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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é investigar a percepção ética do público contábil quanto à intenção 

de realizar uma ação de gerenciamento de resultados por decisão operacional.  Os dados 

analisados por este estudo foram coletados por meio de um questionário que visou captar a 

percepção ética de uma amostra composta por 53 profissionais contábeis e 90 estudantes do 

curso de graduação em Ciências Contábeis, mediante um dilema ético no contexto de 

gerenciamento de resultados por decisão operacional, com o emprego da Multidimensional 

Ethics Scale (MES). A escala foi validada com o uso da análise fatorial exploratória, o teste 

de médias foi utilizado para verificar a ocorrência do efeito halo e a análise de regressão 

multivariada foi utilizada para o teste das hipóteses da pesquisa. Os resultados encontrados 

corroboraram a hipótese de que os contadores com maior percepção ética, principalmente no 

que tange a dimensão da justiça social, possuem menor intenção de realizar uma ação de 

gerenciamento de resultados por decisão operacional. Os resultados também corroboraram a 

segunda hipótese de pesquisa, de que o Composite MES explica a avaliação dos contadores 

quanto a suas intenções éticas para uma situação de gerenciamento de resultados real e 

indicam que quanto menor a sensibilidade ética do contador, medida pelo Composite MES, 

menos criteriosa será sua intenção ética numa situação que envolve gerenciamento de 

resultados por decisão operacional. Os resultados indicam a ocorrência do efeito halo na 

amostra. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de resultados; Qualidade da informação contábil; Ética; 

Multidimensional Ethics Scale. 

 

Área Temática: Educação e Pesquisa em Contabilidade (EPC). 

1 INTRODUÇÃO 

Desde o surgimento das primeiras sociedades organizadas a informação contábil 

exerce um papel social fundamental, atuando como promotora de reciprocidade e confiança, 
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através do registro de transações e controle do patrimônio e consequentemente, gerando um 

ambiente de maior confiabilidade, proporcionando o aumento do volume e da complexidade 

das transações (BASU; WAYMIRE, 2006; BASU; KIRK; WAYMIRE, 2009). Para que a 

contabilidade ofereça informações que sejam promotoras de confiança para o mercado, suas 

informações precisam ser fidedignas, e retratar da melhor forma possível, a situação 

patrimonial da empresa. Assim, entende-se que a qualidade da informação contábil é 

fundamental para garantir o bom cumprimento de um dos mais importantes papéis da 

contabilidade, que é fornecer informações úteis para a tomada de decisões e promover um 

ambiente de negócios mais confiável (LOPES; MARTINS, 2014).  

As normas contábeis possuem diversos pontos de discricionariedade, conferindo aos 

gestores e preparadores dos relatórios, o poder de escolha, que deve ser exercido privilegiando 

a melhor opção, dentre as diversas métricas possíveis, para retratar a situação da empresa da 

melhor forma, de acordo com o ambiente de negócios no qual está inserida. Sobretudo, cabe 

considerar o que é preconizado pela perspectiva oportunística da teoria positiva da 

contabilidade, que pressupõe que os indivíduos são propensos a maximizar seus próprios 

interesses em detrimento dos interesses da empresa e dos seus stakeholders, fazendo uso do 

seu poder discricionário para alcançar o resultado que melhor se afine aos seus interesses 

pessoais. Assim, é pertinente considerar a ocorrência do gerenciamento de resultados (GR) 

como um fenômeno que pode impactar negativamente a qualidade da informação contábil 

(MARTINEZ, 2001; DIAS FILHO; MACHADO, 2004).  

O gerenciamento dos resultados contábeis ocorre quando os gestores utilizam seu 

poder discricionário no processo de elaboração das demonstrações financeiras, com o objetivo 

previamente definidos para enganar alguns agentes sobre o desempenho econômico real da 

empresa, ou até mesmo para atingir metas contratuais estabelecidas que dependem dos 

números contábeis (HEALY; WALEN, 1999). Para Schipper (1989 como citado em 

Martinez, 2001, p. 12) GR consiste numa “intervenção proposital no processo de relato 

financeiro externo, com a intenção de obter algum ganho privado e não de apenas facilitar a 

operação neutra do processo”. Nesse sentido, Santos e Grateron (2003, p. 10) afirmam que 

alguns gestores utilizam “a informação contábil para mostrar a cara que desejam que seus 

usuários conheçam, mesmo que esta não seja a mais fidedigna”, corroendo a confiabilidade 

dos relatórios contábeis. 

Há autores que o abordam o GR como uma prática utilizada com o objetivo de tornar 

as demonstrações contábeis mais relevantes e mais ricas do ponto de vista informacional, o 

chamado gerenciamento de resultados benéfico. Para Scott (2003), a flexibilidade permitida 

pelas normas contábeis permite que o gerenciamento de resultados sirva como um meio de 

comunicação confiável de informações aos investidores, assim, o GR pode ser ruim ou 

benéfico, dependendo de como ele é usado. Entretanto, para fins deste estudo, abordamos o 

gerenciamento de resultados como uma prática motivada pelo oportunismo, tal como 

preconizado por Healy e Walen (1999); Martinez (2001) e Santos e Grateron (2003), que 

abordam essa prática como um subterfúgio que pode ser utilizado como uma ferramenta que 

corrói a confiabilidade dos relatórios contábeis retratando uma realidade questionável da 

situação da empresa, que ao privilegiar os interesses dos gestores pode acarretar vultosos 

prejuízos para os usuários da informação contábil, principalmente acionistas e credores. 

Ainda que o gerenciamento de resultados respeite os limites legalmente estabelecidos, a 

Comissão Nacional de Relatórios Financeiros Fraudulentos (1987, como citado em Merchant 

e Rockness, 1994, p. 80) concluiu que a prática de gerenciar resultados pode enganar os 

usuários das demonstrações financeiras e, às vezes, são precursores de práticas mais graves e 

até mesmo ilegais, como a elaboração de relatórios fraudulentos. Assim, ainda que não seja 

uma ação fraudulenta, o gerenciamento de resultados, pode ser um sinalizador de uma postura 



 

 

 

eticamente questionável por parte dos profissionais envolvidos, e evoluir para uma ação 

ilegal, que além de gerar perda para as partes interessadas, pode também fomentar o 

questionamento da validade preditiva e informativa das demonstrações contábeis. 

Analisando o disposto, surge a seguinte questão de pesquisa: Em que medida as 

dimensões éticas podem explicar a percepção dos contadores quanto a suas intenções de 

realizarem uma ação de gerenciamento de resultados por decisão operacional?  
Diante da questão colocada acima, define-se como objetivo do estudo investigar em 

que medida as dimensões éticas dos contadores explicam suas intenções de realizarem uma 

ação de GR por decisão operacional. A motivação para este estudo é devido à relevância do 

tema diante do contexto nacional e internacional, onde diversos casos recentes de posturas 

eticamente questionáveis por parte dos gestores levaram a situações de conflito de interesse e 

provocaram grandes perdas para os usuários externos da informação, como nos casos 

emblemáticos da Enron, WordCom e Banco Sul Americano.  

Cohen, Pant e Sharp (1993) afirmam que muitas pesquisas em ética pedem que os 

indivíduos afirmem, numa escala bipolar, à medida na qual se consideram éticos ou não, e 

apontam o problema da confiabilidade desse tipo de estudo, pois o julgamento ético é algo 

demasiadamente complexo para ser questionado através de uma escala bipolar.  Diante dessa 

questão, a proposta deste estudo é empregar a Multidimensional Ethics Scale (MES) reduzida 

e validada para o contexto contábil por Cohen, Pant e Sharp (1993) e validada para o 

ambiente contábil brasileiro através do estudo de Santana Júnior e Carvalho Júnior (2016) que 

validaram a escala quanto aos aspectos da dimensionalidade, confiabilidade e convergência.  

A realização desta pesquisa se justifica pela relevância do estudo da ética para o 

ambiente contábil; pela elevação da confiabilidade da medida através da utilização de uma 

escala que usa uma perspectiva multidimensional já validada por pesquisas anteriores, em 

outras áreas do conhecimento e em contabilidade; e por contribuir para o avanço da pesquisa 

nacional sobre GR por decisões operacionais, uma vez que Martinez (2013) destaca que a 

revisão da literatura brasileira aponta que a maioria absoluta dos trabalhos científicos se 

concentra em GR por accruals discricionários, sendo ainda incipiente as pesquisa que tratam 

das decisões operacionais como forma de gerenciamento de resultados.  

Esta pesquisa possui ainda relevância prática, pois sendo possível identificar a 

dimensão que exerce maior influencia nas decisões éticas dos profissionais contábeis, será 

possível que se empreendam esforços para promover possíveis ações que visem elevar o nível 

ético em suas condutas profissionais, e consequentemente, garantir maior credibilidade social 

para a contabilidade. 

Além desta seção introdutória, o presente artigo está estruturado em mais quatro 

seções. A seção seguinte é dedicada a um breve referencial teórico subdivido em duas partes, 

a primeira se ocupa em caracterizar o gerenciamento de resultados, com ênfase no 

gerenciamento por decisões operacionais, e abordar o risco que ele representa para a 

qualidade da informação contábil; e a segunda subseção aborda a questão da ética, sua 

importância para o profissional contábil e as dimensões éticas abordadas pela 

Multidimensional Ethics Scale. A terceira seção é dedicada à metodologia empregada no 

estudo, descrição da amostra, apresentação das hipóteses e descrição dos procedimentos 

metodológicos para testar as hipóteses. Na quarta seção é feita a análise os resultados da 

pesquisa. Na quinta e última seção se apresenta as considerações finais do estudo. 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO E HIPÓTESES 

2.1 Qualidade da Informação Contábil versus Gerenciamento de Resultado  

À luz da teoria contratual da firma a empresa é vista como um conglomerado de 

contratos celebrados entre diversos participantes, onde cada participante contribui com algo e 



 

 

 

recebe em troca sua parte correspondente. Essa plataforma teórica contempla diversas partes 

interessadas na empresa e o seu funcionamento ótimo depende do equilíbrio entre os diversos 

contratos. No entanto, na execução dos contratos podem surgir problemas que ameacem a 

harmonia entre as partes interessadas e consequentemente o sucesso da empresa, tais como a 

assimetria informacional e o conflito de interesses (LOPES; MARTINS, 2014; LOPES, 2004; 

HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999). A assimetria informacional consiste na diferença 

entre os níveis informacionais existentes entre os gestores e as demais partes interessadas na 

empresa, como acionistas e credores, pois estes últimos estão em desvantagem informacional 

em relação aos altos executivos da empresa (LOPES; MARTINS, 2014). Enquanto o conflito 

de interesses, ou conflito de agência, se refere aos conflitos que surgem quando os agentes 

ligados à empresa possuem interesses distintos do principal, e ao priorizarem seus próprios 

interesses acabam prejudicando o bom andamento da organização (LOPES, 2004). 

Devido ao perfil das organizações modernas onde se observa a separação entre a posse 

e a gestão, e ainda, a posse pulverizada entre diversos detentores do capital, a existência de 

conflito de agência e da assimetria informacional estão intimamente associadas ao 

desenvolvimento cotidiano dessas organizações. Nesse contexto, a contabilidade possui um 

papel relevante para minimizar e, tanto quanto possível mitigar, o conflito de agência e a 

assimetria informacional. Entretanto, para que a contabilidade exerça esse papel de modo 

eficaz, ela precisa ser credível para seus usuários, pois se a informação contábil não tiver 

qualidade, seu poder informativo será questionado, minimizando consideravelmente seu papel 

como um instrumento capaz de reduzir os problemas de assimetria informacional e conflitos 

de interesses e pondo em cheque a utilidade da informação contábil (LOPES, 2004; JENSEN; 

MACKLING, 1976; LOPES; MARTINS, 2014). 

É essencial que a informação contábil tenha qualidade para que sua utilidade seja 

preservada e para que seu poder informativo e preditivo seja prestigiado pelos seus usuários. 

Lopes e Martins (2014, pg. 111) definem que as características qualitativas da informação 

contábil “são atributos que aumentam e fortalecem a sua utilidade”. Para Moura, Macêdo, 

Mazzioni e Kruger (2015), informações contábeis de boa qualidade são aquelas que refletem a 

verdadeira situação da entidade, cuja diversidade de usuários pode se servir do conteúdo 

informativo e preditivo para o processo decisório, no entanto, quando há ocorrência de falta 

de transparência ou manipulação nas demonstrações contábeis, ocorre um decréscimo na 

qualidade da informação contábil para os usuários. Moura et al. (2015, pg. 2) afirmam ainda 

que “informações de má qualidade aumentam a assimetria informacional e contribuem para 

que os investidores tornem-se mais relutantes em investir seu capital”. 

Neste sentido o Pronunciamento Conceitual Básico (R1) – Estrutura Conceitual para a 

Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, do Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC), determina que se a informação contábil-financeira é para ser útil, ela precisa 

ser relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a representar. O referido 

pronunciamento reconhece como características qualitativas fundamentais da informação 

contábil a relevância e a representação fidedigna. 

Quanto ao critério de relevância, o Pronunciamento Conceitual Básico (R1) – 

Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, do 

CPC, define que informação contábil-financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença 

nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários, e para isso precisa ter valor preditivo, 

valor confirmatório ou ambos. Lopes e Martins (2014) consideram como relevante a 

informação que é capaz de fazer diferença no processo decisório. Esses autores afirmam ainda 

que para ser relevante a informação deve possuir poder preditivo e que devem ser oportunas 

do ponto de vista temporal, já que a informação deve chegar aos usuários antes que as 



 

 

 

decisões relativas sejam tomadas. Em relação ao critério de representação fidedigna, o 

referido pronunciamento, define que para ter uma representação perfeitamente fidedigna, a 

realidade retratada precisa possuir três atributos: ser completa, ser neutra e ser livre de erro. O 

pronunciamento reconhece, no entanto, que a perfeição é rara, mas defende o objetivo de 

maximizar os referidos atributos na extensão em que seja possível. Lopes e Martins (2014) 

acrescentam que a representação fidedigna está ligada à relação do sistema de interpretação e 

mensuração, ao fenômeno sendo interpretado; para esses autores a contabilidade deve 

mensurar o fenômeno em questão e não perder o foco neste; e que a representação fidedigna 

está diretamente relacionada à confiabilidade da informação contábil. 

Paulo (2007) afirma que a qualidade da informação contábil é um conjunto amplo de 

várias dimensões, e que um dos fatores que a qualidade da informação contábil é o 

gerenciamento de resultados. Moura et al. (2015) corroboram com essa questão ao afirmarem 

que existem diversas métricas voltada à qualidade da informação contábil, sendo uma delas a 

que visa mensurar a qualidade da informação por meio da detecção de gerenciamento de 

resultados, onde as demonstrações que apresentam menor nível de GR são categorizadas como 

detentoras de maior qualidade nas informações contábeis. 

Para Fuji e Carvalho (2005), o gerenciamento de resultados contábeis pode afetar de 

forma negativa uma das principais funções dos relatórios contábeis, que é fornecer 

informações úteis e confiáveis aos usuários. Assim, o GR pode ser visto como uma prática 

que põe em risco o aspecto da representação fidedigna, considerado como uma qualidade 

fundamental da informação contábil e que contribui para a confiabilidade da informação.  

Martinez (2001) considera que o gerenciamento de resultados caracteriza-se pela 

alteração proposital e intencional dos resultados contábeis, visando atender uma motivação 

particular, de modo que a gestão maneja artificialmente os resultados com propósitos 

definidos, e que não são os de expressar a realidade latente no negócio. Para Cupertino (2013) 

as empresas lançam mão do gerenciamento de resultados para reportar crescimento positivo 

nos lucros, evitar a divulgação de lucros negativos e atingir metas estabelecidas em cláusulas 

contratuais ou previsões de analistas. 

Para Matinez (2013) o gerenciamento de resultados pode ser dividido em categorias: 

por accruals e por decisões operacionais (ou gerenciamento real). As decisões operacionais 

têm impacto direto no fluxo de caixa da entidade, enquanto que os accruals não guardam, 

necessariamente, essa relação.  

O GR por accruals acontece quando o gestor toma a decisão de manipular, 

aumentando ou diminuindo as acumulações, por motivos dissociados à realidade do negócio, 

por meio das chamadas acumulações discricionárias, que teriam como único propósito 

gerenciar o resultado contábil (MARTINEZ, 2001). Enquanto o gerenciamento real se 

caracteriza como um desvio das práticas operacionais normais da empresa, motivadas pelo 

desejo dos gestores de enganar alguns stakeholders, e levá-los a acreditar que metas 

apresentadas nos relatórios financeiros foram cumpridas no curso normal das atividades da 

empresa (REIS; LAMOUNIER; BRESSAN; 2015).  

Gunny (2005) afirma que gerenciamento de resultados real ocorre quando os gerentes 

empreendem ações que se desviam das melhores práticas com objetivo de alterar os resultados 

correntes. A autora exemplifica essa prática como ações como o corte de preços no final do 

ano, em um esforço para acelerar as vendas do próximo período para o ano em curso, ou 

ainda, o atraso de investimento desejável e venda de ativos fixos para afetar os ganhos e 

perdas, em um esforço para aumentar ou reduzir os ganhos correntes do período. Assim, 

depreende-se que esse tipo de gerenciamento se constitui numa alteração da prática 

operacional da empresa, realizada ao longo do exercício financeiro, e motivada por questões 



 

 

 

alheias ao curso normal do negócio com o objetivo de modificar os números contábeis 

visando atingir determinadas metas. 

De acordo com Gunny (2005) o gerenciamento de resultados real tem um impacto 

negativo para o futuro desempenho da empresa, pois o gestor está disposto a antecipar 

resultados futuros para o período corrente em detrimento dos exercícios futuros. 

Roychowdhury (2006) corrobora com esta visão, quando afirma que atividades de 

manipulação real podem reduzir o valor futuro da empresa porque as ações tomadas no 

período atual para aumentar os ganhos correntes podem ter um efeito negativo sobre os fluxos 

de caixa dos próximos períodos. Diante do exposto, é pertinente considerar que essa prática se 

constitui numa ação que ameaça os interesses dos acionistas e, no longo prazo, pode ser 

considerada como uma ameaça de deterioração do valor da empresa. 

 

2.2  Ética e a Multidimensional Ethics Scale 

Para Martinez (2013, p. 6) “o gerenciamento de resultados no seu extremo, tem uma 

fronteira muito pouco definida com a fraude contábil”, uma vez que tanto o GR quanto a 

contabilidade fraudulenta envolvem a intenção de dissimular. Fuji e Carvalho (2005, p. 4) 

seguem o mesmo raciocínio, ao afirmarem que por haver uma linha muito tênue entre o 

gerenciamento de resultados e a fraude contábil, o primeiro “pode constituir, nos casos 

extremos, uma "antecâmara" para a realização de fraudes”, ou seja, criar um ambiente 

propício para a ocorrência de descumprimentos legais. 

A resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) Nº 803/96, que aprova o 

Código de Ética Profissional do contador, no Art. 3º, inciso XVII institui a seguinte vedação 

ao profissional contábil:  
No desempenho de suas funções, é vedado ao Profissional da Contabilidade:  

[...] XVII – iludir ou tentar iludir a boa-fé de cliente, empregador ou de terceiros, 

alterando ou deturpando o exato teor de documentos, bem como fornecendo falsas 

informações ou elaborando peças contábeis inidôneas.  

Confrontando o exceto da resolução do código de ética do profissional contábil com o 

pressuposto que a prática de gerenciamento de resultados oportunístico envolve a intenção de 

dissimular (MARTINZ; 2001), e que esse comportamento pode ser um precursor do 

comportamento fraudulento (FIJI; CARVALHO, 2009), se observa que há um distanciamento 

entre a postura ética exigida pelo código de ética do profissional contábil e a essa prática. 

De acordo com Cremer, Mayer e Schminke (2010), em termos gerais, é de 

conhecimento comum, que na área de negócios há opções de decisões que não são eticamente 

questionáveis e que ao optar por elas, o contador envolvido expõe as partes interessadas da 

empresa à probabilidade eminente da ocorrência de perdas e de surgirem questionamentos 

quanto à validade preditiva das demonstrações contábeis como promotora de confiança num 

ambiente de negócios. Entretanto, apesar dessa consciência, comportamentos eticamente 

irresponsáveis ainda surgem, e esses autores afirmam que ainda que explicações iniciais 

concentrando-se sobre as causas subjacentes dessas falhas éticas promoveram a ideia de que a 

maioria dos escândalos empresariais foi resultado de ações responsabilizadas a algumas 

“maçãs podres”, mas que, no entanto, esta suposição apesar de ser intuitivamente 

convincente, não é verdadeira, já que as falhas éticas testemunhadas na sociedade envolvem 

uma complexidade de fatores individuais e contextuais. 

A Multidimensional Ethics Scale se mostra um instrumento útil na investigação de 

tomadas de decisões éticas, para capturar essa complexidade de fatores individuais e 

contextuais apontadas por Cremer, Mayer e Schminke (2010), pois de acordo com Cruz, 

Shafer e Strawser (2000) ela é baseada na premissa de que os indivíduos usam mais de uma 



 

 

 

lógica para fazer juízo moral, e que a importância destas racionalidades difere entre as 

situações problema.  

Cohen, Pant e Sharp (1993) ensinam que Reidenbach e Robin (1988) fizeram uma 

importante contribuição para a pesquisa ética nos negócios através da construção de uma 

escala ética multidimensional com 33 itens que incorporam cinco grandes dimensões para a 

construção do julgamento ético. Reidenbach e Robin (1988) se basearam em uma revisão da 

literatura de filosofia moral, e identificaram cinco dimensões que constroem o julgamento 

ético dos indivíduos: justiça social (a ideia de justiça para todos dentro do que é 

tradicionalmente aceitável), o relativismo (à medida que uma ação é considerada aceitável, 

levando em conta o contexto cultural), o egoísmo (à medida que uma ação é escolhida com 

base no interesse próprio), utilitarismo (à medida que uma ação é escolhida para o bem do 

maior número de pessoas) e contratualismo ou deontologia (à medida que uma ação é 

consistente com os deveres de um indivíduo centrados em princípios universais de certo ou 

errado e de obrigações não escritas).  

Para Santana Júnior e Carvalho Junior (2016, p. 95), “a premissa implícita na 

abordagem da MES é que os problemas éticos são multifacetados e por isso devem ser 

avaliados sobre várias teorias”, já que os indivíduos podem ter reações diferentes quando 

submetidos a diferentes abordagens ao serem confrontados com dilemas éticos. 

Reidenbach e Robin (1990) afirmam que uma medida multidimensional parece ser 

necessária para representar adequadamente esse constructo latente e que o uso da MES 

permite ao pesquisador ir além de uma compreensão simplista do julgamento ético “do que" o 

indivíduo acredita e começa o processo do entendimento do "por que" ele acredita dessa 

forma. Dessa forma, o uso da MES visa reduzir o problema da confiabilidade, pois fornece 

insights sobre as filosofias ou racionalidades que fundamentam os juízos éticos, de modo que 

cada lógica usada representa uma dimensão necessária de uma medida que tem expectativa de 

capturar o verdadeiro sentido do julgamento ético (CRUZ; SHAFER; STRAWSER, 2000). 

Um estudo empreendido por Cohen, Pant e Sharp (1993) analisou se fatores 

semelhantes sobre a MES emergem quando testada em uma amostra de acadêmicos de 

contabilidade, os autores reduziram a escala original desenvolvida por Reidenbach e Robin 

com 33 itens para um instrumento de 15 itens. Após realizarem um pré-teste com o 

instrumento reduzido, testaram a confiabilidade do instrumento em uma amostra de 

professores de contabilidade. Os resultados encontrados reforçam a importância de um fator 

relativista e de justiça, e suporta o uso de um fator utilitário, na tomada de decisão ética dos 

contabilistas. A MES reduzida e validada para o contexto contábil pelos referidos autores, 

também já foi validada para o ambiente contábil brasileiro através do estudo de Santana 

Júnior e Carvalho Júnior (2016) que empreenderam um estudo para avaliar o poder preditivo 

da MES numa amostra de estudantes de ciências contábeis. Quanto à validação da escala, o 

estudo em questão avaliou a escala quanto aos aspectos da dimensionalidade, confiabilidade e 

convergência. Os resultados apontaram ainda para o impacto significativo da dimensão justiça 

social e do fator que agrupou as dimensões egoísmo, utilitarismo e contratualismo na 

probabilidade dos respondentes agirem de acordo com as ações de gerenciamento de 

resultados.  

Uma versão mais concisa da MES, reduzida por Cohen, Pant e Sharp (2001), contém 

quinze itens, sendo doze de avaliação dentro das dimensões filosóficas da escala, um item de 

avaliação geral sobre a ação ser considerada ética ou não ética; dois itens que avaliam a 

intenção do respondente, sendo que um deles mede a intenção comportamental do indivíduo 

(a probabilidade de que eu iria realizar a mesma ação é alta-baixa), e o outro na terceira 

pessoa, mede a intenção comportamental que o indivíduo atribui a seus pares (a probabilidade 

de que os meus colegas de profissão agiriam da mesma forma é a alta-baixa). Estes dois 



 

 

 

últimos itens da escala fornecem subsídios para investigar a ocorrência do efeito halo, ou viés 

de desejabilidade social, que ocorre quando o padrão de resposta do indivíduo acerca do seu 

comportamento difere do padrão encontrado na resposta sobre o comportamento de terceiros. 

Nesse sentido Israeli (1988, apud Shawver e Sennetti, 2009, p. 667) explica que o melhor 

preditor do comportamento do entrevistado é a sua crença e sua percepção sobre o 

comportamento dos seus pares. 

Os itens da MES são respondidos através de uma escala de sete pontos, de modo que 

se a ação for julgada pelo respondente como sendo uma ação “ética, justa, leal...” a pontuação 

na escala deverá ser próxima a sete, entretanto se a ação for julgada como “antiética, injusta, 

desleal...” deve ser marcado próximo a um. A partir do somatório do das pontuações dos itens 

de avaliação da escala (itens 1 a 12) dividido por 100, Shawver e Sennetti (2009) criaram um 

score, ao qual denominaram de Composite MES. Este score varia entre 0 e 1, sendo que uma 

maior sensibilidade ética por parte do respondente deve corresponder a baixas pontuações dos 

itens da MES, e, por conseguinte, deve corresponder a diminuição do Composite MES. A 

investigação desses autores suportou a hipótese de que o Composite MES explica avaliação de 

estudantes de contabilidade, quanto ao julgamento ético da ação. 

Dessa forma, baseado nas cinco dimensões identificadas por Reidenbach e Robin 

(1988), que influenciam na construção do julgamento ético dos indivíduos (a justiça social, o 

relativismo, o egoísmo, o utilitarismo e contratualismo), e que fazem parte da construção da 

MES, é proposta a investigação do impacto que essas dimensões exercem no julgamento ético 

dos indivíduos quanto a suas intenções de agirem de acordo com uma ação de gerenciamento 

de resultados por decisão operacional. Assim, emerge a seguinte hipótese de pesquisa: 

H1: Os fatores da Multidimensional Ethics Scale podem explicar a percepção dos 

contadores quanto a sua intenção de gerenciar de resultados por decisão operacional. 

Como o índice Composite MES, proposto por Shawver e Sennetti (2009), é constituído 

pela soma das questões baseadas nas dimensões que constroem o julgamento ético, espera-se 

que esse índice possa explicar também sua intenção ética. Diante disso infere-se a segunda 

hipótese de pesquisa: 

H2: O Composite MES explica a avaliação dos contadores quanto a sua percepção no 

julgamento ético para uma situação de gerenciamento de resultados por decisão operacional. 

 

3  MÉTODO 

3.1 Procedimento de Coleta de Dados  

Os dados analisados foram coletados através de questionário disponibilizado on-line e 

divulgado por meio eletrônico para profissionais da área contábil e para estudantes de 

graduação do curso de Ciências Contábeis. O questionário foi baseado na apresentação de um 

dilema ético envolvendo um caso de gerenciamento de resultados real, mediante a ação de 

antecipação de receitas de vendas por um diretor financeiro, de uma companhia fictícia que 

está sofrendo problemas de continuidade operacional, e que o diretor financeiro é motivado 

para antecipar receitas de vendas visando suavizar os índices financeiros a fim de cumprir 

restrições contratuais de dívidas. Assim como nos estudos de Cohen, Pant e Sharp (1993) e 

Santana Júnior e Carvalho Junior (2016), os participantes foram inquiridos a considerar o 

dilema e a avaliarem a ação do diretor financeiro respondendo a MES. Os quadros 1 e 2 

mostram respectivamente, a versão da escala utilizada e o dilema ético contábil apresentado. 

 
  



 

 

 

Quadro 1 

Multidimensional Ethics Scale adaptada a partir de Cohen, Pant e Sharp (2001). 

1 -  Injusta 1 2 3 4 5 6 7 Justa 

2 - Desleal  1 2 3 4 5 6 7 Leal 

3 - Moralmente incorreta 1 2 3 4 5 6 7 Moralmente  correta 

4 - Inaceitável para minha família 1 2 3 4 5 6 7 Aceitável para minha família 

5 - Culturalmente inaceitável 1 2 3 4 5 6 7 Culturalmente aceitável 

6 - Tradicionalmente inaceitável 1 2 3 4 5 6 7 Tradicionalmente aceitável 

7 - Não autopromoção para mim 1 2 3 4 5 6 7 Autopromoção para mim  

8 - Não pessoalmente gratificante para 

mim 1 2 3 4 5 6 7 

Pessoalmente gratificante para 

mim 

9 - Produz o mínimo de utilidade 1 2 3 4 5 6 7 Produz a maior utilidade 

10 - Minimiza benefícios enquanto 

maximiza prejuízos 1 2 3 4 5 6 7 

Maximiza benefícios enquanto 

minimiza prejuízo 

11 - Viola um contrato não escrito 1 2 3 4 5 6 7 Não viola um contrato não escrito 

12 - Viola uma promessa não dita 1 2 3 4 5 6 7 Não viola uma promessa não dita 

13 - A probabilidade de que iria realizar a mesma ação é a seguinte: 

Alta 1 2 3 4 5 6 7 Baixa 

14 - A probabilidade de que os meus colegas de profissão agiriam da mesma forma é a seguinte: 

Alta 1 2 3 4 5 6 7 Baixa 

15 - A ação descrita é: 

Ética 1 2 3 4 5 6 7 Não ética 

Fonte: Elaborada pelos autores, adaptada de Cohen, Pant e Sharp (2001) 

 

Quadro 2 

Dilema ético contábil 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2016. 

 

3.2 Caracterização da amostra 

A amostra analisada foi composta por um total de 143 respondentes, com idade entre 

18 e 56 anos, com idade média de aproximadamente 28 anos. A tabela 1 apresenta o perfil dos 

respondentes da amostra. 
Tabela 1 

    

Perfil dos respondentes 

Características Categorias Frequência % Características Categorias Frequência % 

Gênero 
Feminino 76 53% 

Estado civil 

Solteiro 116 81% 

Masculino 67 47% Casado 24 17% 

Idade 

Até 22 anos 52 36% Divorciado 2 1% 

Entre 23 e 

28 anos 
50 35% Viúvo 1 1% 

Igual ou  > 

29 anos 
41 29% 

Escolaridade 

Superior 

incompleto 
90 63% 

Região 

Nordeste 130 91% 

Demais 

regiões 
13 9% 

Superior 

completo 
53 37% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

Você é o contador da companhia Z S/A, que sofre problemas de continuidade operacional, e sabe que a 

companhia precisa captar recursos como última alternativa para continuar operando. Sabe-se que o fechamento 

da companhia acarretará na demissão de 10.000 funcionários. Buscando suavizar os índices financeiros, a fim 

de enquadrar a companhia nos padrões exigidos pelas instituições financeiras, o Diretor Financeiro da 

companhia ordenou que o departamento de vendas faturasse um volume significativo de pedidos que não 

foram emitidos pelos clientes da companhia. 



 

 

 

3.3 Teste para ocorrência do efeito halo  
Cohen Pant e Sharp (1993) afirmam que há necessidade de controlar o efeito halo 

quando se mede a intenção comportamental nas pesquisas éticas em negócios. Os autores 

afirmam esse efeito ocorre como resultado do exagero das intenções éticas dos indivíduos, 

para alcançar a desejabilidade social. Para testar a ocorrência do efeito halo na amostra, 

comparamos as médias das respostas dos indivíduos acerca da sua intenção de realização da 

ação, com as médias atribuídas a probabilidade de seus pares agirem da mesma forma. O 

resultado permite a rejeição da hipótese nula de igualdade entre as médias, com o grau de 

significância estatística de 5% (sig = 0,000), admitindo a existência de efeito halo na amostra. 

 

3.3 Variáveis de Controle 

As variáveis idade, sexo, profissionalismo (a proxy utilizada será o indivíduo possuir ou 

não curso superior), serão incluídas como variáveis de controle tal como nos estudos de Torre 

e Proença (2010), Emerson, Conroy e Stanley (2007) e Cohen Pant e Sharp (2001). Uma 

quarta variável a ser incluída no modelo será a variável halo visto que esta capta um possível 

exagero na intenção ética do indivíduo, já que o efeito halo foi admitido na amostra. 

Torre e Proença (2010, p. 83) ensinam que “há na literatura explicações avançadas 

sobre as possíveis diferenças de gênero” e que esta abordagem sugere que os homens e as 

mulheres reagem de um modo diferente sob as mesmas condições e que as mulheres usam a 

regra do tipo “não faça com o outro aquilo que não gostaria que fizessem com você”, estando 

mais preocupadas em cumprir as regras e em manter os seus relacionamentos harmoniosos, 

enquanto os homens buscam mais o sucesso competitivo e são mais propensos a quebrar as 

regras. 

Para Emerson, Conroy e Stanley (2007) a idade é também um importante indicador de 

atitudes éticas. Eles argumentam que pesquisas apoiam que os indivíduos mais velhos exibem 

inclinações mais éticas. Esses achados em relação à idade tendem a apoiar a hipótese de teoria 

do desenvolvimento moral de Kohlberg, que sugere que indivíduos podem experimentar uma 

maturação moral durante o curso de sua vida.  

Cohen Pant e Sharp (2001) testaram a diferença na intenção ética de profissionais e 

estudantes de contabilidade e encontraram diferenças significativas entre a disposição desses 

dois grupos para realizarem ações antiéticas, com os profissionais menos dispostos a realizar 

essas ações.  

Para Israeli (1988, como citado em Shawver e Sennetti, 2009, p. 667) o melhor preditor 

do comportamento do entrevistado é a sua crença e sua percepção sobre o comportamento dos 

seus pares. Como foi verificada a presença do efeito halo na amostra deste estudo, a variável 

halo será incluída no modelo. Essa variável será uma dummy criada a partir da existência ou 

não de diferença a maior, entre a intenção ética do indivíduo e a intenção ética atribuída a 

seus pares.  

 

3.4 Procedimento para Teste das Hipóteses 

Visando minimizar o problema de inter-relação entre as variáveis e a redução dos 

dados da amostra, realizou-se uma análise fatorial exploratória dos itens da MES voltados 

para a avaliação do respondente quanto ao gerenciamento de resultados real no dilema 

proposto. De acordo com Hair, Anderson, Tatham e Black (2005) o uso da análise fatorial 

ajuda o pesquisador a tratar o problema das correlações entre um grande número de variáveis 

definindo um conjunto de dimensões comum, denominado fatores. Os autores afirmam que a 

partir da explicação de um conjunto de variáveis pelos fatores, se consegue alcançar dois 

benefícios principais: o resumo e a redução dos dados, que pode ser conseguida calculando 

scores para as dimensões latentes para substituir as variáveis originais. 



 

 

 

Para a investigação da primeira hipótese de pesquisa, após a extração dos fatores foi 

realizada uma análise de regressão múltipla, tendo os fatores da MES como variáveis 

independentes principais para explicar a intenção do respondente quanto à realização de uma 

ação de gerenciamento de resultados.  

Para investigação da segunda hipótese foi realizada outra análise de regressão 

múltipla, substituindo as dimensões do modelo anterior pelo escore Composite MES, 

buscando investigar se o Composite MES explica a intenção ética dos respondentes para o 

dilema proposto. 

A avaliação da medida de intenção, testada em ambas as hipóteses, foi mensurada no 

item 13 do instrumento que questiona o respondente sobre a probabilidade de que ele realize a 

mesma ação descrita no dilema proposto. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Definição dos fatores da MES 

A análise fatorial exploratória foi empregada para identificar as dimensões da escala 

quanto às questões voltadas para a avaliação da percepção ética dos entrevistados com relação 

a um caso de gerenciamento de resultados por decisão operacional. A análise realizada através 

do método de extração de componentes principais e utilizando a rotação Varimax, apontou 

para a existência de três fatores que explicam 64,60% da variância total, conforme 

evidenciado na tabela 2. O valor encontrado para o índice KMO foi de 0,838, o que indica a 

aceitação da aplicação da técnica de análise fatorial. Corroborando esse resultado o teste de 

esfericidade de Bartlett resultou uma significância de 0,000, indicando a rejeição da hipótese 

nula, apontando uma correlação entre as variáveis e a apropriação da aplicação da técnica 

(FAVERO; BELFIORE; SILVA; CHAN, 2009). 

 
Tabela 2 

Variação total explicada 

Componente 

Valores próprios iniciais 
Somas de extração de 

carregamentos ao quadrado 

Somas rotativas de 

carregamentos ao quadrado 

Total 
% de 

variação 

% 

cumulativa 
Total 

% de 

variação 

% 

cumulativa 
Total 

% de 

variação 

% 

cumulativa 

1 5,048 42,065 42,065 5,048 42,065 42,065 3,331 27,762 27,762 

2 1,534 12,781 54,846 1,534 12,781 54,846 2,563 21,358 49,12 

3 1,171 9,757 64,603 1,171 9,757 64,603 1,858 15,483 64,603 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

A análise da matriz de componente rotativa nos permite encontrar os três 

agrupamentos verificados para as variáveis analisadas, com um resultado muito próximo ao 

encontrado por Santana Júnior e Carvalho Junior (2016). No primeiro fator, foram agrupados 

os itens 1 a 4 e o item 11, que respectivamente, questionam a avaliação da ação de GR real 

entre: injusta – justa; desleal – leal; moralmente incorreta - moralmente correta; inaceitável 

para minha família - aceitável para minha família; violação de um contrato não escrito - não 

violação de um contrato não escrito. Os itens agrupados neste fator estão relacionados à 

dimensão justiça social, exceto o item 11 que está relacionado à dimensão contratualista, 

entretanto, na análise estatística da amostra apresentou maior carga fatorial para o fator 1. 

No segundo fator foram agrupados os itens 7 a 10 e o item 12, que respectivamente, 

questionam a avaliação da ação entre: não autopromoção para mim - autopromoção para mim; 

não pessoalmente gratificante para mim - pessoalmente gratificante para mim; produz o 

mínimo de utilidade - produz a maior utilidade; minimiza benefícios enquanto maximiza 



 

 

 

prejuízos - maximiza benefícios enquanto minimiza prejuízos; viola uma promessa não dita - 

não viola uma promessa não dita. Neste agrupamento, é possível verificar a concentração das 

questões relacionadas ao conjunto de três dimensões: egoísta, utilitarista e contratualista. 

No terceiro e último fator foram agrupados os itens 5 e 6, que respectivamente, 

questionam a avaliação da ação como: culturalmente inaceitável - culturalmente aceitável; 

tradicionalmente inaceitável - tradicionalmente aceitável. Os itens estão ligados à dimensão 

relativista. 

Assim como Santana Júnior e Carvalho Júnior (2016, p. 100), os três fatores 

observados foram denominados como: dimensão justiça social (Dim_JS); dimensão relativista 

(Dim_Relat) e dimensão egoísta e utilitarista e contratualista (Dim_EUC).  

 

4.2 Análise do poder explicativo dos fatores da MES para a medida de  

intenção ética  
Foi realizada uma análise de regressão linear múltipla, com o objetivo de estimar 

quanto os fatores da MES explicam a intenção dos respondentes de realizarem uma ação de 

gerenciamento de resultados real, conforme o modelo disposto na equação 1: 

 

𝐼𝐸 =  𝛽0 + 𝛽1𝐽𝑆 + 𝛽2𝐸𝑈𝐶 + 𝛽3𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡 + 𝛽4𝐼𝐷 + 𝛽5𝑆𝑋 + 𝛽6𝑃𝑅𝑂𝐹 + 𝛽7ℎ𝑎𝑙𝑜 + 𝜀    (1) 

Onde: 

IE representa a intenção ética do indivíduo; JS a dimensão justiça social; EUC o fator que 

contempla os itens referentes às dimensões do egoísmo, utilitarismo e contratualismo; Relat a 

dimensão relativista; ID representa a idade; SX o sexo; PROF representa a classificação entre 

profissionais ou estudantes de contabilidade e halo representa uma variável dummy que capta 

a presença de exagero de intenção ética do indivíduo. 

A ANOVA (Sig = 0,000) permite rejeitar a hipótese nula de não significância conjunta 

dos parâmetros da equação, com 95% de confiança. O modelo não apresenta problemas de 

multicolineariedade, os scores do VIF não foram superiores a 1,607 e o valor da tolerância 

não foi inferior a 0,622, que podem ser considerados com multicolineariedade aceitável. A 

auto correlação serial foi testada e a e estatística DW = 2,084 nos permite assumir que atende 

ao pressuposto. A heterocedasticidade foi testada através do teste de Pesarán-Pesarán, que 

examina se a variância dos resíduos mantém-se constante em todo espectro das variáveis 

independentes, e se obteve como resultado sig = 0,823. Esse resultado não permite rejeitar a 

hipótese nula de que os resíduos são homoscedásticos, indicando que não há problemas de 

heterocedasticidade (COELHO; CUNHA, 2007). A premissa de normalidade dos resíduos foi 

assumida com base no Teorema do Limite Central (n=143). 

O R2 do modelo foi de 0,612, o que indica que as variáveis independentes explicam 

61,2% da medida de intenção dos contadores gerenciarem resultados por decisão operacional. 

As variáveis referentes aos fatores da MES impactaram significativamente o modelo. Os 

valores negativos dos coeficientes destas variáveis, β1JS (−0,532), 
β2EUC(−0,474) e β3Relat (−0,246), indicam que o crescimento delas provoca uma redução 

na variável explicada. Dessa forma, quanto maior a pontuação dos indivíduos da amostra nas 

dimensões de justiça social, utilitarismo, egoísmo e contratualismo e relativismo, maior será a 

probabilidade que os contadores intencionem agirem de acordo com o gerenciamento de 

resultados real. A dimensão mais significativa do modelo foi a dimensão de justiça social 

indicando maior relevância dessa dimensão na intenção ética dos indivíduos da amostra. 

As variáveis de controle idade, sexo e profissionalismo não se mostraram 

significativas para o modelo, já a variável halo se mostrou significativa com coeficiente 

positivo, que indica uma relação direta entre as intenções éticas mais criteriosas e a presença 

do efeito da desejabilidade social.   



 

 

 

Os resultados encontrados suportam a hipótese H1 de que os fatores da 

Multidimensional Ethics Scale podem explicar a percepção dos contadores quanto a sua 

intenção de gerenciar de resultados por decisão operacional. 

 

4.3 O Poder explicativo do Composite MES para a medida de intenção ética  

Para testar quanto o Composite MES explica a intenção ética dos estudantes e 

profissionais de contabilidade numa situação de gerenciamento de resultados por decisão 

operacional foi realizada uma análise de regressão linear múltipla, conforme o modelo 

disposto na equação 2: 

 

𝐼𝐸 =  𝛽0 + 𝛽1𝐶𝑜𝑚𝑝𝑀𝐸𝑆 + 𝛽4𝐼𝐷 + 𝛽5𝑆𝑋 + 𝛽6𝑃𝑅𝑂𝐹 + 𝛽7ℎ𝑎𝑙𝑜 + 𝜀                 (2)

   

Onde: 

IE representa a intenção ética do indivíduo; CompMES representa o score Composite MES; 

ID representa a idade; SX o sexo e PROF representa a classificação entre profissionais ou 

estudantes de contabilidade e halo representa uma variável dummy que capta a presença de 

exagero de intenção ética do indivíduo. 

Conforme observado na tabela 3, a ANOVA do modelo permite rejeitar a hipótese 

nula de não significância conjunta dos parâmetros da equação, com 95% de confiança (Sig = 

0,000). O modelo não apresenta problemas de multicolineariedade, pois os scores do VIF (não 

superiores a 1,593) e de tolerância (não inferiores que 0,628) apresentaram valores 

considerados como aceitáveis. A avaliação da independência dos erros foi testada e a 

estatística DW = 2,099 permite assumir que atende ao pressuposto de ausência de auto 

correlação serial. A heterocedasticidade foi testada através do teste de Pesarán-Pesarán e o 

resultado (sig = 0,973) não permite rejeitar a hipótese nula de que os resíduos são 

homoscedásticos, indicando que não há problemas de heterocedasticidade (COELHO; 

CUNHA, 2007). A premissa de normalidade dos resíduos foi assumida com base no Teorema 

do Limite Central (n=143). 

O R2 do modelo foi de 0,608 indicando que as variáveis independentes explicam 

60,8% da medida de intenção dos contadores gerenciarem resultados por decisão operacional. 

A variável Composite MES impactou significativamente o modelo, tendo como coeficiente 

𝛽1𝐶𝑜𝑚𝑝𝑀𝐸𝑆 = -5,796. A relação negativa é explicada pelo fato do Composite MES ser 

obtido pela soma das pontuações de todos os itens da MES, que são mensurados atribuindo 

valores menores para julgamentos mais éticos, criado uma relação inversa. As variáveis de 

controle idade, sexo e profissionalismo não se mostraram significativas para o modelo, 

entretanto, assim como no modelo anterior a variável halo se mostrou significativa (sig 

=0,000) e com coeficiente positivo, que indica uma relação direta entre as intenções éticas 

mais criteriosas e a presença do efeito da desejabilidade social.  

Os resultados encontrados suportam a hipótese H2 de que o Composite MES explica a 

avaliação dos contadores quanto a suas percepções éticas para uma situação de gerenciamento 

de resultados por decisão operacional. 

 

  



 

 

 

Tabela 3 
          

Coeficientes dos modelos 
        

Variáveis 

Coeficientes 

não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 
t Sig. 

Coeficientes 

não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 
T Sig. 

B 
Erro 

padrão 
Beta B 

Erro 

padrão 
Beta 

Dim_JS -0,532 ,102 -,319 -5,231 ,000           

Dim_EUC -0,474 ,094 -,284 -5,031 ,000   

  

  

Dim_Relat -0,246 ,090 -,147 -2,748 ,007   

  

  

CompMEs     
 

-5,796 ,793 -,441 -7,312 ,000 

Idade -,006 ,013 -,032 -,467 ,641 -,006 ,013 -,030 -,450 ,653 

Sexo -,010 ,181 -,003 -,053 ,958 -,022 ,180 -,007 -,123 ,902 

prof_estud ,235 ,234 ,068 1,003 ,318 ,255 ,232 ,074 1,099 ,274 

Halo 1,666 ,209 ,475 7,974 ,000 1,707 ,201 ,487 8,509 ,000 

(constante) 4,550 ,367   12,412 ,000 6,434 ,503   12,788 ,000 

R² 0,612 

   
 

0,608 

    R² ajustado 0,592 

   
 

0,594 

    ANOVA         ,000         ,000 

Fonte: Dados da pesquisa, 2016. 

 

5 CONCLUSÃO 

O presente estudo investigou a extensão em que as dimensões filosóficas que lastreiam 

as decisões éticas explicam a percepção dos profissionais e estudantes de contabilidade 

quanto à suas intenções de realizar uma ação de gerenciamento de resultados por decisão 

operacional, pois ainda que essa prática não seja considerada como fraude, traz prejuízos para 

as demonstrações contábeis através da corrosão das suas características qualitativas 

fundamentais, a saber, representação fidedigna e relevância; além de distanciar a 

contabilidade de uma das suas mais importantes funções no ambiente de negócios que é 

promover um ambiente confiável para o desenvolvimento das relações comerciais, através da 

redução da assimetria informacional e do conflito de agência. É valido ressaltar ainda que, a 

postura ética que se espera de um profissional contábil não se afina com a prática de GR, uma 

vez que esta prática envolve a intenção de dissimular a realidade dos negócios e, nos casos 

mais extremos, pode representar um alerta para um possível comportamento fraudulento 

futuro. 

Os dados analisados no estudo foram coletados por meio de um questionário no qual 

foi proposto um dilema contendo um caso de GR por decisão operacional. O instrumento foi 

disponibilizado on-line e foi respondido por um total de 143 indivíduos, entre profissionais 

contábeis e estudantes do curso de graduação em Ciências Contábeis.  

A ocorrência do efeito halo na amostra foi testada através de um teste de médias para 

amostras pareadas, comparando a média da intenção de realização de uma ação de 

gerenciamento de resultados real pelo próprio entrevistado, com a média da percepção dos 

entrevistados acerca de seus pares realizarem uma ação de gerenciamento de resultados real e 

os resultados apontam para a existência de efeito halo na amostra. A partir dessa constatação 

foi criada uma variável dummy denominada halo, criada para captar a ocorrência do exagero 

das intenções éticas dos entrevistados em relação à intenção ética atribuída a seus pares. Essa 

variável foi incluída como variável de controle nos modelos testados. 

A análise dos resultados, realizada através de análise de regressão multivariada tendo 

como variáveis independentes os fatores da Multidimensional Ethics Scale (extraídos através 

da técnica de análise fatorial exploratória), além das variáveis de controle (idade, sexo, 



 

 

 

profissionalismo e efeito halo) e como variável explicada a intenção dos contadores 

realizarem uma ação de gerenciamento de resultados por decisão operacional, suportaram a 

hipótese H1 de que os fatores da MES podem explicar a percepção dos contadores quanto a 

sua intenção de gerenciar de resultados por decisão operacional.  

Este resultado é parcialmente consistente com os resultados encontrados por Santana 

Júnior e Carvalho Junior (2016) que constataram o impacto das dimensões justiça social e da 

dimensão do egoísmo, utilitarismo e contratualismo na probabilidade dos respondentes agirem de 

acordo com as ações de gerenciamento de resultados, a validade preditiva do modelo apontou para 

a explicação de 24,7% da percepção individual dos respondentes. No presente estudo, diferente 

dos resultados encontrados por esses autores, a dimensão relativista foi significativa. Os 

resultados deste estudo apontam para a explicação de 61,2% da medida de intenção dos 

contadores gerenciarem resultados por decisão operacional, com a significância estatística 

para os três fatores da MES, além da variável de controle halo, com maior significância para a 

dimensão Justiça Social, com coeficiente β1JS (−0,532). 

Considerando que a dimensão justiça social remete a ideia que os indivíduos como um 

todo possuem de justiça, dentro do que é tradicionalmente aceitável, sugere-se que seja 

realizada uma abordagem mais específica, nos cursos de graduação e de educação continuada, 

de como a prática de gerenciamento de resultados pode: acarretar prejuízos para os usuários 

da contabilidade; comprometer as qualidades fundamentais requeridas para a informação 

contábil; provocar um distanciamento dos padrões éticos exigidos para os profissionais 

contábeis. Dessa forma, se espera que a haja uma melhor percepção do público contábil a 

respeito da ação de gerenciamento de resultados, quanto à dimensão justiça social, e 

consequente uma redução em suas intenções de agirem de acordo com essa prática.  

A hipótese H2 de que o Composite MES explica a avaliação dos contadores quanto a 

suas percepções para o julgamento ético de uma ação de gerenciamento de resultados por 

decisão operacional, foi testada através da análise de regressão múltipla, onde o modelo se 

mostrou significativo e apontou a existência de relação significativa e negativa, suportando a 

hipótese de pesquisa e indicando que quanto menor a sensibilidade ética do contador medida 

pelo Composite MES, menor será sua percepção ética para uma situação de gerenciamentos 

de resultados real.  Assim como no primeiro modelo a única variável de controle significativa 

foi a variável halo. 

Esse resultado aponta que uma maior percepção ética, considerando as cinco 

dimensões éticas (justiça social, relativismo, egoísmo, utilitarismo e contratualismo), se 

relaciona com uma intenção ética mais criteriosa numa situação de gerenciamento de 

resultados real, sendo que uma maior sensibilidade ética por parte do respondente deve 

corresponder a baixas pontuações dos itens da MES (julgamento da ação como antiética, 

injusta, desleal, etc. próximo a 1), e, por conseguinte, corresponde às baixas pontuações no 

score Composite MES. Esse resultado corrobora os achados de Shawver e Sennetti (2009) e 

de Santana Júnior e Carvalho Junior (2016). 

A principal limitação desse estudo se deu por uma composição amostral homogênea 

entre indivíduos majoritariamente oriundos da região Nordeste do Brasil, pois visto que o 

contexto cultural pode influenciar a percepção ética do indivíduo, seria mais enriquecedor 

obter uma amostra heterogênea quanto à região de origem dos respondentes, deixamos essa 

sugestão para pesquisas futuras. Outra sugestão para futuras pesquisas é aumentar a 

quantidade de dilemas visando incluir outras motivações para o gerenciamento de resultados, 

como por exemplo, atingir metas para remuneração, e incluir ainda gerenciamento de 

resultados por accruals discricionários. 
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