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RESUMO 

Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar os efeitos do viés emocional do otimismo 

exagerado no julgamento do profissional contábil, nas avaliações das probabilidades de 

ocorrência de ativos e passivos contingentes. Refere-se a um quase-experimento, tendo como 

técnica de coleta de dados um questionário, que foi aplicado de forma presencial. Do total da 

amostra, optou-se por elaborar a análise a partir dos dados extremos, um grupo com a 

presença máxima do viés otimista e outro sem a presença do mesmo, os quais correspondem 

ao primeiro e último tercil, totalizando 87 profissionais da área contábil. Pelos resultados 

alcançados, constatou-se a presença do viés otimista em 44 indivíduos ao passo que, para 43 

participantes, não houve a presença dele. Com base na análise das estimativas indicadas pelos 

participantes excessivamente otimistas, foi possível verificar o efeito do viés na avaliação das 

estimativas. Ao se fazer a regressão entre as avaliações de probabilidades de ocorrências de 

ativos e passivos contingentes com as variáveis independentes ora representadas pelo perfil do 

viés otimista e fatores moderadores de eventos como o controle e experiência prévia, foi 

constatada essa relação. Ao se examinar o contexto geral desta pesquisa, pode-se dizer que o 

viés otimista ajuda a explicar as avaliações das estimativas de probabilidades dos eventos, 

entretanto, observa-se que nem sempre os impactos aconteceram da forma prevista pelas 

teorias que embasam o viés otimista. Para os cenários ativos eram esperadas estimativas com 

probabilidades superiores a 50%, no entanto, se confirmou apenas para um evento. Para os 

cenários passivos eram aguardados julgamentos de probabilidades inferiores a 50% e isso se 

confirmou apenas um cenário.  
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Contábeis. 
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1 INTRODUÇÃO  

O processo de convergência das normas internacionais da contabilidade modificou não 

somente a forma do registro dos itens patrimoniais mas, principalmente, a proposta ampliou o 

escopo do julgamento, de tal forma que se evidencie, nos relatórios contábeis, uma 

representação cada vez mais próxima da realidade da organização. Dentre as modificações 

trazidas por essas normas merece destaque, neste sentido, aquelas referentes às contingências, 

onde existe uma expressiva parcela de julgamento. 

Atualmente, o passivo contingente tem, como base, a probabilidade de ocorrência do 

desembolso (provável, possível ou remota), demandando um tratamento contábil distinto 

conforme o julgamento dessa probabilidade. Contudo, a recomendação é de se constituir 

provisão se a probabilidade de ocorrência for maior que a não ocorrência, ou seja, as 

orientações conduzem ao entendimento de se evitar que se efetuem provisões em excesso. 

Dessa maneira, observa-se um aumento do escopo do julgamento, pois além da análise dos 

eventos futuros  fica a critério do julgador definir o que considera como “mais provável” de 

ocorrer. 

Nesse contexto, o preparador das informações contábeis, uma vez inserido em um 

ambiente que revela maior espaço discricionário, pode exibir em seu julgamento um otimismo 

exagerado e assim, incorre no risco de comprometer a neutralidade e a relevância dessa 

informação, características consideradas imprescindíveis para a manutenção da sua utilidade. 

De acordo com o International Financial Reporting Standards-IFRS (Ifrs, 2010), para garantir 

a utilidade da informação financeira, ela deve ter valor preditivo e valor confirmatório, além 

de representar, fielmente, o fato que pretende apresentar, ou seja, ser completa, neutra e livre 

de erro. 

No entanto, nem sempre os indivíduos conseguem manter a imparcialidade da 

informação em todas as ocasiões, principalmente se ela for elaborada em condições de 

incerteza. A neutralidade pode ser prejudicada por uma série de fatores, dentre os quais estão 

aqueles relacionados ao processo cognitivo.  

O otimismo exagerado pode ser compreendido à medida que os indivíduos, 

comparando-se aos outros, avaliam que suas probabilidades com relação à participação em 

eventos negativos são menores que as dos seus pares e maiores para os eventos positivos 

(Weinstein, 1980). Considerando que o excesso de otimismo é inerente ao ser humano, os 

preparadores das informações contábeis uma vez influenciados por esse viés podem reagir de 

forma e intensidade diferente e assim comprometer a qualidade ao elaborarem as informações.  

Os resultados de algumas pesquisas analisadas por Bonner (2008) revelam que os 

elaboradores, usuários, auditores e reguladores da informação contábil nem sempre fazem 

julgamentos e decisões de alta qualidade. Isto traz, como consequência, a produção de erros 

sistemáticos e a baixa qualidade do julgamento e processo decisório, os quais conduzem a 

sérias implicações econômicas tanto para os indivíduos que tomam as decisões como para as 

empresas nas quais eles trabalham.  

Nesse contexto, caso as decisões contábeis contenham um excesso de otimismo, o fato 

pode acarretar prejuízos no tocante à informação contábil, que vai desde a ausência de 

neutralidade, imprecisão das estimativas até a falta de reconhecimento, impactando, dessa 

forma, na confiabilidade e na interpretação dos relatórios contábeis. 

No que diz respeito ao processo decisório na contabilidade, a presença desse viés pode 

acarretar escolhas que causem prejuízo à organização, à medida que o profissional contábil, 

exageradamente otimista, deixa de tomar medidas de precaução.  

E, por fim, identificar esse viés na carreira do profissional contábil parece oportuno, 

pois a presença do excesso de otimismo pode bloquear sua percepção da realidade e, em 

função disso, diminui a sua preocupação com a atualização profissional. 



 

 

 

Ao se considerar o exposto acima, a questão a ser investigada é a seguinte: o otimismo 

exagerado afeta a avaliação dos ativos e passivos contingentes? 

O estudo tem, por objetivo, analisar os efeitos do viés emocional do otimismo 

exagerado no julgamento do profissional contábil, no que se refere à avaliação das 

probabilidades de ocorrência de ativos e passivos contingentes. 

Embora se aceite a concepção de que o pessimismo exagerado também possa vir a 

afetar as escolhas contábeis, bem como, de que a sua presença no indivíduo não revele apenas 

consequências que se traduzem em prejuízo no tocante às decisões da empresa, é objeto dessa 

tese tratar tão somente dos efeitos do excesso de otimismo nas decisões contábeis. 

Assim sendo, a métrica utilizada para identificar a presença desse viés no indivíduo 

contempla em seu escopo a captura do excesso de otimismo, deixando-se claramente definido 

que a não constatação da sua presença não deve ser levada a interpretação de que esse 

indivíduo seja considerado um pessimista.   

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 Julgamentos E Escolhas Contábeis 

O estudo de julgamento e de tomada de decisão surgiu como um campo na 

intersecção de problemas importantes em direito, medicina, economia e negócios (Reyna & 

Rivers, 2008), tendo, como foco das investigações, o risco e a incerteza. 

Andrade (2011) ao construir o conceito de incerteza com base em versões já expressas 

na economia, percebe que, para uma melhor compreensão desse conceito, é necessário 

distinguir a incerteza do risco, pois, enquanto o risco é visto com uma probabilidade que seja 

mensurável, na incerteza, essas probabilidades são desconhecidas. Com relação à incerteza, 

Andrade (2011) a classifica em dois tipos: a ontológica, também chamada de sistêmica, a qual 

se refere ao ambiente em si e a epistêmica, que trata da incerteza acerca da compreensão do 

ambiente.  

De acordo com o CPC 25 (2009), o risco descreve a variabilidade de desfechos. Dessa 

forma, ao se fazer uma nova avaliação do risco pode-se ter um aumento de valor do passivo 

em função de uma nova mensuração. No entanto, é preciso ter cautela ao se realizar 

julgamentos em condições de incerteza, no intuito de garantir um equilíbrio para que não haja 

superavaliação das receitas ou ativos e nem subavaliação de despesas ou passivos, como 

também, a criação de provisões excessivas. 

Beresford e Sloper (2008) ao se referirem às teorias sobre o julgamento, tomada de 

decisão e escolha, as classificam em duas categorias: a) as teorias normativas de cognição e b) 

as teorias descritivas de cognição. Enquanto a primeira se preocupa sobre “como devemos 

raciocinar, fazer julgamentos e tomar decisões” (cuja natureza está inserida na lógica formal, 

teoria da probabilidade e teoria da decisão) a segunda se preocupa em descrever e 

compreender como funcionam os processos – através dos quais as pessoas fazem escolhas. 

Para Beresford e Sloper (2008), a escolha é o resultado de um processo que envolve a 

avaliação e o julgamento, ao mesmo tempo em que os processos inerentes às escolhas 

envolvem cognição e, sendo assim, as teorias psicológicas se concentram em explicar como as 

pessoas fazem escolhas. 

Para Beresford e Sloper (2008), todo processo de escolha tem componentes cognitivos e 

emocionais. Em nível geral, a emoção e a cognição podem ser vistas como tipos de 

processamento de informação, contudo, com funções diferentes. Os autores comentam que a 

emoção serve como um alerta para os indivíduos sobre particularidades de determinada 

situação e, dessa forma, fornecem orientação para os processos cognitivos e de 

comportamento. 



 

 

 

2.2 A Origem Do Otimismo: Como Natureza Humana Ou Característica Psicológica 

Peterson (2000) comenta, em suas pesquisas, que a afirmação mais forte de que o 

otimismo é inerente à natureza humana vem dos escritos de Tiger, que o descreve como sendo 

parte integrante da natureza humana com característica definidora e adaptativa. Pelo fato de o 

otimismo levar a pensar sobre o futuro, Tiger chega a especular que ele pode levar à evolução 

do ser humano e, sob esse prisma, confirma que o otimismo não é derivado de alguma outra 

característica psicológica e sim intrínseco ao ser humano (Tiger, 1979 apud Peterson, 2000). 

No entanto, outras discussões abordadas por Tiger apresentam o otimismo como 

diferença individual (Tiger, 1979 apud Peterson, 2000). Os indivíduos possuem 

características e essas influenciam o otimismo apresentando-o em diferentes graus (Peterson, 

2000).  

O autor explica que as duas abordagens são compatíveis à medida que a natureza 

humana fornece um otimismo inicial, contudo algumas pessoas se revelam mais otimistas ao 

passo que outras o são menos. 

Puri e Robinson (2007) tiveram como foco da pesquisa as decisões econômicas 

individuais e, ao verificarem a ligação do grau de otimismo a uma série de decisões 

econômicas, constatam que os indivíduos que apresentaram um otimismo moderado tendem a 

tomar decisões de maneira mais sensata, contudo, aqueles que exibiram um otimismo extremo 

suas decisões aparentemente se mostraram irracionais. Os autores revelam que os otimistas 

moderados mostram hábitos financeiros mais prudentes e possuem uma visão de longo prazo, 

enquanto que os otimistas extremos só visualizam planejamentos de curto prazo. Ou seja, os 

moderados economizam mais e os extremos poupam menos.  

A visão de otimismo apresentada por Scheier e Carver (1987) revela que os indivíduos 

veem o mundo em diferentes perspectivas. Algumas pessoas acreditam que apenas coisas 

boas irão acontecer ao longo de sua trajetória, são os otimistas, enquanto outros indivíduos 

esperam justamente o contrário. Os pessimistas aguardam maus resultados em seus caminhos. 

A expressão otimismo disposicional se refere às diferenças individuais em esperas de 

resultado generalizadas, consideradas relativamente estáveis através de tempo e contexto 

(Scheier & Carver, 1987).   

Uma visão diferente do otimismo disposicional pode ser vista em um dos clássicos de 

Hanna e Barbera. O desenho conta as aventuras de um leão e uma hiena. Lippy, um otimista 

animado que sempre esperava que seus planos dessem certo, enquanto Hardy, muito 

pessimista, nunca acreditava no sucesso e dizia a famosa frase “Oh céus! Oh vida! Oh azar! 

Isto não vai dar certo!” (Hanna & Barbera, 1962). 

Nesse contexto, o otimismo é analisado a partir do comportamento das pessoas no 

processo de alcance de seus objetivos. Assim, Carver e Scheier (1981, apud Peterson, 2000) 

descrevem o otimismo numa abordagem de auto-regulação, os indivíduos à medida que são 

questionados sobre as dificuldades para a realização das metas podem continuar a acreditar no 

atingimento da meta (otimistas) ou simplesmente desistem (pessimistas).  

As várias formas de ver o otimismo conforme exposto esclarece que  ele é inerente ao 

indivíduo; contudo, existem vários fatores que influenciam e assim promovem diferentes 

graus do otimismo no ser humano, revelando-se mais acentuado em uns e menos acentuados 

em outros.  

Sharot (2011) mostra que quando as pessoas fornecem estimativas sobre o futuro, elas 

são, muitas vezes, exageradamente otimistas e que esse viés não consegue ser explicado pelas 

teorias de aprendizagem. Esta autora evidencia, em seu estudo, que os ajustes de expectativas 

que deveria acontecer a partir de novas informações muitas vezes não geram expectativas 

realistas, o que contraria a teoria da aprendizagem. E, assim, os efeitos desse viés em termos 

de sociedade podem ser vistos por dois ângulos: a) o benéfico que está relacionado com a 



 

 

 

promoção da saúde e bem estar, à medida que diminui a ansiedade e o stress; b) o maléfico 

que reduz a importância e o planejamento de ações preventivas (Sharot, 2011). 

Com relação ao excesso de otimismo, Armor e Taylor (1998) o definem em termos de  

expectativas sobre eventos específicos. Na ótica do otimismo disposicional, por sua vez, um 

indivíduo poderia revelar expectativas globais otimistas e, ao mesmo tempo, mostrar um 

pessimismo em relação a uma situação específica (Scheier & Carver, 1987). 

Quanto às medições, o viés otimista pode ser medido tanto em nível de grupo ou 

individual, de forma absoluta ou comparativa (Shepperd, Klein, Waters & Weinstein, 2013). 

No que se refere à métrica do otimismo disposicional, apesar de ter vários instrumentos, o 

mais difundido é o Teste Orientado à Vida (LOT), proposto por Scheier e Carver (1987) e sua 

versão revisada (LOT-R) proposta por Scheier, Carver e Bridges (1994).  

Weinstein (1980) foi o primeiro a verificar, em suas pesquisas, o excesso de otimismo. 

A partir das crenças da população, o autor observa nos indivíduos a invulnerabilidade, à 

medida que  eles esperam acontecimentos de infortúnio para os outros e não para si. Chama a 

atenção que esse pensamento não contém apenas uma perspectiva esperançosa da vida, mas 

também, um erro no julgamento e que isso pode ser considerado um otimismo irreal. O autor 

foi o primeiro a evidenciar esse termo1.  

Em um dos seus estudos, Weinstein (1980) pediu aos participantes que fornecessem 

uma estimativa da probabilidade de experimentar uma doença, em comparação com outras 

pessoas. Como resultado, tem-se que o indivíduo avalia seu risco como abaixo da média para 

uma variedade de doenças. Contudo, o autor alerta que se todas as pessoas afirmam que suas 

chances de experimentar um evento negativo se encontram abaixo da média, estão 

evidenciando claramente um erro sistemático, sendo fácil fazer a descoberta desse viés em 

nível de grupo.  

Weinstein (1980) notou que os indivíduos, ao avaliarem a ocorrência de eventos, 

quando comparados aos outros, acreditam que os eventos negativos são menos prováveis de 

acontecer com eles, no entanto, para os eventos positivos essa situação se inverte. Contudo, à 

medida que esse comportamento se manifesta no indivíduo, os efeitos do viés podem ser 

capturados nas suas decisões e, assim, provocar efeitos maléficos no contexto que  ele se  

insere. 
 

2.3. A importância da Evidenciação Contábil 

Para que a contabilidade cumpra seu objetivo, que é de fornecer ao usuário 

informações que possam ser utilizadas pelo mesmo, se faz necessário que ela reconheça, 

mensure e evidencie as informações produzidas. Neste contexto, merece atenção o fato de que 

não seja confundido o objetivo da Contabilidade com a evidenciação de suas informações. Na 

verdade, a evidenciação é melhor entendida como uma forma de se atingir este objetivo e não 

ficar restrita a ele. 

Evidenciação é um tema bastante amplo, principalmente quanto a como deve ser 

evidenciado e para quê. Moonitz (1961) cita que os relatórios contábeis têm a função de 

divulgar o necessário para que não sejam enganosos, no entanto, essa é uma opinião 

preliminar sobre o assunto, sabendo-se que a divulgação de informação contábil tem sido 

focada como uma forma de aumentar a transparência e a confiabilidade das empresas, fazendo 

com que a informação contábil passe a ser valorizada e remunerada pelos agentes envolvidos.  

Considera-se que a preocupação com a disponibilização de informações, é justamente 

dada a perspectiva dos benefícios esperados, de forma que o custo sacrificado para elaborar e 

tornar acessível às informações são menores que os benefícios angariados com essa ação.  

                                                      
1 Unrealistic Optimism 



 

 

 

Verrecchia (2001) ao dissertar sobre a teoria da divulgação tem como foco explicar o 

efeito da divulgação de informações financeiras, procurando identificar quais as suas diversas 

implicações. Destaca a Pesquisa sobre Divulgação Baseada em Associação (estudo da 

Associação entre a divulgação e as mudanças no comportamento após o recebimento, neste 

caso, a informação já foi divulgada), Pesquisa sobre Divulgação Baseada em Julgamento 

(identifica os motivos que levaram a divulgação de determinadas informações) e Pesquisa 

sobre Divulgação Baseada em Eficiência (estudam as preferências de divulgação antes que 

qualquer divulgação dentro da mesma linha tenha sido realizada). 

No que se refere ao modelo baseado em Julgamento que o foco da pesquisa aqui 

construída, Verrecchia (2001) parte da análise de como os gestores e as empresas tratam a 

divulgação da informação sobre as quais eles têm conhecimento.  

No contexto dos passivos contingentes, Salotti e Yamamoto (2005) chamam a atenção 

para o problema da seleção adversa. Nesse caso, os autores recomendam que análise dos 

efeitos da não divulgação desses eventos deve ser feita com o intuito de identificar o que essa 

ausência irá causar nos usuários da informação.  

Salotti e Yamamoto (2005) ao estabelecerem uma análise do modelo de divulgação 

por julgamento e as escolhas dos gerentes quanto à informação privada, partem da suposição 

de que ela seja feita de forma confiável, no entanto, essa confiabilidade se justifica pela 

possibilidade de ocorrência de algum litígio e custos de erosão do capital humano associados 

com a dissimulação. Contudo, os autores alertam que existem situações, e cita como exemplo 

a provisão para contingências, onde se torna complexo e dificultoso avaliar a integridade da 

divulgação do gestor.  

 

2.4 Ativos e Passivos Contingentes 

O termo “contingente” refere-se a eventos fortuitos, incertos em relação à sua 

ocorrência. É usado para passivos e ativos “[...] que não sejam reconhecidos porque a sua 

existência somente será confirmada pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros 

incertos não totalmente sob o controle da entidade” (CPC 25, 2009, p. 6). Enquanto a 

contingência relaciona a existência de ativos e passivos à possibilidade de ocorrência de 

eventos futuros e incertos, a subjetividade permite opinar acerca dessa incerteza. Contudo, o 

que é certo em se tratando das contingências é que o resultado das avaliações sobre os 

aspectos que as envolvem impacta no processo de reconhecimento, mensuração e na forma de 

evidenciação das informações contábeis.  

Dentro desse contexto, o pronunciamento diz que, para se reconhecer um passivo, é 

necessário haver não somente uma obrigação presente, mas também a probabilidade de saída 

de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar essa obrigação. O CPC 25 

considera como provável essa saída de recursos se a probabilidade da ocorrência do evento 

for maior do que a probabilidade de isso não acontecer. Nesse contexto, o IAS 37 (IASB, 

2012) descrevem que “o evento que cria uma obrigação legal ou presumida; é justamente da 

obrigação presumida que deriva as condutas e práticas que introduzem o subjetivismo no 

reconhecimento das provisões”. (tradução nossa). 

No tocante aos ativos contingentes, da mesma forma, é válida a premissa de que se for 

praticamente certa a entrada de benefícios econômicos, o ativo deve ser reconhecido nas 

demonstrações contábeis. Ao se referir ao Ativo contingente, o CPC 25 (CPC, p.5, 2009) o 

descreve como sendo “um ativo possível que resulta de eventos passados e cuja existência 

será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não 

totalmente sob controle da entidade”.  

Quanto ao reconhecimento dos ativos contingentes nas demonstrações financeiras, o 

CPC 25 (2009) institui que sendo praticamente certa a realização do ganho, esse ativo terá seu 



 

 

 

adequado reconhecimento, não sendo, portanto, classificado como um contingente, contudo, 

estabelece o não reconhecimento desse ativo quando se referir a um resultado que nunca 

venha a ser realizado. No tocante à divulgação, se for provável a entrada de benefícios 

econômicos o mesmo deve ser publicado.  

No que se refere às demonstrações contábeis, Antunes, Grecco, Formigoni e 

Mendonça Neto (2012) comentam que essas devem ser ajustadas, no que se refere à forma da 

informação a ser divulgada, conforme o perfil do usuário e sua aversão aos riscos e, sendo 

assim, ao relacionar aos contingentes exemplificam que no caso de um investidor arrojado 

poder-se-ia ajustar  as demonstrações contábeis, levando em conta os ativos contingentes que 

não foram reconhecidos, mas que estão evidenciados em notas explicativas. No entanto, para 

um investidor conservador os ajustes iriam tratar os passivos contingentes como efetivamente 

não reconhecidos, e assim estariam aumentando a segurança quanto aos riscos envolvidos em 

um investimento.  

Darabi e Faghani (2012) destacam, em suas pesquisas, a importância da informação 

dos passivos contingentes, bem como de seus tipos, os quais produzem diferentes efeitos, ou 

seja, o foco não está apenas na informação do passivo contingente que está sendo 

considerado, mas também no tipo e valor de tais passivos. Os autores comentam que 

diferentes grupos de usuários de informações financeiras, tais como os corretores da bolsa, 

especialistas em investimentos e professores universitários têm diferentes prioridades e 

interesses para fazer o investimento em uma empresa tomando como base sua situação 

financeira. Sendo assim, a divulgação de quaisquer passivos contingentes, afetaria de forma 

diferente a sua tomada de decisão. 

Suave, Codesso, Pinto, Vicente e Lunkes (2013) propõem verificar se as empresas 

mais negociadas da BM&FBOVESPA atendem às disposições do CPC 25 quanto à 

divulgação de passivos contingentes. Os resultados da pesquisa revelam que as empresas 

divulgam, principalmente, processos judiciais relacionadas a causas fiscais, cíveis e 

trabalhistas, com menor divulgação às de contingências ambientais. 

Ribeiro, Ribeiro e Weffort (2013) tinham como objetivo do estudo verificar as 

percepções dos profissionais envolvidos no que se refere às provisões. Os resultados da 

pesquisa revelam que os advogados e auditores sinalizam uma preocupação com a 

subjetividade presente nas instituições delas, como também a complexidade das leis e altos 

valores envolvidos. Nas entrevistas realizadas pelos autores, os auditores comentam que a 

complexidade da legislação contribui para a subjetividade nas provisões, como também reduz 

a assimetria da informação ao divulgar as contingências em notas explicativas, eliminando 

erros de julgamentos e aumentando a transparência da informação aos usuários. 

 

2.5 A Informação Contábil No Contexto Do Conservadorismo E Neutralidade 
Basu (1997) interpreta o conservadorismo como sendo uma tendência dos contadores 

de exercer um maior controle das boas notícias para o reconhecimento dos ganhos do que das 

más notícias como perdas. Dessa forma, percebe-se uma assimetria entre o reconhecimento de 

ganhos e perdas sendo assim possível verificar os graus de conservadorismo. Basu (1997) 

comenta que quanto maior a diferença no grau de verificação entre ganhos e perdas, maior o 

conservadorismo. Watts (2003) define o conservadorismo sob a ótica do reconhecimento dos 

lucros e perdas, no sentido de antecipar todas as perdas e nenhum lucro.  

Para Dickhaut (2009) as empresas optaram por uma contabilidade mais conservadora 

antes mesmo que fossem estabelecidos os padrões formais de práticas contábeis. Dessa forma, 

ele sugere que o conservadorismo parte de operações repetidas e assim acaba por regular o 

comportamento entre as organizações.  



 

 

 

Toda informação contábil divulgada tem como escopo contribuir para o processo 

decisório de vários usuários, de tal forma que preserve os atributos e evite que essa 

informação cause favorecimento de grupos específicos. 

Ao se discutir sobre o significado de representação fidedigna da realidade, observa-se 

que de acordo com o CPC 00-R1, emitido pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC, 

2011), as normas se referem a uma demonstração completa, neutra e livre de erros (CPC, 

2011). Logo, é necessário que a demonstração esteja a mais próxima possível da realidade 

econômica. De igual importância, a obtenção das informações de movimentação e alteração 

dessa realidade, pois isso ajuda a melhorar a visão sobre o futuro (Representação..., 2013).  

Com relação à prudência, embora tenha sido removida da estrutura conceitual em 

vigor a partir de 2010, essa característica foi reintroduzida em 2015 através de um Exposure 

Draft (ED) publicado pelo IASB (Investor..., 2015). A proposta se refere como um aspecto 

dentre as características que contribuem na utilidade das demonstrações financeiras. O IASB 

reconhece que a ambiguidade contida na definição do termo do que é prudência antes de 

2010, tenha sido o maior entrave para a sua aplicação, pois da forma como estava expressa 

conduzia a um viés conservador nos relatórios emitidos, impactando também na questão da 

neutralidade.  

Ainda nesse contexto, vale ressaltar que o IASB considera importante discutir a 

definiçao do que engloba o termo prudência. A definição apresentada no ED (Investor..., 

2015) trata da neutralidade sendo suportada pelo exercício da prudência, onde a prudência se 

refere ao cuidado de se fazer julgamentos em condições de incerteza. O exercício de 

prudência não deve permitir a subavaliação de ativos e rendimentos ou sobreavaliação de 

passivos e despesas. Ou seja, por essa definição, uma cautelosa prudência também garante a 

neutralidade das informações produzidas. 

Enquanto o conservadorismo nos conduz, quanto ao registro dos fatos, a um 

comportamento no sentido de antecipar as perdas e diferir o reconhecimento dos ganhos, a 

neutralidade recomenda, na medida do possível, uma mensuração com o mínimo de 

afastamento do valor verdadeiro. Nesse contexto, são percebidas contradições quanto ao 

procedimento de mensuração. Pela ótica do conservadorismo, se a antecipação das perdas e a 

postergação dos ganhos concebem a melhor “representação” da realidade é assim que deve ser 

precedida a avaliação. Contudo, pode não ser essa a melhor representação fidedigna do 

fenômeno econômico ao se estabelecer a relação com a neutralidade, a qual não seja 

direcionada a um resultado pré-determinado. 

Analisando-se o conservadorismo com a produção de uma informação contábil 

influenciada pelo otimismo exacerbado, no contexto dos itens contingentes, é possível que o 

indíviduo com perfil conservador tente evitar superestimar a ocorrência de ativos contingentes 

e subestimar os passivos contingentes, contudo, existe o risco de ocorrer por conta da 

presença desse viés, e se assim fosse teríamos uma contrariedade em relação as duas óticas 

acima descritas. O IASB (2015) comenta sobre a importância de a gestão não preparar 

demonstrações financeiras com viés otimista, pois, ao escolher estimativas que estão 

constante e exageradamente otimistas, é improvável resultarem demonstrações financeiras 

que representem, fielmente, o negócio. 
 

3 METODOLOGIA 
 

3.1 Tipo De Pesquisa 
Com o intuito de atingir o escopo do presente trabalho, a tipologia de pesquisa a ser 

utilizada refere-se a um quase-experimento. Esse método pode ser visto com um experimento, 

que tem um objetivo a alcançar, se diferenciando na característica da aleatoriedade.  



 

 

 

Para os fins desta pesquisa, a justificativa do enquadramento de quase-experimento se 

deve aos fatos de que a amostra foi formada a partir de uma motivação (oferta de um curso 

gratuito) assim impossibilitou a manutenção da aleatoriedade.  

 

3.2 Instrumento De Coleta De Dados 

Para a mensuração do viés otimista no indivíduo é necessário determinar algumas 

classificações relacionadas à sua tipologia. Com relação aos tipos de excesso de otimismo, 

Shepperd et al. (2013)  mostra quatro tipos que variam a) no padrão de comparação; b) no 

modo de avaliação e c) no nível de análise. Para os fins dessa pesquisa, a métrica empregada 

se classifica, quanto ao tipo, em comparativa, com avaliação indireta e em nível grupal. A 

escolha da métrica levou em consideração a predominância desse formato nos estudos 

apresentados pela literatura (Shepperd et al., 2013; Coelho, 2012; Fife-Schaw & Barnett, 

2008; Armor & Taylor, 1998), como também, das dificuldades associadas ao processo de 

avaliação dos riscos. 

A avaliação comparativa, de forma indireta e em nível grupal, tem como objetivo 

verificar se as probabilidades avaliadas por determinado indivíduo de experimentar eventos 

futuros na sua vida se diferenciam das probabilidades fornecidas por ele para outro indivíduo 

médio (Shepperd et al., 2013). Dessa forma, são realizadas duas avaliações, em escalas 

separadas, estimando, primeiro, o risco próprio e, em seguida, o risco de outro indivíduo 

médio. A definição de indivíduo médio, para os fins desse trabalho, se reporta a uma pessoa 

que seja do mesmo sexo, idade e condição socioeconômica do participante desta pesquisa. 

No questionário, ele incluiu dez eventos, cinco positivos e cinco negativos os quais 

contemplam a temática “perdas e ganhos financeiros” na vida pessoal. A ordenação dos 

eventos foi disposta inicialmente pelos eventos positivos seguido dos eventos negativos.  

Esses eventos são claramente definidos como negativo ou positivo não contendo nenhuma 

condição prévia (“se”, “então”).  

Para eventos negativos, a diferença é estabelecida entre a estimativa do próprio risco e 

a estimativa do risco do indivíduo médio. Para eventos positivos, estabelece-se a diferença 

entre a estimativa do risco do indivíduo médio e a estimativa do próprio risco, ou seja,  o 

oposto deve ser constituído. A numeração dos eventos segue uma ordem sequencial. 

 Tomando como exemplo a aplicação de dois questionários (avaliação de risco próprio 

e de risco de um indivíduo médio), contendo 10 eventos, no segundo questionário a primeira 

questão será a 11, a qual corresponde com a questão 1 do primeiro questionário e assim 

sucessivamente. O cômputo do viés representa a média da diferença entre os dois 

questionários anteriormente identificados e, dessa forma, o viés otimista se manifesta quando 

a média da diferença entre a estimativa do próprio risco e a estimativa do risco do outro 

indivíduo médio apresentar-se abaixo de zero.  Quanto maior a diferença acima descrita maior 

será o grau de viés otimista. O formato do questionário usado nesse estudo é apresentado por 

Fife-Schaw e Barnett (2008). 

Uma vez identificado o perfil do participante da pesquisa no que se refere a presença 

do viés otimista, foram elaborados cenários os quais representam eventos contingentes (ativos 

e passivos), com o intuito de investigar se esses indivíduos alteram seus julgamentos de 

probabilidade quanto à sua ocorrência.  

Com o intuito de representar a realidade vivenciada pelas empresas, como também, 

dos elaboradores da informação contábil, foi realizada uma análise preliminar das notas 

explicativas e demonstrações contábeis das empresas que são obrigadas à divulgação de 

informações sobre os eventos contingentes. Essa análise permitiu construir eventos comuns de 

acontecerem nas organizações. Desta forma, foram elaborados seis cenários. 



 

 

 

A resposta do julgamento de probabilidade de ocorrência de cada evento segue uma  

escala de zero a dez (nenhuma probabilidade até 100% de probabilidade). 

 

3.3 Amostra 

Com o intuito de garantir a participação dos profissionais nessa pesquisa, a estratégia 

adotada foi a de oferecer um curso gratuito sobre as Normas Internacionais de Contabilidade, 

especificamente voltadas para as empresas de pequeno e médio porte. Para o alcance da 

amostra adequada para atingir os objetivos propostos, o curso foi ofertado três vezes, obtendo-

se um total de 128 participantes.  

Foram realizadas análises com a amostra total, contudo observou-se que os dados se 

mostraram confusos. Dessa forma, no processo de identificação de possíveis causas 

relacionadas optou-se em reorganizar a amostra em tercis para inferir nos resultados de grupos 

extremos.  

O uso do EGA (Extreme Groups Approach) visa a detectar efeitos provocados pelos 

valores extremos (Preacher, 2015). Esse estudo reorganizou a amostra em dois grupos: um 

com alta presença do viés otimista e outro sem a presença desse viés. O objetivo de se 

trabalhar dessa forma é que se visualize o efeito com maior chance: ou seja, aumentou-se o 

effect size com a intenção de melhor compreender influências de interesses. Sendo assim, em 

função do uso de grupos extremos para a análise dos dados, a amostra ficou reduzida. Em 

termos numéricos, isto significa que 87 respondentes, ou 67% dos resultados, foram objeto de 

análise.  

Para fins de verificar o comportamento da amostra reduzida, foram realizados testes de 

média para três variáveis relacionadas ao perfil do respondente (idade, experiência e o viés 

otimista), indicando igualdade de média. Da mesma forma, o teste de proporção também 

apresentou igualdade. Sendo assim, é possível perceber, que não existe diferença expressiva 

na característica da amostra total e a amostra reduzida.  
 

3.4 Coleta Dos Dados 

O tempo de duração da coleta dos dados compreendeu os meses de agosto, setembro, 

outubro de 2014 e março e abril de 2015.  

Durante todo o processo, a totalização de perdas de respondentes foi de 15 indivíduos. 

Uma vez que o número de perdas foi relativamente reduzido, provavelmente não haverá um 

problema de viés de sobrevivência na pesquisa.  

 

3.5 Tratamento Estatístico Dos Dados 
A análise estatística foi realizada contemplando todas as etapas dessa pesquisa. Dessa 

forma, avaliou-se o nível de confiabilidade do instrumento utilizado para a coleta dos dados, 

como também a aplicação de técnicas estatísticas para a verificação das relações entre os 

resultados obtidos conforme os tópicos subsequentes. 

Inicialmente, todos os dados coletados foram organizados em uma planilha do 

Microsot Excel, de tal forma que foi permitida a utilização de tecnologias para a sua análise. 

Foi feito o uso dos Softwares estatístico Gretl® 1.9.7 (Gnu Regression, Econometrics and 

Time-series Library) e R®. 

Após a validação do instrumento de pesquisa, foi aplicada a métrica do viés otimista e 

dos fatores moderadores controle e experiência prévia. Para tanto, fez-se o uso da Análise de 

Correspondência Múltipla (ACM).  

Com a pretensão de verificar a relação entre os julgamentos de probabilidades avaliados 

pelos participantes da pesquisa com o viés otimista e os fatores moderadores, aplicou-se o 

modelo dos mínimos quadrados ordinários (MQO).  



 

 

 

Com o intuito de analisar as estimativas de probabilidades levando em conta os grupos 

com a presença do viés otimista e sem a presença dele, utilizou-se a técnica Odds Ratio, a 

qual se define a partir da razão entre a chance de um evento ocorrer em um grupo e a chance 

de ele ocorrer em outro grupo.  

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para obter o índice do viés otimista, os dados da pesquisa foram organizados em 

planilhas do excel da seguinte forma: As colunas de B até K representaram as respostas das 

questões de 1 a 10, as quais se referiam aos participantes da pesquisa. As colunas de L até a U 

representaram as respostas das questões de 11 a 20, as quais se referiam ao indivíduo médio. 

As linhas representaram os participantes da pesquisa. A partir desse contexto, foi calculado, o 

índice do viés para todos os participantes através da fórmula abaixo. A descrição dessa 

metodologia está exposta no capítulo 3, item 3.3.1. 
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                  Onde,  

                  RI é a resposta do indivíduo em relação a si; 

                  RM é a resposta em relação ao indivíduo médio. 

Para a classificação dos respondentes em tercis, foi utilizada a opção disponível no 

excel. Pode-se dizer que os respondentes que obtiveram um EO no intervalo -0,582<EO<0,4 

foram desconsiderados da análise. Estes valores correspondem ao primeiro e ao último tercil 

dos dados. Dessa forma, um índice acima de 0,4 não revela a presença do excesso de 

otimismo ao passo que os que estão abaixo de - 0,582 têm a sua presença confirmada. 

Assim sendo, da amostra original (N=128) foram retirados os indivíduos 

intermediários e, dessa forma, a nova amostra é composta por 87 indivíduos, sendo que, de  

44 participantes  foi constatada a presença do viés enquanto para 43 participantes não houve a 

presença dele. Observa-se, no que diz respeito ao cálculo do viés otimista, que os resultados 

revelam uma equiparação entre os grupos constituídos.  

Para determinar o efeito do otimismo, como também, dos fatores moderadores do grau 

desse otimismo nas decisões contábeis, foi calculado o modelo de regressão (OLS), sendo as 

respostas obtidas para as situações que contemplam probabilidades de ocorrência de passivos 

e ativo contingentes, conforme as hipóteses abaixo descritas. Com relação às regressões 

realizadas, elas foram submetidas à verificação de violação de premissas. Assim, as 

regressões estão adequadas quanto à normalidade, heteroscedasticidade, colinearidade e 

autocorrelação dos dados. 

No que diz respeito aos ativos contingentes, acredita-se que a presença do viés 

otimista no indivíduo faz com que ele tenda a aumentar a probabilidade da ocorrência desses 

eventos.  

Com relação aos fatores moderadores experiência e controle com os eventos em 

questão, espera-se que eles conduzam o indivíduo a fazer julgamentos mais conservadores. 

Dessa maneira, pode-se atestar a influência de cada uma das variáveis explicativas em questão 

(viés otimista, fator moderador controle e experiência) sobre a variável dependente 

(julgamentos de ocorrência de ativos contingentes).  

Com o intuito de adequar os dados ao modelo OLS, antes de efetuar a regressão, 

verificou-se uma forte correlação entre os cenários ativo e passivo. Dessa forma, foi possível 

somar as estimativas de probabilidade de todos os cenários ativos, como também dos passivos 

e assim constituir a variável dependente.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Chance


 

 

 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑖 = 𝛽1𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝐸𝑂𝑖 + 𝛽2𝐹𝑀𝐶𝑜𝑛𝑖 + 𝛽3𝐹𝑀𝐸𝑥𝑝𝑖

+ 𝜀  𝑖                                                                       (2)         
Onde: 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑖 é representado pela soma dos julgamentos dos três cenários ativos; 

𝛽1𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝐸𝑂𝑖 representa o perfil do viés otimista sendo considerado 1 com a presença 

do viés e 0 sem a presença viés; 

𝛽2𝐹𝑀𝐶𝑜𝑛𝑖 representa o fator moderador controle sendo considerado 1 com a presença 

do fator e 0 sem a presença fator; 

𝛽3𝐹𝑀𝐸𝑥𝑝𝑖 representa o fator moderador experiência sendo considerado 1 com a 

presença desse fator e 0 sem a presença do fator; 

𝜀  𝑖 termo de erro 

 

Ao se analisar os coeficientes gerados pelo modelo stepwise, observa-se que 

indivíduos excessivamente otimistas produzem julgamentos de probabilidades maiores para 

os eventos representativos de ativos contingentes e os indivíduos não excessivamente 

otimistas tenderam a julgar essas probabilidades para baixo. 

No modelo de regressão, o viés otimista se apresenta como variável significante ao 

nível de 1%. O poder explicativo do modelo é de aproximadamente 44% e a estatística F 

(33,25220) e, dessa forma, é possível considerar que o modelo de regressão é adequado.  
 
Tabela 1: 

Regressão Linear Múltipla do Ativo com stepwise 

Variáveis Explicativas  Coeficiente Erro Padrão Razão t p-valor 

Viés Otimista β1 19,4435 2,39285 8,1257 <0,00001 *** 

Fator Moderador Controle β2 2,80375 1,56899 1,7870 0,07751 * 

F(2, 85); P-valor(F) 33,25220; 2,15e-11 

R2 0,438960 

 

Os resultados da relação acima apresentada contrariam a teoria do conservadorismo, a 

qual apregoa que as boas notícias devem ser postergadas. No entanto, para esse estudo uma 

vez que se atribui maiores probabilidades para o conjunto de eventos ativos, isso faz com que 

essa categoria de ativos tenha seus resultados considerados como certos e assim  antecipados 

nas demonstrações financeiras, gerando uma evidenciação com melhores resultados.  

Ao se estabelecer uma análise com a teoria da psicologia, a similaridade foi observada 

no que se refere aos sinais. Ou seja, indivíduos com a presença do viés tendem a estabelecer 

probabilidades maiores para os ativos contingentes. 

No que se refere aos passivos, espera-se que, uma vez identificada a presença do viés 

otimista no indivíduo, ele tenda a subestimar a ocorrência de eventos passivos contingentes. 

No entanto, caso esse indivíduo se avalie bastante experiente com os eventos em questão, 

espera-se que essa experiência o conduza a julgamentos mais conservadores. Já com relação 

ao fator moderador controle era esperado que um maior controle provocasse um maior efeito 

no viés e, consequentemente, no julgamento. Dessa maneira, pode-se atestar a influência de 

cada uma das variáveis explicativas em questão (viés otimista, fator moderador controle e 

experiência) sobre a variável dependente (julgamentos de ocorrência de passivos 

contingentes).  

 
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝑖 = 𝛽1𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝐸𝑂𝑖 + 𝛽2𝐹𝑀𝐶𝑜𝑛𝑖 + 𝛽3𝐹𝑀𝐸𝑥𝑝𝑖

+ 𝜀𝑖                                                                       (3)      
 



 

 

 

Onde:  

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜𝑖 é representado pela soma dos julgamentos dos três cenários passivos; 

𝛽1𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦𝐸𝑂𝑖 representa o perfil do viés otimista sendo considerado 1 com a presença 

do viés e 0 sem a presença viés; 

𝛽2𝐹𝑀𝐶𝑜𝑛𝑖 representa o fator moderador controle sendo considerado 1 com a presença 

do fator e 0 sem a presença fator; 

𝛽3𝐹𝑀𝐸𝑥𝑝𝑖 representa o fator moderador experiência sendo considerado 1 com a 

presença desse fator e 0 sem a presença do fator; 

𝜀𝑖 termo de erro  

 

Analisando os coeficientes, pode-se perceber que os indivíduos excessivamente 

otimistas produzem julgamentos de probabilidades maiores para os eventos representativos 

de passivos contingentes e os indivíduos não excessivamente otimistas tenderam a julgar 

essas probabilidades para baixo. Os resultados revelam que o fator moderador controle causa 

influência significativa no julgamento dessas probabilidades. Os indivíduos com mais 

controle tendem a fazer um julgamento maior para os eventos passivos. Ou seja, o aumento 

de uma unidade no escore controle aumenta o julgamento de probabilidade dos eventos 

passivos em 3,25 unidades. No modelo de regressão o viés otimista apresenta-se como 

variável significante ao nível de 1%, enquanto o fator moderador controle a significância 

estatística é percebida ao nível de 5% no modelo de regressão. 

A equação de regressão da tabela 2 atingiu um poder explicativo para a variabilidade 

da variável dependente em 49% que é o coeficiente de determinação ajustado e pela estatística 

F (40,83777) pode-se observar que o modelo de regressão é adequado.  

 
Tabela 2: 

Regressão Linear Múltipla do Passivo com stepwise 

Variáveis Explicativas  Coeficiente Erro Padrão Razão t p-valor 

Viés Otimista β1 20,15 2,25299 8,9437 0,00001 *** 

Fator Moderador Controle β2 3,69225 1,47728 2,4994 0,01436 ** 

F(2, 85); P-valor(F) 40,83777; 3,72e-13 

R2 0,490027 

 

A influência positiva, acima evidenciada, entre os indivíduos que possuem o otimismo 

exacerbado e seus julgamentos de probabilidades de ocorrência de eventos passivos, ao se 

analisar sob a ótica da teoria do conservadorismo observa-se que ela se confirma ante o fato 

de refletir a antecipação das más notícias. 

Os julgamentos de probabilidades maiores para os cenários que representam a saída de 

recursos faz com que  eles sejam reconhecidos como passivos contingentes nas 

demonstrações financeiras ou nas notas explicativas. Sendo alta a probabilidade de 

ocorrência, tem-se, dessa forma, um resultado diminuído em função da antecipação dessas 

despesas. Por outro lado, Prado (2014) comenta que as empresas, em alguns casos, ao 

assumirem os riscos potenciais como passivos contingentes nas notas explicativas, 

consideraram suas contingências como possíveis, assumindo uma postura otimista em relação 

ao real nível dos riscos potenciais dos quais a empresa está envolvida, diminuindo, dessa 

forma, o nível de endividamento e não os evidenciando nas demonstrações financeiras.  

Com o intuito de verificar uma associação entre os grupos (com a presença do 

otimismo exagerado e sem a presença desse viés), a partir do julgamentos de probabilidades 

estimados pelos participantes, foi usada a técnica Odds Ratio, a qual se fundamenta na razão 

de chances. Em outras palavras, através dessa análise, é possível comparar as avaliações 



 

 

 

realizadas pelos indivíduos e, dessa forma, inferir sobre seus efeitos na evidenciação contábil. 

Para a aplicação do teste, o exame parte da análise dos julgamentos dos cenários que 

apresentam probabilidades iguais ou inferiores a 50% para o grupo excessivamente otimista. 

A decisão desse percentual para fins de exemplificação da análise se deve em função de que, 

acima desse parâmetro, o impacto na evidenciação se revela com mais significância.  

Por outro lado, ao se verificar as práticas adotadas pelas empresas do mercado, 

observa-se que as respostas localizadas no intervalo de 0 a 25% são consideradas como sendo 

possibilidades remotas de acontecer; para aquelas que indicam uma estimativa acima de 25% 

até 50%, existe a possibilidade de ocorrer o evento; e, por fim, as respostas que representam 

percentuais acima de 50% até 100%, são prováveis de acontecer (Fipecafi, Ernst & Young, 

2013).  

Os resultados mostram que os indivíduos com a presença do viés otimista efetuam 

julgamento de probabilidades com expectativas abaixo ou igual a 50% para os cenários 1, 2 e 

6. Há 1,87 vezes mais chance de um indivíduo com presença desse viés, nas suas decisões, 

atribuir probabilidade menor ou igual a 50%  para o cenário um (passivo); 1,40 vezes para o 

cenário seis (ativo) e, 2,01 para o cenário dois (ativo), isso quando comparados com aqueles 

que não apresentam o viés.  

Contudo, para os cenários 3, 4 e 5, as associações são contrárias. Os achados da 

pesquisa revelam que os indivíduos com a presença do viés apresentaram um julgamento de 

probabilidade com expectativas acima de 50%. Há 1,53 vezes mais chances de um indivíduo 

com a presença desse viés, nas suas decisões, atribuir probabilidade maior que 50% para o 

cenário três (Passivo) e 1,04 vezes para os cenários quatro (ativo) e cinco (passivo). 

No entanto, ao se analisar a significância estatística pelo intervalo de confiança, os 

achados acima não se mostram significativos, pois o valor de 1 está contido em seus 

intervalos não sendo, portanto, um efeito real na população. Contudo, Rumel (1986) destaca 

que o tamanho da amostra aleatória poderá não afetar o odds ratio, mas afetará seu intervalo 

de confiança e, dessa forma, pode afetar a sua significância estatística.  

A tabela 3 foi construída levando-se em consideração o número total de julgamentos 

realizados pelos respondentes dessa pesquisa. Nesse contexto, tem-se, no total, 522 

estimativas de probabilidades (6 cenários x 87 respondentes).  

 
Tabela 3: 

Medida de Associação entre o perfil EO e os cenários 

 

EO 

 

Prob 

Cenários Total 

1 2 3 4 5 6 

1 ≤ 50% 22 26 22 19 18 21 128 

>50% 22 18 22 25 26 23 136 

2 ≤ 50% 15 18 26 19 18 17 113 

>50% 28 25 17 24 25 26 145 

Odds Ratio 1,87 2,01 0,654 0,96 0,96 1,40  

Nota: EO= excesso de otimismo (Grupo 1 com viés; Grupo 2 sem viés)  

         

Com o objetivo de verificar o impacto do julgamento das estimativas na evidenciação 

contábil, efetuou-se uma análise a partir dos cenários descritos nos experimentos. Sabe-se que 

a intensidade do julgamento das probabilidades dos eventos contingentes indicados pelos 

indivíduos produz diferentes formas de evidenciação desses possíveis riscos. Prado (2014), ao 

destacar a importância da divulgação das contingências para o mercado, argumenta que, dessa 

forma, as empresas demonstram como lidam com seus riscos potenciais relacionados aos seus 

negócios, sendo, nesse contexto, informações relevantes para os modelos de avaliação das 

empresas. 



 

 

 

Tomando-se os julgamentos dos indivíduos excessivamente otimistas para os eventos 

que representam desembolsos de caixa, verifica-se que, ao estimarem probabilidades mais 

altas (maior que 50%) para o passivo ora representado pelos cenários 3 e 5 (garantias 

contratuais e reclamatórias trabalhistas), esses eventos irão sofrer o reconhecimento na 

contabilidade, gerando um aumento no nível das dívidas e o registro de uma despesa com a 

consequente diminuição do resultado.  

Sob a ótica do usuário da informação, uma redução do resultado pode apresentar 

vários impactos. Imaginando-se um gestor que tenha seu plano de remuneração com base no 

lucro essa situação poderia acarretar sua desmotivação ou talvez um gerenciamento de 

resultados, já para um investidor  ele estaria revendo seus planos de investimento, como 

também, analisando a importância da transparência das ações nas quais a empresa tivesse 

envolvimento.  

No que se refere ao planejamento dos desembolsos de caixa, Portella, Oliveira, Elias e 

Lorandi (2015) enfatizam a importância da evidenciação dos eventos contingentes decorrentes 

de ações. Os autores comentam que, em decorrência da opinião de juristas especializados, 

como também, da experiência de sentenças anteriores, quando as empresas mencionam esses 

passivos nas notas explicativas, criam um alerta para os gestores e investidores de que a 

empresa possa vir futuramente a constituir novas provisões em virtude do provável 

desembolso. 

No caso dos ativos contingentes, a interpretação é de verificar se a entrada de 

benefícios econômicos é praticamente certa, provável (mas não praticamente certa) e não 

provável.  No contexto dessa pesquisa, o evento 4 foi avaliado com expectativas acima de 

50% estando, dessa forma, alinhado com o que se orienta na contabilidade. Contudo, os 

cenários 2 e 6 (que tratam de restituição de tributos) foram avaliados com expectativas 

inferiores a 50%, essa possibilidade de entrada de recursos não sofreria nenhuma forma de 

registro pelo fato de terem sido indicadas expectativas inferiores a 50%. Tomando-se, como 

exemplo, o gestor, ao não se fazer o registro dos ingressos de caixa, os planejamentos e 

orçamentos sofrem um impacto direto, sob a ótica do fisco, de modo que isso pode ser visto 

como uma forma de evasão tributária, e, sob o olhar dos investidores, os resultados mostram-

se menos atraentes além de interferir na transparência das ações contingentes relacionadas à 

empresa. 

Em um estudo realizado por Barros e Silveira (2008) que teve como objetivo analisar 

se o excesso de confiança e otimismo influenciavam significativamente as decisões de 

financiamento das empresas, os autores revelam que os gestores classificados como 

excessivamente confiantes e otimistas são, em média, mais expostos ao risco estimado do 

negócio quando comparados aos demais. Sendo assim, uma vez que se mantém inalteradas as 

demais circunstâncias, a tendência é de que esses gestores apresentem comportamentos mais 

cautelosos e, dessa forma, escolher uma estrutura de financiamentos menos alavancada. 

Viviani e Fernandes (2014) realizaram um estudo que avaliou a qualidade da 

evidenciação dos passivos contingentes relacionados ao risco legal das empresas do setor 

petrolífero. Os pesquisadores revelaram, através dos achados da pesquisa, a falta de um 

consenso entre as práticas de evidenciação desses passivos e concluíram que esse fato 

aconteceu por conta da existência de diferenças nos julgamentos dos profissionais que 

preparam as demonstrações contábeis e as notas explicativas. Os estudos expostos 

anteriormente revelam a preocupação com a qualidade da evidenciação da informação 

contábil, especificamente, dos eventos contigentes e a relação com os aspectos do julgamento. 

 

 

 



 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Essa tese teve, como objetivo, analisar os efeitos do viés emocional do otimismo 

exagerado no julgamento do profissional contábil, no que se refere à avaliação das 

probabilidades de ocorrência de ativos e passivos contingentes. Para tanto, estabeleceu-se uma 

análise a partir de dados extremos, nesse sentido, foram analisados os dados que 

correspondem ao primeiro e ultimo tercil. Após a aplicação da métrica do viés otimista, foi 

constatado que, do total da amostra examinada, tem-se 44 indivíduos para os quais foi 

constatada a presença desse viés, ao passo que, para 43 participantes, não houve a presença 

deste fator.  

Estabelecendo-se uma análise em um contexto geral dessa pesquisa, pode-se dizer que 

há a influência significativa do viés otimista nas avaliações das estimativas de probabilidades 

dos eventos. Entretanto, observa-se que os impactos não acontecem da forma prevista nas 

teorias que embasam o viés otimista.  

Para a análise dos julgamentos de probabilidades era esperado, para todos cenários 

ativos, os quais representam eventos positivos, estimativas com probabilidades superiores a 

50%, no entanto, este fato não se confirmou para todos os eventos. Da mesma forma, para os 

cenários passivos, os quais representam eventos negativos, eram aguardados julgamentos de 

probabilidades inferiores a 50%, contudo, esse fato se confirmou apenas para um evento. 

Dessa forma, percebe-se a influência do viés na avaliação das estimativas, de modo que daí 

decorrem os impactos na evidenciação desses eventos.  

A maior parte dos trabalhos publicados que versam sobre vieses comportamentais 

examinam a influência dos mesmos no tomador de decisão a partir de informações 

publicadas. Esse estudo teve como objetivo investigar, a partir do elaborador da informação 

contábil, o risco de enviesamento, nesse caso do otimismo exagerado. Dessa forma, à medida 

que se analisa a presença do viés otimista no profissional contábil, torna-se importante, para o 

processo de decisão dos usuários externos, saber o modo como a percepção de risco é 

determinada por esse indivíduo e levar isso em conta nas suas decisões. 

O estudo apresenta contribuições tanto aos usuários internos como externos. Com o 

intuito de exemplificar tem-se o estabelecimento de previsões na projeção de cenários e 

orçamentos sejam públicos ou privados, bem como, na estimativa do tempo de conclusão de 

tarefas da auditoria para a determinação de honorários. As influências do excesso de otimismo 

podem ser observadas e uma vez identificada a presença desse viés, podem-se criar 

mecanismos que minimizem os efeitos dessas decisões.  

Sugerem-se estudos futuros que visem a verificar uma relação entre o viés otimista e o 

julgamento de probabilidades com o acréscimo de novas informações, como também, da 

influência dos fatores moderadores nesses julgamentos dos ativos e passivos contingentes. 

Outra proposta diz respeito ao aprofundamento de variáveis que possam influenciar o grau do 

viés otimista e/ou os julgamentos de probabilidades dos eventos ora examinados. 
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