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RESUMO 

A literatura indica que as perdas possuem uma aparência emocional maior do que os ganhos, 

além de apontar que as pessoas de diferentes culturas podem tomar decisões distintas. Este artigo 

tem como objetivo investigar se as dimensões culturais brasileiras apontadas por Hofstede et al. 

(2010) impactam as decisões dos indivíduos formados em contabilidade em um ambiente de 

aversão à perda. A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de questionários para 

estudantes que estão cursando pós-graduação lato sensu em áreas ligadas à contabilidade. O 

tratamento estatístico se deu via regressão linear múltipla pelo Método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO). Os resultados indicaram, significativamente, que o nível de aversão à perda 

dos indivíduos formados em contabilidade é influenciado apenas pela dimensão cultural 

masculina/feminina (MAS). Foi identificado forte evidência que a dimensão cultural aversão à 

incerteza (UAI) influencia o comportamento de aversão à perda dos indivíduos formados em 

contabilidade. Adicionalmente, os achados indicam que o nível de aversão à perda independe da 

idade e do gênero de forma significativa. Portanto, os achados desta pesquisa apontam que os 

contadores apresentam aversão à perda pela influência de normas e princípios, além da própria 

característica intrínseca do ser humano conservador, sobretudo quando há características culturais 

feministas e de aversão à incerteza. Este estudo possui um viés inovador pela premissa de 

considerar o aspecto conservador dos indivíduos formados em contabilidade. Contudo, como 

pesquisa exploratória, possui limitação de tamanho da amostra e amplitude geográfica. Essas 

observações, em tempo, servem como sugestão para estudos subsequentes. 
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1 INTRODUÇÃO 

Estudos sobre o comportamento humano vêm crescendo nas últimas décadas, sobretudo 

os vieses emocionais, psicológicos e cognitivos que impactam diretamente as decisões sob a 

incerteza dos indivíduos, em ambientes com riscos nos ganhos e, principalmente, nas perdas. Para 

Rouziès, Segalla e Besson (1999), a perda é uma das áreas mais estudadas dentro da psicologia 

cognitiva e economia comportamental.  

Dickhaut, Basu, McCabe e Waymire (2010), que apresentam o conservadorismo como um 

padrão humano e o cérebro como a instituição contábil original, destacam que a aversão à perda 

pode ser prevista pelo nível de ativação cerebral no córtex pré-frontal. Os autores sugerem que as 

explicações para os princípios contábeis ligados ao conservadorismo podem derivar de como os 

ganhos e as perdas são processadas, diferencialmente, pelos neurônios.  Kahneman e Tversky 

(1979, 1984, 1991) salientam que um dos fenômenos básicos da escolha sob risco e incerteza é 

que as perdas possuem um aspecto atrativo maior do que os ganhos. 

Sob esse ambiente, Kahneman e Tversky (1979) e Tversky e Kahneman (1992) ressaltam 

que o problema na busca do risco é observado de duas formas: primeiramente, os indivíduos 

preferem uma pequena probabilidade de ganhar um grande prêmio sobre o valor esperado: em 

segundo, a procura de risco é prevalente quando os indivíduos devem escolher entre uma perda 

amarga e uma probabilidade de uma perda maior. 

Assim, para Novemsky e Kahneman (2005b) e Sokol-Hessner et al. (2009), quando há 

risco, a emoção desempenha um papel crucial na aversão à perda. Contudo, um aspecto que 

impacta o comportamento emocional do indivíduo – embora pouco explorado na literatura das 

pesquisas, principalmente brasileiras, sobre aversão à perda – é a cultura. Para Wang, Rieger e 

Hens (2016) a emoção tem grande impacto na aversão à perda e, portanto, é concebível que as 

pessoas de diferentes culturas tenham decisões diferentes sob esta condição por causa dos 

diferentes hábitos que regulam as emoções.  

Os países também podem ser diferenciados por dimensões culturais (Hofstede, 1991; 

Hofstede, Hilal, Malvezzi, Tanure & Vinken, 2010). Por isso, diversos pesquisadores têm 

mostrado como estas dimensões culturais, apesar de não representarem a cultura de um povo em 

sua totalidade, identificam suas características. No entanto, o Brasil é um país com características 

culturais peculiares em suas regiões. Trata-se do quinto maior país do mundo, tanto em termos de 

superfície quanto de tamanho da população. Ocupa metade da América do Sul e é altamente 

diversificado dentro de suas fronteiras em termos de condições climáticas, vegetação, etnias, 

linguagens, comidas, música, ritos sociais e desenvolvimento econômico (Hofstede et al., 2010).  

Para Kang, Fen, NG e Tay (2004), a cultura geralmente influencia o comportamento de 

um grupo específico de pessoas. Por exemplo: escolhas contábeis entre métodos alternativos de 

evidenciação podem ser descritas como comportamento contábil discricionário dentro de 

subculturas de uma determinada economia.  

As dimensões culturais são importantes não apenas nas questões comportamentais, mas 

também nas atividades desempenhadas pela contabilidade, sobretudo no que tange os principais 

fóruns de debates atuais da área, que são os impactos da harmonização das normas internacionais, 

conhecidas como as International Financial Reporting Standards (IFRS), uma vez que há, para 

Zeff (2007), obstáculos relacionados a um nível elevado de comparabilidade, por estar ligada a 

questões culturais. 

A ideia original da harmonização como rumo à uniformidade dos padrões contábeis entre 

países pode não ser alcançada enquanto diferenças sociais, culturais e políticas existirem em 



 

 

todos eles (Burchell, Clubb, Hopwood, Hughes & Naphapiet 1980; Harrison & McKinnon, 1986; 

Puxty, Willmott, Cooper & Lowe, 1987; Richardson, 1987; Violet 1983) apud (Hussein, 1996). 

Principalmente pela cultura anglo-saxã que, segundo Benito, Brusca e Montesinos (2007), tem 

tido preferência na elaboração das normas internacionais de contabilidade.  

O tema foi escolhido a partir do momento em que se identificou uma lacuna nas 

discussões sobre o aspecto cultural como um viés capaz de influenciar o comportamento do 

contador no gerenciamento de informações, sobretudo em um ambiente de risco e incerteza, além 

de impactar na interpretação e adaptação das normais internacionais.  

Considerando as dimensões culturais e o quanto estas podem influenciar a aversão ao 

risco nas decisões de profissionais que atuam na área contábil gerencial, tem-se a seguinte 

questão de pesquisa: até que ponto dimensões culturais influenciam as decisões dos 

contadores em um ambiente de aversão à perda? 
O artigo tem como base o estudo de Wang et al. (2016): “The Impact of Culture on Loss 

Aversion”, sendo, porém, aplicado especificamente em estudantes de pós-graduação lato sensu de 

cursos relacionados à área contábil. O objetivo desta pesquisa é investigar se as dimensões 

culturais impactam nas decisões de estudantes de pós-graduação lato sensu na área contábil, na 

Bahia, em um ambiente de aversão à perda. Especificamente, os objetivos visam identificar a 

relação entre: o nível emocional; as culturas (individualista e coletivista); a riqueza e o status 

social; a cultura (masculina e feminina); e o nível de aversão à incerteza, todos em um ambiente 

de aversão à perda, além do viés conservador nas decisões dos contadores. 

O trabalho expõe cinco partes, além desta introdução. A próxima seção trata de um breve 

referencial teórico que alinha a construção das hipóteses. A terceira seção apresenta a 

metodologia utilizada. A quarta seção expõe as análises dos resultados, seguida da conclusão e 

recomendações. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E HIPÓTESES 

Nesta seção, abordam-se as principais considerações acerca dos aspectos culturais, 

aprofundando em cada dimensão elaborada por Hofstede (1990). Em seguida, apresenta-se 

fundamento relacionado à emoção e aversão à perda que são impactadas pela cultura. Por fim, a 

referência teórica que aborda o aspecto conservador dos profissionais de contabilidade. Todos 

esses tópicos direcionam à construção das hipóteses.  

 

2.1 Dimensões Culturais de Hofstede 

Cultura, na visão de Schein (1997), é o padrão de premissas básicas que o grupo 

desenvolveu visando à solução de seus problemas de adaptação externa e de integração interna, 

que tem funcionado suficientemente bem para ser considerado válido e, por essa razão, pode ser 

visto pelos novos membros como a maneira correta de perceber, pensar e sentir em relação a 

estes problemas. Diante da diversidade de aspectos no ambiente externo e interno que impactam a 

cultura dos grupos, pesquisadores a consideram nos estudos entre países. Hofstede et al. (2010, 

p.336), por sua vez, descreveram a cultura como "a programação coletiva dos espíritos que 

distingue os membros de um grupo humano do outro" e definiu quatro dimensões culturais, às 

quais foi posteriormente adicionada à dimensão de Sanders (1990), resultando em cinco 

dimensões culturais, conforme quadro 1. 

 

 



 

 

Quadro 1 Dimensões culturais de Hofstede 

Dimensões Culturais Sigla Significado 

Distância do Poder PDI 

Trata-se do nível de reação contra desigualdade social, ou seja, como a 

sociedade reage em relação à distância entre as classes sociais. Quanto maior o 

PDI, maior o nível de aceitação à desigualdade social. 

Aversão à Incerteza UAI 

Refere-se ao nível de incerteza que a sociedade possui sobre o futuro. Nessa 

dimensão, a sociedade pode preferir tomar iniciativas a fim de controlar o 

futuro ou deixar acontecer naturalmente. Quanto maior o UAI, maior a aversão 

à incerteza. 

Individualismo / 

Coletivismo 
IDV 

Mede o nível de relações interpessoais que o indivíduo possui. A sociedade 

mais individualista tem um foco maior nas tarefas a serem realizadas e menor 

nas relações interpessoais. Já no coletivismo, os grupos favorecem o trabalho 

em equipe e tendem a atingir os objetivos do grupo ao invés dos objetivos 

individuais. Quanto maior o IDV, maior o individualismo. 

Masculinidade / 

Feminilidade 
MAS 

Dimensiona a divisão dos papéis emocionais e sociais entre homens e 

mulheres. Quanto mais masculina, mais competitiva, enquanto quanto mais 

feminina, mais cooperativa. Quanto maior o MAS, mais masculina é a 

sociedade.  

Orientação de Curto / 

Longo Prazo 
LTO 

Quantifica o grau de preocupação de uma sociedade com o futuro em oposição 

à obtenção de resultados rápidos. Quanto maior o LTO, mais orientada a 

planos de longo prazo é a sociedade.  

 

Diversos estudiosos utilizam os questionários de Hofstede para compreender as 

dimensões culturais em países. Embora, para Hofstede et al. (2010), as dimensões culturais não 

se aplicam somente à divisão de países, mas também devem se aplicar a diferentes regiões de um 

país. Para estes autores, ao desenvolver um estudo sobre as dimensões culturais entre regiões no 

Brasil, a cultura brasileira é o resultado da integração e absorção de civilizações distintas dentro 

de um núcleo cultural português. Os autores identificaram através das dimensões de Hofstede et 

al. (2010), conforme quadro 2, que no Brasil há diferenças culturais significativas entre as regiões 

em relação à média do país. 

 
Quadro 2  Dimensões culturais nas regiões brasileiras 

Região/País (número de estados) PDI UAI IDV MAS LTO 

Sul (3) 4 -3 6 3 2 

Sudeste (5) 2 1 2 -5 -3 

Centro-oeste (3) -1 -4 0 0 1 

Nordeste (8) -3 5 -1 -3 0 

Norte (4) 0 -7 -5 10 2 

Média Brasil 69 76 38 49 44 

Nota: PDI = Distância do Poder; UAI = Aversão à Incerteza; IDV = Individualismo / Coletivismo; MAS = Masculinidade / 

Feminilidade; LTO = Orientação de Curto / Longo Prazo. Adaptado de Hofstede, 2010. 



 

 

Vale ressaltar que este artigo se refere à dimensão cultural da cidade de Salvador, capital 

da Bahia. Este estado, conforme salientado por Hofstede et al. (2010), apresentou um resultado 

semelhante ao da região sul. Especificamente em Salvador, Rebequi (2015) identificou 

similaridades com as dimensões culturais do sul e sudeste. 

Considerar aspectos culturais torna-se relevante diante da influência sobre a sociedade. 

Para Gray (1988), a maioria dos estudos de contabilidade relacionados à cultura tem usado o 

modelo dimensional de Hofstede para identificar fatores culturais que são suscetíveis de ser 

associados com as práticas contábeis. 

Segundo Hofstede (1991), a cultura é uma programação mental em que cada pessoa, 

quando nasce, recebe em sua carga genética as características da natureza humana, mas durante a 

sua vida será programada mentalmente de acordo com o meio em que vive. Diante disso, é 

possível conjecturar que a cultura local pode influenciar com o aspecto emocional dos indivíduos. 

 

2.2 Cultura, Emoção e Aversão à Perda 

Inicialmente, no modelo econômico clássico, o indivíduo era visto como um homem 

econômico, em que as decisões eram conduzidas somente pela racionalidade. Contudo, Para 

Tvsersky e Kahneman (2003), esse modelo é irrealista, uma vez que os indivíduos fazem as suas 

escolhas em um contexto abrangente, incorporando todos os detalhes relevantes da situação atual, 

bem como as expectativas futuras sobre todas as oportunidades e riscos. Esse pensamento pode 

ser complementado pela investigação de Li, Kenrick, Griskevicius e Neuberg (2012) que, 

baseada na psicologia e economia experimental, demonstra que os fatores psicológicos muitas 

vezes levam à aparente irracionalidade e limitações nos processos de julgamento e tomada de 

decisão. 

Já Thaler (2001) direciona que aversão à perda é uma anomalia da aversão ao risco não 

prevista pelo modelo clássico do agente econômico. O autor expõe que, emocionalmente, o 

sentimento da dor de uma perda é mais agudo do que o prazer de um ganho equivalente, 

principalmente quando a contabilidade mental dos indivíduos processa ações individuais 

(Barberis & Huang, 2001). 

Em outro estudo Thaler e Sustein (2008) identificaram que a aversão à perda funciona 

como uma espécie de empurrão cognitivo, pressionando o indivíduo a não fazer alterações nas 

decisões, mesmo que essas mudanças sejam do interesse do indivíduo. Esta dificuldade existe 

porque, segundo Kahneman e Tvsersky (1979, 1983), o tomador de decisão tende em manter o 

status quo.  

A partir desta perspectiva de que o sistema emocional e psicológico governa uma 

determinada decisão e, portanto, sistematicamente varia de acordo com características relevantes 

do ambiente cultural, a literatura aponta que um ambiente de risco e incerteza promove reações 

relevante nos indivíduos. No que diz respeito à influência da cultura sobre as preferências 

econômicas, segundo Apicella, Azevedo, Christakis e Fowler (2014), de acordo com os dados 

encontrados, fatores culturais e ambientais desempenham um papel chave na presença do efeito 

de dotação na tomada de decisão.  

No que se refere às práticas contábeis, Hussein (1996) argumenta que a harmonização das 

normas internacionais de contabilidade não é bem-sucedida porque os relatórios financeiros e a 

sua regulamentação podem ter várias intervenções que correspondem aos ambientes sociais, 

culturais e políticos de cada país.  



 

 

Embora a influência da cultura sobre as preferências de risco seja grande, nos resultados 

alcançados por Wang et al. (2016) e Rieger, Wang e Hens (2016), a característica fundamental é 

que os indivíduos têm aversão ao risco em ganhos e são propensos ao risco em perdas, como 

sugerido pela Teoria dos Prospectos de Tvsersky e Kahneman (1979), o que parece prevalecer 

globalmente. Isso demonstra que o ambiente de incerteza potencializa a propensão ao risco do 

indivíduo que tem aversão à perda.  

 

2.3 Conservadorismo Cultural e Contábil  

Quando se trata de aspectos culturais na contabilidade, a maior parte dos pesquisadores 

utiliza o estudo de Gray (1988). O autor identificou, em seu trabalho, os seguintes valores 

culturais relacionados à contabilidade: Profissionalismo (julgamento profissional individual livre) 

versus Controle Estatutário (cumprimento de aspectos legais); Uniformidade (práticas de 

contabilidade uniformes) versus Flexibilidade (práticas de acordo com a estrutura de cada 

entidade) Conservadorismo (postura mais prudente relacionada a incerteza de eventos futuros) 

versus Otimismo (postura para assumir riscos), e; Secretismo (restrição na divulgação das 

informações para quem está envolvido no negócio) versus Transparência (política de divulgação 

para os usuários externos). 

No Brasil, existem poucas pesquisas que abordam o efeito cultural na atividade contábil. 

Contudo, nos últimos anos, principalmente, alguns autores investigaram a relação de fatores 

culturais, sociais e econômicos com a decisão de adotar e emitir normas internacionais de 

contabilidade e nas práticas contábeis (Castro Neto, 1998; Castro Neto et al., 2006; Macêdo et al., 

2010; Machado & Nakao, 2014; Carvalho, Alburquerque, Quirós & Justino, 2015; Lima, 2016). 

Para Dickhaut et al. (2010), o conservadorismo começou no início do século XV, antes da 

publicação do texto de Pacioli sobre as partidas dobradas, em que o tratamento pelo ativo deve 

ser pelo menor valor entre o custo e o valor de mercado. Os autores relacionam este entendimento 

à célebre frase: "reconhecer todas as perdas, mas não antecipar os ganhos". 

Sob a ótica do mercado, os achados de Basu (1997) apontam que o resultado contábil, 

quando há más notícias, apresenta uma maior associação com retornos negativos da ação e 

quando há boas notícias, associa-se a retornos positivos. Portanto, o viés conservador do ser 

humano está alinhado com o conservadorismo das práticas contábeis. 

A cultura influencia os valores de um grupo e os mesmos atingem diretamente o 

comportamento nas decisões dos indivíduos. Nessa lógica, Kang et al. (2004) acreditam que a 

cultura impacta indiretamente o comportamento contábil como, por exemplo, as escolhas dos 

métodos contábeis. Os autores, ao analisar o resultado de suas pesquisas, identificaram que os 

gestores em ambientes culturais mais conservadoras tendem a relatar estimativas mais baixas 

para os fluxos de caixa futuros. Em um estudo com operadores de contabilidade, no Brasil, Lima 

(2016) identificou que o conservadorismo está presente culturalmente. 

O conservadorismo cultural, para Kang et al. (2004) desempenha um papel relativamente 

mais importante nas escolhas contábeis conservadoras dos gestores nos países code law do que 

nos países common law.  Por exemplo, o Brasil (país com estrutura code law), Castro Neto et al. 

(2006), Carvalho et al. (2015) concluíram em suas pesquisas que o país adota práticas 

conservadoras. 

Assim, a análise de Hofstede, segundo Kang et al. (2004) não discute conservadorismo 

diretamente, mas indica que os valores comumente associados podem ser encontrados em 



 

 

culturas com alta distância de poder (PDI) e de aversão à incerteza (UAI), baixo individualismo 

(IDV), masculinidade (MAS) e orientação de curto prazo (LTO).  

Para Dickhaut et al. (2010), apesar da literatura atual não associar os princípios contábeis 

com as questões da neurociência, sinaliza que existe uma ligação paralela entre a contabilidade 

culturalmente evoluída e o comportamento do cérebro humano em uma situação de tomada de 

decisão. Segundo estes autores, a pesquisa baseada na atividade cerebral sugere um forte padrão 

de comportamento do cérebro consistente com o princípio de conservadorismo, pois o processo 

cognitivo do cérebro opera diferentemente a forma dos ganhos e das perdas.   

Isso sugere que o conservadorismo, que está ligado principalmente ao princípio da 

prudência, possui raízes intrínsecas ao humano. Diante disso, aliado ao princípio da prudência, os 

contadores, quando estão sob o gerenciamento de informações, tendem a reconhecer mais 

antecipadamente as notícias de perdas do que as de ganhos. Bernartzi e Thaler (1985) afirmam 

que a forma como o indivíduo estrutura a contabilidade mental é devida à presença de aversão à 

perda. 

 

2.4 Hipóteses 

Até aqui, a fundamentação teórica, juntamente com resultados de outras pesquisas 

direcionam a construção das hipóteses. Rieger et al. (2016) estudaram o impacto cultural sob a 

preferência de risco no comportamento dos indivíduos em 53 países. Os resultados apontaram 

que em média, uma atitude de aversão ao risco em situação de ganho, já em ambiente de perda há 

uma busca, sobretudo, o grau de aversão ao risco mostrou diferenças significativas entre os 

países. Portanto, as atitudes de risco dependem não somente das condições econômicas, mas 

também de fatores culturais, principalmente pelas dimensões IDV e LTO. Já Wang et al. (2016) 

identificaram que o IDV, PDI e MAS aumentam o nível de aversão à perda significativamente. 

A literatura indica que a cultura geralmente influencia o comportamento de um grupo 

específico de pessoas. Para Kang et al. (2004), escolhas contábeis entre métodos alternativos de 

evidenciação podem ser descritas como comportamento contábil discricionário dentro de 

subculturas de uma determinada economia. O mesmo autor, ao ressaltar as dimensões culturais de 

Hofstede, salienta que conservadorismo pode ser encontrado em culturas com alta distância de 

poder (PDI) e de aversão à incerteza (UAI), baixo individualismo (IDV) e masculinidade (MAS).  

Nos trabalhos de Dickhaut (2009), Dickhaut et al. (2010) nota-se o conservadorismo 

como uma característica implícita do ser humano, associada positivamente com a construção dos 

princípios contábeis. Portanto, os indivíduos que operam a contabilidade tendem a ser mais 

conservadores, primeiramente, pela característica do ser conservador e, em segundo, por valorizar 

mais as perdas pela influência conservadora do princípio da prudência. Dito posto, é possível 

conjecturar as seguintes hipóteses:  

 

H1: Quanto maior nível de dimensão cultural PDI, maior grau de aversão à perda 

dos indivíduos formados em contabilidade. 

 

H2: Quanto maior nível de dimensão cultural UAI, maior grau de aversão à perda 

dos indivíduos formados em contabilidade. 

 

H3: Quanto menor nível de dimensão cultural IDV, maior grau de aversão à perda 

dos indivíduos formados em contabilidade. 



 

 

 

H4: Quanto menor nível de dimensão cultural MAS, maior grau de aversão à perda 

dos indivíduos formados em contabilidade. 

 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa foi operacionalizada por meio de uma survey, baseada no protocolo 

desenvolvido por Wang et al. (2016). Neste trabalho, os questionários foram aplicados aos 

estudantes de pós-graduação lato sensu nas áreas que envolvem contabilidade na cidade de 

Salvador. A composição desta amostra fundamenta-se na estrutura mais heterogênea, além da 

probabilidade de estar atuando no mercado ser maior em relação a estudantes de graduação, pois 

as perguntas do questionário, em sua maioria, são direcionadas ao ambiente de trabalho. 

   O questionário utilizado “Values Survey Module 1994” divide-se em três partes: 

informações sobre risco, dimensões culturais e dados demográficos. A aplicação foi dividida 

entre a divulgação por e-mail e in loco. Todavia, a última representou 93% das repostas obtidas. 

Como intuito de estruturar o desenho da pesquisa, foi utilizado o modelo de Libby, 

Bloomfield e Nelson (2002), conforme figura 1, com a finalidade de sustentar a fundamentação 

da relação entre as variáveis sob a ótica da validade externa e interna. 

 

 
Figura 1. Libby box da pesquisa 

 

Com relação à validade externa (link 1) do libby box, o apoio conceitual principal da 

variável independente baseia-se nas dimensões culturais proposta por Hofstede (2001), que 

possuem, na literatura, indícios de influenciar o comportamento de aversão à perda dos 

indivíduos (Tvsersky & Kahneman, 1992). O link 2 refere-se às variáveis operacionais 

exploradas conceitualmente por Hofstede (2001), por meio de quatro dimensões culturais. Já a 

variável conceitual dependente fundamenta-se no trabalho sobre aversão à perda de Tvsersky e 
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Kahneman (1992). A operacionalização dessa varável (link 3) segue o protocolo elaborado por 

Wang et al. (2016) através de dois jogos de loteria. O link 4 é o meio operacional de teste das 

hipóteses. As dimensões culturais utilizadas, que são independentes, impactam o nível de aversão 

à perda elaborado por Wang et al. (2016). Para controlar as variáveis dependentes (link 5) serão 

considerados o perfil profissional, gênero e idade pela capacidade de influenciar o nível de 

aversão à perda (Melo & Silva, 2010; Wang et al., 2016). 

Quanto às informações sobre perda e risco, Wang et al. (2016) e Rieger et al. (2016), 

respectivamente, basearam-se na Teoria dos Prospectos, desenvolvida por Kahneman e Tversky 

(1979). O problema, conforme figura 2, mensura a aversão à perda por meio de um jogo. Neste 

jogo, os jogadores têm 50% de chance de ganhar ou perder dinheiro. Para isso, é necessário que 

se indique a quantidade mínima de dinheiro nos jogos A e B que estaria disposto como exigência 

para participar destes jogos.  

 

 
Figura 2. Jogo lotérico para identificar aversão à perda de Wang et al., 2016 

 

Para medir a aversão à perda dos participantes, foi utilizado o parâmetro “θ” de Tversky 

& Kahneman (1992).  Se θ = 1, significa que há neutralidade na perda. Se θ > 1, significa aversão 

à perda. Logo depois, verificou-se o parâmetro para cada jogo através da seguinte equação: 

θa = 
x 

e θb = 
x 

25 100 

 Onde θa e θb são parâmetros de aversão à perda pela menor participação (R$ 25,00) e 

maior participação (RS 100,00) respectivamente. Em sequência, foi verificado a possibilidade de 

utilizar a média de aversão à perda por meio de análise fatorial exploratória, conforme tabela 1. 
 

Tabela 1 

Redução de fator de aversão à perda 

Componentes Único Componente Principal % da variância KMO BTS (sig) 

AversãoA 1,238 61,88 0,500 ,024 

AversãoB         

Nota: KMO = Kaiser-Meyer-Olkin; BTS = Bartlett's Test of Sphericity. 
 

A rotação fatorial foi por meio do método ortogonal de varimax. O resultado apontou que 

o modelo fatorial atende os requisitos mínimos. Para Hair, Anderson, Tatham e Black (2005), o 

KMO de 0,500, a variância acumulada superior a 60% e o índice de significância de BTS menor 

que 5% sinalizam níveis aceitáveis  

50% chance perda de R$ 25,00

50% chance ganho de $  X

50% chance perda de R$ 100,00

50% chance ganho de R$  Y
B

O valor mínimo de $ Y para tornar o jogo aceitável

A

O valor mínimo de $ X para tornar o jogo aceitável



 

 

Com relação a confiabilidade o alfa de cronbach resultou em 0,791, demonstrando um 

bom índice. De acordo com Hair et al. (2005), este coeficiente mede o grau de consistência entre 

as diversas medidas da variável, sendo considerado confiável acima de 0,6. Portanto, diante desse 

resultado, o uso da média demonstrou ser confiável entre os jogos como variável de aversão à 

perda. 

A mensuração das dimensões culturais e os dados demográficos foram por meio do 

questionário indicado por Hofstede (2001), titulado: “VALUES SURVEY MODULE 1994”. 

Foram selecionadas as dimensões: PDI, UAI, IDV e MAS, seguindo o protocolo de Wang et al. 

(2016). Contudo, foi retirada a pergunta referente à escolaridade, uma vez que os respondentes 

são alunos de pós-graduação. Além disso, foram adicionadas perguntas sobre a formação 

acadêmica e área de atuação profissional. 

Para verificar se as dimensões culturais impactam no comportamento dos contadores foi 

elaborado dois modelos de regressão linear pelo Método dos Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO), conforme equações estruturais 1 e 2.  
               
LgAVS = β + βPDI + βUAI + βIDV + βMAS + βCONT + βSEXO + βIDADE + ε                                                   (1) 

 

LgAVS = β + βPDIcont + βUAIcont + βIDVcont + βMAScont + βSEXO + βIDADE + ε                                         (2) 

 

Onde: 

LgAVS = variável dependente que representa o logaritmo da média de aversão à perda 

β = constante da regressão 

βPDI = variável independente que representa Distância do Poder  

βIDV = variável independente que representa Individualismo / Coletivismo 

βMAS = variável independente que representa Masculinidade / Feminilidade 

βUAI = variável independente que representa Aversão à Incerteza 

βPDIcont = variável independente que representa o produto de βPDI x βCONT 

βIDVcont = variável independente que representa o produto de βIDV x βCONT 

βMAScont = variável independente que representa o produto de βMAS x βCONT 

βUAIcont = variável independente que representa o produto de βUAI x βCONT 

βCONT = variável de controle dummy que representa a formação acadêmica em contabilidade  

βSEXO = variável de controle dummy que representa o sexo do individuo 

βIDADE = variável de controle que representa o grupo de idade do indivíduo 

ε = termo de erro da regressão 

 

Nota-se que a variável dependente foi transformada em valores logarítmicos. Essa medida 

buscou melhorar a qualidade dos dados, tendo em vista que foram encontrados quatro outliers, 

conforme figura 3. 

 



 

 

 
Figura 3. Diagramas de caixa da variável dependente original (à esquerda) e a sua transformação em valores 

logarítmicos (à direita). 
4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 O questionário foi aplicado nos cursos de pós-graduação, em áreas relacionadas à 

contabilidade na cidade de Salvador. Foram entregues 105 questionários, obtendo um retorno de 

93 devidamente preenchidos. Após iniciar o tratamento estatístico, 3 questionários foram 

excluídos, pois os respondentes não demonstraram aversão à perda (θ ≤ 1). Ao final, 90 

questionários foram considerados válidos, conforme tabela 2. 
 

Tabela 2 

Característica da amostra 
 Grupo de Tratamento - Contador Grupo de Controle - Não Contador 

 Frequência Percentual 
Percentual 

Cumulativo 
Frequência Percentual 

Percentual 

Cumulativo 

Entre 20 - 24 anos 5 11,9 11,9 11 22,9 22,9 

Entre 25 - 29 anos 15 35,7 47,6 15 31,3 54,2 

Entre 30 - 34 anos 9 21,4 69,0 10 20,8 75,0 

Entre 35 - 39 anos 9 21,4 90,5 4 8,3 83,3 

Entre 40 - 49 anos 2 4,8 95,2 3 6,3 89,6 

Entre 50 - 59 anos 2 4,8 100,0 3 6,3 95,8 

Mais de 60 anos 
 

  
 

2 4,2 100,0 

Total 42 100,0   48 100,0   

Homem 17 40,5  20 41,7  

Mulher 25 59,5  28 58,3  

Total 42 100,0   48 100,0   

 
Como mostra a tabela 2, referente às características da amostra, 42 respondentes possuem 

formação em ciências contábeis e os demais possuem formação acadêmica em outra área. Com 

relação à variável gênero, 37 participantes são homens, dos quais 17 são contadores, e entre as 

mulheres 25 são contadoras de um total de 53. Já em relação à idade 51,1% da amostra possui 

menos de 30 anos. Diante da tabela 2, a amostra apresentou uma característica equilibrada em 

relação do grupo de controle e tratamento, no que tange as variáveis de gênero e idade. 



 

 

Para Hair et al. (2005), apesar da proporção mínima ser de 5 observações para cada 

variável, o ideal deve estar entre 15 e 20 observações. Portanto, o tamanho da amostra está dentro 

do parâmetro adequado.  

 Para avaliar a robustez dos modelos, foram verificados os pressupostos. O primeiro teste 

foi pare verificar a inexistência de problemas de má especificação do modelo e existência de 

variáveis omitidas.  Depois foi aplicado para identificar o comportamento normal da distribuição 

dos resíduos. O terceiro foi aplicado o teste de heteroscedasticidade para validar os modelos de 

regressão. O último teste foi para identificar a existência de multicolinearidade. 
 

Tabela 3 Pressupostos dos Modelos de Regressão 

Teste Método de Verificação Modelo 1 Modelo 2 

Erro de especificação Reset de Ramsey (sig) 0,325 0,202 

Normalidade Shapiro-wilk (sig) 0,015 0,089 

Heteroscedasticidade Breusch-Pagan / Cook-weisberg (sig) 0,864 0,816 

Multicolinearidade Tolerance/VIF Variáveis em torno de 1,0 

 

Conforme apresentado na tabela 3, os modelos estão bem especificados, como também 

existem variáveis omitidas. O teste referente à distribuição normal dos resíduos indicou que 

apenas o primeiro modelo de regressão apresentou problemas, pois o nível de significância foi 

menor que 5%. Todavia, como o uso da regressão, nesta pesquisa, é aplicado apenas para 

identificar o impacto da variável independente sobre a dependente, e não para estimar tendências, 

é aceitável aplicação do modelo.  Em seguida foi aplicado o teste de heteroscedasticidade para 

identificar se os dados regredidos estão concentrados em torno da reta. O resultado de ambos os 

modelos demonstrou um comportamento homogêneo dos dados. Os modelos não apresentaram 

modelo de multicolinearidade, portanto não há forte correlação entre as variáveis independentes.  

 O primeiro modelo da regressão, conforme apresentado na tabela 4, foi destinado a 

identificar o impacto das dimensões culturais, considerando as variáveis de controle, nas decisões 

de todos os indivíduos em relação a aversão è perda. 
 

Tabela 4 Regressão Multivariada do modelo 1 

Variáveis   Coeficiente Erro Padrão Estatística-t Sig. (bicaudal) 

PDI 
 

-0,0702 0,0986 -0,71 0,478 

UAI 
 

0,0657 0,0645 1,02 0,311 

IDV 
 

0,0884 0,1023 0,86 0,390 

MAS 
 

0,0033 0,0442 0,07 0,941 

Formação Acadêmica 0,2551 0,0861 2,96 0,004 

Gênero 
 

0,0446 0,0891 0,50 0,618 

Idade 
 

-0,0059 0,0280 -0,21 0,834 

(Constant)   0,4513 0,1498 3,01 0,000 

N 90 
    

R²  0,1335         

Nota: Variável dependente = Log da média de aversão à perda. Formação acadêmica é dummy (1 para formação em contabilidade 

e 0 para as demais). Gênero é dummy (1 para masculino e 0 para feminino). Idade é formada por sete grupos, conforme proposto 

por Hofstede. PDI = Distância do Poder; UAI = Aversão à Incerteza; IDV = Individualismo / Coletivismo; MAS = Masculinidade 

/ Feminilidade; LTO = Orientação de Curto / Longo Prazo. 



 

 

A tabela 4 apresenta o resultado da regressão multivariada do primeiro modelo. O R² do 

primeiro modelo foi de 0,1335 indicando que 13,35% da variância das variáveis independentes e 

de controle possui poder de explicar a aversão à perda.  

O primeiro modelo de regressão apontou que nenhuma dimensão cultural influencia o 

comportamento de aversão à perda dos indivíduos em geral. Além de não existir significância 

(sig < 0,05), a constante β é próxima de zero. A variável formação acadêmica apontou 

significativamente impacto na variável dependente. O β = 0,255, com sinal positivo, indica uma 

tendência que os indivíduos formados em contabilidade possuem maior nível de aversão à perda. 

Esse resultado sustenta, inclusive, a utilização do próximo modelo de regressão. 

Com relação às dimensões culturais, apenas UAI demonstrou indícios que pode impactar 

o nível de aversão é perda baseado no sinal positivo do seu coeficiente (β = 0,066). Ou seja, a 

percepção maior de aversão à incerteza pode gerar uma elevação de aversão è perda. As demais 

dimensões culturais, baseado nos sinais dos coeficientes, apontaram ser inversas às hipóteses 

estabelecidas no estudo. 

As variáveis de controle, apesar não serem estatisticamente significantes, indicaram 

indícios conforme o sinal de seus coeficientes. Indivíduos do sexo masculino podem apresentar 

maior aversão à perda (β = 0,045). Já a idade, o sinal negativo do seu coeficiente (β = -0,006) 

aponta que os indivíduos mais novos, em relação à média da amostra, tendem a evidenciarem 

maior aversão à perda. Vale ressaltar que, apesar dos indícios apontados, o impacto sobre o grau 

de aversão à perda é quase nulo, pois o coeficiente destas variáveis não significantes é quase 

próximo de zero. Ou seja, ao passo que o individuo apresenta aversão à perda, é praticamente 

nulo o poder de impacto das dimensões culturais, da sua idade e do seu gênero. Todavia, o 

próximo modelo de regressão, conforme tabela 5, apresenta a influência destas variáveis na 

tomada de decisão dos indivíduos formados em contabilidade. 

 
Tabela 5 Regressão Multivariada do modelo 2 

Variáveis   Coeficiente Erro Padrão Estatística-t Sig. (bicaudal) 

PDIcont 
 

0,0622 0,1549 0,40 0,689 

UAIcont 
 

0,1434 0,0789 1,82 0,073 

IDVcont 
 

0,0810 0,1138 0,71 0,478 

MAScont 
 

-0,1540 0,0719 -2,14 0,035 

Gênero 
 

0,0500 0,0829 0,60 0,552 

Idade 
 

0,0012 0,0274 0,04 0,966 

(Constant)   0,5605 0,0994 5,64 0,000 

N 90 
    

R²  0,149         

Nota: Variável dependente = Log da média de aversão à perda. Gênero é dummy (1 para masculino e 0 para feminino). Idade é 

formada por sete grupos, conforme proposto por Hofstede. PDIcont = resultado do produto entre PDI e Formação acadêmica 

(dummy); UAIcont = resultado do produto entre UAI e Formação acadêmica (dummy); IDVcont = resultado do produto entre IDV 

e Formação acadêmica (dummy); MAScont = resultado do produto entre MAS e Formação acadêmica (dummy). 
 

O segundo modelo de regressão apresenta um R² = 0,1490. Em relação ao primeiro 

modelo, esse valor aumentou 1,55% indicando que 14,90% da variância das variáveis 

independentes e de controle possui poder de explicar a variável independente.  



 

 

Neste modelo, cuja intenção é a interação entre a formação acadêmica e as dimensões 

culturais, apontou que a dimensão cultural MAS influencia o nível de aversão à perda 

significativamente (0,035), quando o indivíduo é formado em contabilidade. O sinal negativo da 

constante de MAS (β = -0,154) indica que quanto maior grau de aversão à perda, menor é a 

percepção masculina dos indivíduos formados em contabilidade na sociedade. Portanto esse 

resultado aponta que a hipótese H4 é aceita, com base nos de Kang et al. (2004), Wang et al. 

(2014) e Dickhaut (2009), Dickhaut et al. (2010). Inclusive, o parâmetro médio dos contadores, 

nesta dimensão, é menor que a média nacional apontada por Hofstede et al. (2010). 

  A dimensão cultural UAI demonstrou uma forte evidência de sua influência no nível de 

aversão à perda dos contadores, já que o sinal do coeficiente é positivo (β = 0,143) e o nível 

significância é de 0,073 (sig < 10%). De acordo com sinal positivo da variável UAI, permite-se 

associar um maior grau de aversão à incerteza, ao passo do crescimento no nível de aversão à 

perda dos contadores.  

Com relação às variáveis de controle (gênero e idade), direcionada a formados em 

contabilidade, demonstraram indícios quase nulos sobre a influência no comportamento de 

aversão à perda. Os resultados indicam que somente a hipótese H4 é aceita. As demais hipóteses 

foram rejeitadas. Todavia, H2, representada pela dimensão UAI, demonstrou um grau de 

influência (β = 0,143) similar a H4 (β = -0,154) no nível de aversão à perda, porém com 

significância entre 5% e 10%. Muitos estudiosos aceitam este nível de significância, mas nesta 

pesquisa o critério exigido segue o comportamento médio dos pesquisadores. 

5 CONCLUSÃO 

 Estudos sobre o comportamento humano nas decisões sob cenários de risco vêm 

crescendo nas últimas décadas, principalmente após a publicação dos trabalhos de Kahneman e 

Tversky, sobretudo quando o individuo considera o risco de perda. O sentimento da dor de uma 

perda é mais agudo do que o prazer de um ganho equivalente (Thaler, 2001). Essa questão 

hedônica atinge o processo decisório dos indivíduos de diferentes culturas.  

Este estudo é justificado pela percepção da lacuna de pesquisas comportamentais, 

considerando dimensões culturais, principalmente sob um ambiente de contabilidade gerencial. O 

artigo de Wang et al. (2016) serviu de referência para o desenvolvimento da pesquisa. O 

questionário foi aplicado aos estudantes que estão cursando pós-graduação lato sensu em áreas 

ligadas à contabilidade, razão pela qual a estrutura de perguntas é vinculada, em maior parte, a 

percepção de um indivíduo em um ambiente de trabalho. Portanto, a probabilidade de alunos de 

pós-graduação estarem trabalhando ou que já trabalharam é maior em relação aos estudantes de 

graduação. 

  Foi utilizado o questionário indicado por Hofstede (2001): “Values Survey Module 

1994”. Sendo a sua informação dividida em três partes: informações sobre risco, dimensões 

culturais e dados demográficos. Com relação às informações sobre o risco, os autores basearam-

se na Teoria dos Prospectos, desenvolvida por Kahneman e Tversky (1979). Para mensurar as 

dimensões culturais e os dados demográficos foi utilizado o questionário indicado por Hofstede 

(2001). 

O resultado alcançado apontou que apenas a dimensão cultural masculina x feminina 

(MAS), em que os respondentes com características culturais menos masculina evidenciam maior 

aversão à perda, conforme Kang et al. (2004), Wang et al. (2016), Basu (1997), Dickhaut (2009) 

e Dickhaut et al. (2010), influencia significativamente o comportamento conservador dos 



 

 

contadores. Inclusive, a pontuação média está abaixo do nível nacional, de acordo com dados da 

pesquisa de Hofstede et al. (2010). 

Outra dimensão cultural que demonstrou fortes indícios de influência no nível de aversão 

à perda dos indivíduos formados em contabilidade foi a aversão à incerteza (UAI). Essa 

dimensão, na qual indivíduos agem de acordo com a perspectiva incerta do futuro, apontou um 

grau positivo com o nível de conservadorismo dos contadores. Os mesmos quando se preocupam 

com a incerteza do futuro evidenciam maior aversão à perda, conforme aponta Kang et al. (2004). 

Adicionalmente, os resultados indicam que o nível de aversão à perda independe da idade 

e do sexo de forma significativa. Sendo assim, esses achados contribuem para o entendimento 

sobre a característica conservadora do profissional formado em contabilidade, que pode ser 

influenciada pela cultura local.  

É preciso haver mais pesquisas sobre esta temática, com o intuito de fortalecer debates 

sobre o impacto nas práticas contábeis. Para Baskerville (2003), o uso das dimensões culturais de 

Hofstede por estudiosos de contabilidade levanta mais problemas do que resolve. O mesmo autor 

sugere abordagens alternativas para a investigação sobre as diferenças nacionais no que tange a 

contabilidade.  

Com relação à limitação da pesquisa, pela razão do público alvo ser alunos de pós-

graduação lato sensu na área de contabilidade, o universo amostral dificultou, quantitativamente, 

a captação de respondentes. Como também, a amplitude geográfica é a indicação mais adequada 

na comparação dos aspectos culturais. Essas observações, em tempo, servem como sugestão de 

trabalho futuro, pois existe uma lacuna em pesquisas comportamentais, sobretudo na área 

contábil que pondere aspectos culturais locais. 
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