações sobre ambiente interno que considero importantes v12a BI 

Busco informações sobre o ambiente externo que considero importantes v13a BI 

Considero o impacto das metas sobre as pessoas  v14a ISA 

Considero a possibilidade de ocorrência de um cenário futuro v15a DR 

Decido as metas lidando com ambiente de incerteza v16a ISA 

Busco alternativas que deem margem a pequenos ajustes v17a EXP 

Considero as decisões que sejam pouco complexas v18a  

Aproveito decisões que tomei no passado e decido com base nelas  v19a EXP 

Decido o que aprendi na área em que atuo  v20a  

Considero que haja risco ao tomar decisões v21a ISA 

Ao decidir sinto uma voz interior que me direciona  v22a  

Decido comparando a situação atual com situações anteriores v23a EXP 

Penso no reflexo de minha decisão para minha vida profissional v24a ISA 

Analiso novamente as informações quando errei a mão v25a DR 

Seleciono informações com base em minha experiência profissional v26a BI 

Uso um processo racional baseado em causas e efeitos  v27a DR 

Preciso de uma grande quantidade de informação para decidir  v28a BI 

Tenho medo das consequências de minha decisão  v29a ISA 

Tomo decisões com base no que sinto – meu feeling  v30a EXP 

Legenda: BI: Busca da Informação: ISA: Influência Sócio Afetiva; DR: Decisão Racional; EXP: Decisão por 

Expertise.  

Observação: as questões v18a, v20a e v22a foram excluídas da análise por excesso de missing ou dados 

perdidos.  

Os dados foram analisados utilizando-se modelagem de equações estruturais com o 

uso do software PLS-SEM (Partial Least Square – Structural Equation Modeling) (Hair, Jr, 

Hult, Ringle & Sarstedt, 2014).   

 

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Apresenta-se a seguir os resultados obtidos com a modelagem de equações estruturais 

buscando-se analisar os relacionamentos existentes entre as variáveis latentes e seus 

indicadores, e entre as variáveis latentes entre si.  



 

 

4.1 Modelo Estrutural dos Dados Coletados no Brasil  

A análise descritiva sugere que BI, ISA e EXP são construtos com sete indicadores e 

DR é um construto com cinco indicadores. Uma estimativa inicial do modelo revela que três 

indicadores (um indicador de cada construto: BI, ISA e EXP) têm cargas fatoriais menores 

que 0,5. O modelo foi, então, reespecificado de modo que o número total de indicadores que 

entraram no modelo foi 23.  Para estimar o modelo foi utilizado o método PLS (Partial Least 

Squares). O modelo especificado, com 23 indicadores (variáveis) ajustou-se bem, com todas 

as cargas fatoriais excedendo 0,5 e foi estatisticamente significante em nível de alpha igual a 

0,05 (procedimento de bootstrapping, 302 graus de liberdade; t Teste para BI-RD foi 16,99; 

para BI-EXP foi 10,703) e em nível 0,10 (t Test para ISA-EXP foi 1,76). O relacionamento 

entre ISA e DR foi não significante (t Teste para ISA-DR foi 0,777).  Os resultados do 

modelo estrutural são apresentados na Figura 4.  

 

 

 
 

Figura 4: PLS-SEM resultados – Modelo de estimação - Brasil 

Legenda: IS: Information Search (Busca da Informação-BI); SAI: Social-Affective Influence (Influencia 

Sócio Afetiva ISA); RD: Rational Decision (Decisão Racional – DR); EXP: Decision by Expertise (Decisão por 

Expertise – EXP) 

 

 

 

O modelo foi estimado como sendo reflexivo e foi analisado em sua validade interna e 

confiabilidade (Hair JR, Hult; Ringle & Sarstedt; 2014, p. 98), o que incluiu: confiabilidade 

composta (para analisar a consistência da confiabilidade interna), validade convergente 

(variância média extraída - average variance extracted – AVE) e validade discriminante. As 

Tabelas 1 e 2 mostram essas medidas.   

 

 

 



 

 

Tabela 1 – Validação do modelo – parâmetros  

 

 

AVE 

 

Confiabilidade 

composta 

 

Alpha de  

Cronbach  

 

R2 

Busca da 

Informação 
0.420405 0.805715 0.712100 

Variável 

independente 

Influência Sócio 

Afetiva  
0.785682 0.785682 0.686091 

Variável 

independente 

Decisão 

Racional  
0.831460 0.831460 0.742729 0.567520 

Decisão por 

Expertise 

 

0.809620 

 

0.809620 0.717909 0.496565 

 

A validade convergente (AVE) é equivalente à comunalidade de um construto; ela 

indica quanto o construto explica da variância de seus indicadores (valor máximo: 1,0). A 

AVE para as variáveis latentes foi próxima de 0,80 (exceção: AVE de Busca da Informação). 

A confiabilidade composta e os valores de Alpha de Cronbach avaliam a consistência da 

confiabilidade interna; todos os valores estão altos (acima de 0,70), assegurando inter-

correlações entre os indicadores observados (Hair JR, Hult; Ringle & Sarstedt; 2014, p. 101).  

A validade discriminante é a raiz quadrada da AVE (Critério de Fornell-Lacker) - 

(Hair JR, Hult; Ringle & Sarstedt; 2014, p. 105). Ela é maior que o valor mais alto das 

correlações entre os outros construtos, sendo exceção a AVE para Expertise, que é quase igual 

às demais correlações. Contudo, como esse método é um enfoque conservativo para assegurar 

validade discriminante, o construto Expertise foi mantido no modelo.  

 

Tabela 2: Correlação entre variáveis latentes e validade discriminante (diagonal) 
 Busca da  

Informação 

 

Influência Sócio 

Afetiva  

Decisão Racional Decisão por 

Expertise 

Busca da 

Informação- BI 

0.6410    

Influência Sócio 

Afetiva - ISA 

0.535779 0.6173   

Decisão Racional- 

DR  

0.752373 

 

0.435311 0.7092  

Decisão por 

Expertise - EXP 

0.696790 

 

0.462079 0.6489646 0.6483 

 

Analisando o r2 é possível conhecer o montante da variância explicada pelas variáveis 

latentes endógenas no modelo estrutural. Encontrou-se que 56,75% da Decisão Racional e 

49,65% da Expertise são explicadas por Busca de Informação e Influência Sócio Afetiva . O 

modelo de mensuração (figura 4) mostra que Busca de Informação tem um peso alto e 

significante na Decisão Racional (carga de 0,728), maior do que sobre a Decisão por 

Expertise (carga 0,630). Os resultados rejeitam a H1: Os mecanismos formais para busca e 

seleção de informação (BI) afetam a decisão racional (DR),  mas não a decisão por Expertise 

(EXP). Esse resultado é curioso porque para o decisor a decisão por expertise acontece pelo 

uso de mecanismos de aprendizagem prévia; assim, uma vez identificado o padrão, o sujeito 

não deveria precisar de informações adicionais para decidir.   

A Influência Sócio Afetiva tem peso baixo e significante (para um nível de alpha de 

0,10) sobre a Decisão por Expertise (0,124), mas uma influência baixa e não significante 



 

 

sobre a Decisão Racional. Esses achados suportam a H2 do estudo: H2: Aspectos sócio 

afetivos (Influência sócio afetiva – ISA) afetam a decisão por Expertise (EXP),  mas não a  

decisão racional (DR). Considerando-se a teoria discutida neste texto, era de se esperar que o 

efeito da ISA sobre EXP fosse maior do que o encontrado no modelo.  

4.2 Modelo Estrutural do Banco de Dados coletado no Peru 

A análise descritiva sugere que Busca de Informação (BI – no modelo Information 

Search – IS) tem cinco indicadores, ISA (no modelo Social-affective influence, SAI) tem 

quatro, Expertise (no modelo, EXP) tem seis e Decisão Racional (Rational Decision, no 

modelo RD) tem 5 indicadores. Uma estimativa inicial do modelo revela que quatro 

indicadores (um de cada variável latente) têm cargas fatoriais menores que 0,5. O modelo foi 

então reespecificado, de modo que o número total de indicadores que entraram no modelo do 

Peru foi de 16.  

 Para estimar o modelo foi utilizado o método PLS (Partial Least Squares). O modelo 

especificado com 16 indicadores (variáveis) ajustou-se bem, com todas as cargas fatoriais 

excedendo 0,5, e foi estatisticamente significante em nível de alpha igual a 0,05 

(procedimento de bootstrapping, 72 graus de liberdade; t Teste para BI-RD foi 15,884; para  

BI-EXP foi 14,857; para ISA-DR foi 3,979 e para ISA-EXP foi 6,057). Os resultados do 

modelo estrutural são apresentados na Figura 5.  

  

 

 

 
 

Figura 5: PLS-SEM resultados – Modelo de estimação - Peru  

Legenda: IS: Information Search (Busca da Informação-BI); SAI: Social-Affective Influence (Influencia 

Sócio Afetiva ISA); RD: Rational Decision(Decisão Racional – DR); EXP: Decision by Expertise (Decisão por 

Expertise – EXP) 

 

O modelo foi estimado como sendo reflexivo e foi analisado em sua validade interna e 

confiabilidade (Hair JR, Hult; Ringle & Sarstedt; 2014, p. 98), o que incluiu: confiabilidade 

composta, validade convergente pela variância média extraida (average variance extracted – 

AVE) e validade discriminante. As Tabelas 3 e 4 mostram essas medidas.   



 

 

Tabela 3 – Parâmetros para análise da validação do modelo 

 
AVE Confiabilidade 

Composta  

Alpha de 

Cronbach  

 

R2 

Busca da 

Informação-BI 
0.478761 0.783557 0.639175 

Variável 

independente 

Influência Sócio 

Afetiva -ISA 
0.508398 0.753808 0.520745 

Variável 

independente 

Decisão 

racional -DR 
0.513124 0.807852 0.687605 0.222874 

Decisão por 

Expertise - EXP 
0.454106 0.803582 0.696971 0.200186 

 

A AVE para as variáveis latentes foi próxima de 0,50 (exceção: AVE de Busca da 

Informação). Os valores da confiabilidade composta estão acima de 0,75 e os valores de 

Alpha de Cronbach estão dentro dos parâmetros (acima de 0,50), sinalizando inter correlações 

entre os indicadores observados (Hair JR, Hult; Ringle & Sarstedt; 2014, p. 101).  

Tabela 4: Correlação entre variáveis latentes e validade discriminante (diagonal) 
 Busca da 

Informação 

 

Influência Sócio 

Afetiva  

Decisão Racional Expertise 

Busca da 

Informação 

0.6919    

Influência Sócio 

Afetiva  

0.317924 0.7130   

Decisão racional  
0.672784 

 

0.374135 0.7163  

Expertise 
0.674613 

 

0.441451 0.689907 0.6738 

 

A exceção do parâmetro de adequabilidade da validade discriminante está no construto  

Expertise no qual a AVE é quase igual à correlação entre os constructos. Contudo, conforme 

já discutido, como esse método é um enfoque conservativo para assegurar validade 

discriminante, o construto Expertise foi mantido no modelo.  

Analisando o r2 é possível conhecer o montante da variância explicada pelas variáveis 

latentes endógenas no modelo estrutural. Encontrou-se que 48,10% da Decisão Racional e 

51,20% da Expertise são explicados por Busca de Informação e Influência Sócio Afetiva. O 

modelo de mensuração (figura 5) mostra que Busca de Informação tem um peso alto e 

significante na Decisão Racional (carga de 0,616), maior do que sobre a Decisão por 

Expertise (0,594), também significativa. Contudo, a Influência Sócio Afetiva tem uma 

influência baixa e significante (alpha de 0,10) sobre a Decisão por Expertise (0,252) e sobre a 

Decisão Racional (0,178). Esses achados rejeitam a H1 (Os mecanismos formais para busca e 

seleção de informação (BI) afetam a decisão racional (DR), mas não a decisão por Expertise) 

e a H2 (Aspectos sócio afetivos (ISA) afetam a decisão por Expertise (EXP), mas não a  

decisão racional (DR). A rejeição da hipótese H2 está de acordo com os achados teóricos 

propostos por Camerer, Loewenstein e Prelec (2005) na Figura 3. Todavia, era de se esperar 

que, conforme encontrado com os dados do Brasil, que a busca da informação não 

influenciasse a decisão por expertise.  

 

4.3 Comparação Entre os Modelos de Decisão no Brasil e Peru  

Com os resultados apresentados pode-se observar que os modelos estruturais do Brasil 

e Peru foram considerados ajustados, mas têm diferenças nas cargas entre as variáveis latentes 



 

 

e no valor preditivo das variáveis independentes sobre as dependentes. Todavia, isso pode ter 

ocorrido porque eles têm número diferente de indicadores. Será que essa diferença seria 

encontrada se os modelos estruturais fossem estimados com as mesmas variáveis, nos dois 

bancos de dados? Para responder a essa pergunta rodou-se o modelo com os dados do Brasil, 

mas utilizando-se apenas os 16 indicadores que entraram no modelo do Peru.  

Os parâmetros de viabilidade do modelo assim estimado estão adequados, sendo: 

Confiabilidade composta acima de 0,74 para todas as variáveis latentes e alphas de Cronbach 

acima de 0,62 (exceção para ISA, com 0,57). A exceção é AVE entre 0,41 e 0,60, o que é 

baixo. Os valores de validade discriminante são 0,68 (BI), 0,65 (ISA), 0,77 (DR) e 0,63 

(EXP), todos acima dos valores de correlação entre os outros construtos. A Figura 6 mostra 

esse modelo estrutural simplificado, fazendo-se a seguir as considerações sobre semelhanças e 

diferenças.  

Analisando o r2 encontrou-se que 41,90% da Decisão Racional e 31,90% da Expertise 

são explicados por Busca de Informação e Influência Sócio Afetiva. O modelo de mensuração 

(figura 6) mostra que Busca de Informação tem um peso alto e significante na Decisão 

Racional (carga de 0,846), maior do que sobre a Decisão por Expertise (0,461, significante). 

Com esse achado rejeita-se a H1: Os mecanismos formais para busca e seleção de 

informação (BI) afetam a decisão racional (DR),  mas não a decisão por Expertise (EXP). A 

Influência Sócio Afetiva tem uma influência baixa e significante (alpha de 0,10) sobre a 

Decisão por Expertise (0,199), mas sobre a Decisão Racional sua influência é baixíssima 

(0,004) e não significante. O resultado mostra que não se pode rejeitar H2: Aspectos sócio 

afetivos (Influência sócio afetiva – ISA) afetam a decisão por Expertise (EXP), mas não a  

decisão racional (DR).  

Deve-se apontar que o nível de significância foi calculado usando-se o procedimento 

bootstrapping, considerando-se um grau de liberdade de 72 e alpha de 0,05; com exceção do 

relacionamento entre ISA-DR, todos os demais relacionamentos tiveram estatísticas que 

excederam os valores críticos, sendo, portanto, considerados significantes.   

Esses achados mostram que não se pode rejeitar a H3 do estudo: As relações entre 

variáveis independentes, Busca de Informação (BI) e Influência Sócio Afetiva (ISA),  e as 

variáveis dependentes, Decisão Racional (DR) e Expertise (EXP), variam dentre os diferentes 

países, mas o modelo estrutural se mantém.  

  



 

 

 

Figura 6: PLS-SEM resultados – Modelo de estimação dos dados do Brasil considerando-se o mesmo 

número de indicadores do modelo do Peru  

Legenda: IS: Information Search (Busca da Informação-BI); SAI: Social-Affective Influence 

(Influencia Sócio Afetiva ISA); RD: Rational Decision (Decisão Racional – DR); EXP: Decision by Expertise 

(Decisão por Expertise – EXP) 

 

Finalizando a análise estatística multivariada, apresenta-se no quadro 2 um resumo das 

hipóteses testadas com a modelagem de equações estruturais com as amostras obtidas no 

Brasil e no Peru, sendo o modelo do Brasil com 23 indicadores e o do Peru, com 16.   

 

Quadro 2: Resultado dos testes das hipóteses do estudo  
Hipóteses testadas 

 

Banco de 

dados do 

Brasil 

Banco de 

dados do 

Peru 

H1 Os mecanismos formais para busca e seleção de informação (BI) 

afetam a decisão racional (DR), mas não a decisão por Expertise 

(EXP). 

- - 

H2 Aspectos sócio afetivos (Influência sócio afetiva – ISA) afetam a 

decisão por Expertise (EXP),  mas não a  decisão racional (DR). 
+ - 

H3 As relações entre variáveis independentes, Busca de Informação (BI) 

e Influência Sócio Afetiva (ISA)) e as variáveis dependentes, Decisão 

Racional (DR) ou Expertise (EXP), variam dentre os diferentes países, 

mas o modelo estrutural se mantém.  

 

+  

Legenda: (+):  Hipótese suportada pelo estudo; (-):  Hipótese não suportada pelo estudo. 

 

5  CONCLUSÃO  

Os resultados apontam que se sustenta na prática o modelo teórico proposto para este 

estudo. As variáveis latentes do modelo foram construídas com base em estudos anteriores 

feitos na linha de pesquisa na qual este estudo se insere, seja com metodologia qualitativa, 

seja com metodologia quantitativa. Por exemplo, a variável Busca da Informação baseou-se 

em entrevistas com executivos nas quais os entrevistados apontavam quais eram as 

informações que usavam para fazer estimativas de metas orçamentárias, e onde as buscavam. 



 

 

A varável Latente Influência Sócio Afetiva foi baseada na literatura sobre o processo de 

decisão, especialmente nos campos da neurociência cognitiva e da psicologia cognitiva. 

Tendo sido identificados os fatores sociais e afetivos que afetavam a decisão buscou-se a 

evidência dos mesmos em estudos da área de Contabilidade Gerencial, especialmente aqueles 

relacionados à estimativa de metas orçamentárias.  

As variáveis dependentes, Decisão Racional e Decisão por Expertise, foram delineadas 

a partir da literatura sobre decisão nas áreas de economia e psicologia cognitiva. Os modelos 

clássicos de decisão em economia apresentam a decisão racional como sendo um processo 

linear, no qual há etapas para seleção de alternativas, critérios para escolha da melhor 

alternativa, e outros pressupostos oriundos dos estudos enquadrados como sendo dentro da 

Teoria da Utilidade, amplamente contestados por autores que vieram a seguir na evolução da 

teoria econômica sobre decisão. Para construção da decisão por Expertise foram considerados 

os estudos sobre o uso de heurísticas e os consequentes vieses de decisão; também foi 

considerada a literatura sobre a aquisição da expertise, no âmbito da psicologia cognitiva.  

Pode-se considerar, para um próximo estudo, a discussão sobre a análise descritiva que 

se fez dos indicadores das variáveis latentes. A análise de suas distribuições não foram 

apresentadas neste estudo tendo em vista a restrição proposta para um artigo desta natureza. 

Mas há pistas interessantes sobre aspectos que as empresas poderiam considerar na 

preparação de um gestor para a tomada de decisão. Para a área de contabilidade gerencial, em 

especial, chama a atenção o fato de que quase 50% dos respondentes afirmam que tomam 

decisões sem usarem os parâmetros dados pela empresa para tal. Isso pode caracterizar o uso 

da criatividade, mas também uma perigosa fuga de processos padronizados. Além disso, se as 

pessoas afirmam que não utilizam os relatórios gerenciais como suporte à decisão, onde está a 

falha?   
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