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Resumo
O estudo teve como objetivo analisar a relação entre o cronotipo e o gerenciamento de impressão da
divulgação  da  informação  contábil.  A amostra  do  estudo  foi  constituída  por  acessibilidade  e
compreendeu 199 acadêmicos dos cursos de Ciências Contábeis. A amostra foi composta por 123
mulheres e 76 homens, que responderam ao questionário de autoavaliação do cronotipo de Horne e
Östberg (1976) adaptado para o Brasil e ao questionário de gerenciamento de impressão adaptado
de Cardoso, Leite e Aquino (2016) por meio de três métricas, sendo: a seletividade, a distorção da
medição  e  o  aprimoramento  da  apresentação.  Para  análise  dos  dados,  utilizou-se  da  estatística
descritiva, e teste de média. Verificou-se por meio dos resultados que a maioria da amostra 131
(65,83%)  foi  caracterizada  como pertencente  ao  cronotipo  intermediário,  seguido  do  cronotipo
matutino 52 (26,13%) e do cronotipo vespertino 16 (8,04%).  Os resultados,  de acordo com as
diferenças significativas de média encontradas demonstraram efeito do gerenciamento de impressão
da divulgação da informação contábil por meio da seletividade e da distorção da medição na tomada
de decisão do usuário, independentemente de sua tipologia de cronotipo e do período do dia em que
se  encontravam.  Verificou-se  também  que  na  comparação  do  desempenho  de  cada  grupo  de
cronotipo  nos  dois  períodos,  somente  a  distorção  da  medição  demonstrou  diferença  de  média
significativa entre os grupos matutino/matutino versus matutino/vespertino. Este resultado revela
que quando o indivíduo com cronotipo matutino realizou a tarefa no período matutino, este foi mais
influenciado pelo gerenciamento de impressão por meio da distorção da medição do que no período
vespertino.
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RELAÇÃO ENTRE O CRONOTIPO E O GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO DA 

DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL 

 

RESUMO 

O estudo teve como objetivo analisar a relação entre o cronotipo e o gerenciamento de 

impressão da divulgação da informação contábil. A amostra do estudo foi constituída por 

acessibilidade e compreendeu 199 acadêmicos dos cursos de Ciências Contábeis. A amostra foi 

composta por 123 mulheres e 76 homens, que responderam ao questionário de autoavaliação 

do cronotipo de Horne e Östberg (1976) adaptado para o Brasil e ao questionário de 

gerenciamento de impressão adaptado de Cardoso, Leite e Aquino (2016) por meio de três 

métricas, sendo: a seletividade, a distorção da medição e o aprimoramento da apresentação. 

Para análise dos dados, utilizou-se da estatística descritiva, e teste de média. Verificou-se por 

meio dos resultados que a maioria da amostra 131 (65,83%) foi caracterizada como pertencente 

ao cronotipo intermediário, seguido do cronotipo matutino 52 (26,13%) e do cronotipo 

vespertino 16 (8,04%). Os resultados, de acordo com as diferenças significativas de média 

encontradas demonstraram efeito do gerenciamento de impressão da divulgação da informação 

contábil por meio da seletividade e da distorção da medição na tomada de decisão do usuário, 

independentemente de sua tipologia de cronotipo e do período do dia em que se encontravam. 

Verificou-se também que na comparação do desempenho de cada grupo de cronotipo nos dois 

períodos, somente a distorção da medição demonstrou diferença de média significativa entre os 

grupos matutino/matutino versus matutino/vespertino. Este resultado revela que quando o 

indivíduo com cronotipo matutino realizou a tarefa no período matutino, este foi mais 

influenciado pelo gerenciamento de impressão por meio da distorção da medição do que no 

período vespertino. 

 

Palavras-chave: Cronotipo; Gerenciamento de impressão; Informação contábil; Divulgação da 

informação contábil. 

 

1 INTRODUÇÃO 

As demonstrações contábeis são a principal fonte de informações disponíveis para 

investidores externos sobre a saúde financeira e o desempenho da organização. É necessário 

que as informações apresentadas nestes relatórios sejam confiáveis, compreensíveis, 

comparáveis e relevantes, para que possam servir para todas as partes interessadas (Degenhart, 

Mazzuco & Klann, 2017). 

Diante dos cenários políticos, econômicos e sociais que afetam quotidianamente as 

organizações, existe uma preocupação cada vez maior das entidades em melhorar sua reputação 

e imagem por meio do uso do gerenciamento de impressão para elaboração e publicação de 

suas narrativas e demonstrações contábeis (Dilla & Janvrin, 2010; Cho, Michelon & Patten, 

2012a).  

O gerenciamento de impressão pode ser definido como a forma pela qual os gestores 

manipulam as informações relativas à sua empresa quando colocadas à disposição dos usuários, 

podendo influenciar suas tomadas de decisões (Dilla & Janvrin, 2010). De acordo com Merkl-

Davies e Brennan (2011), o uso do gerenciamento de impressão pode ser determinado por 

fatores econômicos, psicológicos, restrições externas, normas e regras sociais ou sistemas de 

crença.  

Contudo, a tomada de decisão não depende só da qualidade dos relatórios disponíveis, 

mas também das caraterísticas pessoais dos indivíduos que as analisam e as interpretam. A 

tomada de decisão pode ser afetada por fatores psicológicos como o estado emocional ou o 

controle cognitivo, que também podem variar com o ritmo circadiano, período de 
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aproximadamente 24 horas sobre o qual se baseia o ciclo biológico de quase todos os seres 

vivos (Correa et al., 2016). Este ritmo circadiano é conhecido na literatura como cronotipo.  

De acordo com Silva (2015), o cronotipo refere-se às características individuais 

associadas aos ritmos circadianos e refere-se às diferenças no tempo de sono e nas preferências 

por um determinado período do dia. O cronotipo reflete o momento do dia em que o indivíduo 

se sente mais ativo, com maior facilidade para realizar suas tarefas diárias. De acordo com suas 

preferências diárias, um indivíduo pode ser classificado como matutino (preferência pelo 

período da manhã), vespertino (preferência pela tarde) e intermediário (sem preferência). Se 

um indivíduo conhece o período do dia em que ele se identifique melhor, ele poderá otimizar 

seu rendimento e tomar suas decisões no momento certo, minimizando assim os riscos de erros 

(Gomes, Melo & Pereira, 2008).  

Santos, Sampaio, Cunha e Nunes (2018a) verificaram a influência do cronotipo no 

julgamento e tomada de decisão (JTD) em auditoria. O estudo mostrou que planejar e realizar 

JTD em auditoria contábil, levando em consideração as características de 

matutinidade/vespertinidade do indivíduo, pode tornar o processo mais preciso e de maior 

qualidade. Os participantes que desenvolveram as tarefas de auditoria no seu período “ótimo” 

tiveram melhor desempenho. 

Da mesma forma, o estudo de Santos et al. (2018b) teve como objetivo verificar a 

influência do cronotipo na relação entre a complexidade da tarefa e o julgamento e a tomada de 

decisão em auditoria. Observou-se que a realização de tarefas levando em consideração o 

cronotipo resultam em melhores desempenhos, principalmente quando a tarefa é de baixa 

complexidade. Os achados também foram consistentes ao mostrar que o indivíduo com 

cronotipo matutino em tarefa matutina modera de forma significativa e positiva o efeito da 

complexidade da tarefa e o desempenho do julgamento e tomada de decisão em auditoria. 

O cronotipo pode ser observado como um fator relacionado com o gerenciamento de 

impressão, uma vez que os indivíduos possuam caraterísticas diferentes e, quando colocados 

em situação de decisão, podem ser propensos a tomar decisões melhores no período do dia em 

que eles se identificam. Sendo assim, faz sentido esperar que o gerenciamento de impressão 

pode ter nuances de um indivíduo em função de seu cronotipo (Correa et al., 2016). 

Embora a literatura sobre gerenciamento de impressão e o cronotipo tenha se 

desenvolvido nas duas últimas décadas, existem poucas investigações que relacionam as 

características individuais intrínsecas ao gerenciamento de impressões (Oechssler, Roider & 

Schmitz, 2009). 

Observa-se a relevância das temáticas de gerenciamento de impressão, cronotipo e 

julgamento e tomada de decisão, tanto para as organizações quanto para as áreas de 

conhecimento, o que torna cabível a realização de pesquisa para analisar a relação entre e 

cronotipo e o gerenciamento de impressão. Para isso, foi elaborado o seguinte problema de 

pesquisa: qual a relação entre o cronotipo (características de matutinidade e vespertinidade) 

e o gerenciamento de impressão da divulgação da informação contábil? Decorrente da questão 

de pesquisa surge o objetivo de analisar a relação entre o cronotipo e o gerenciamento de 

impressão da divulgação da informação contábil.  

Observam-se estudos nacionais e internacionais sobre a temática de gerenciamento de 

impressão (Beattie & Jones, 1992, 2002, Beattie, Dhanani, & Jones, 2008, Dilla & Janvrin, 

2010, Jones, 2011, Cho et al., 2012a, 2012b, Falschlunger,  Eisl, Losbichler & Greil, 2015, 

Cardoso et al., 2016), e cronotipo (Martino & Ceolim, 2001, Alam, Tomasi,  Lima, Areas & 

Menna-Barreto, 2008, Santos, Vieira & Afonso, 2009, Silva, 2015), porém não se verificou 

estudos que relacionassem o cronotipo com o gerenciamento de impressão. O presente trabalho 

visa contribuir com a identificação e o entendimento do cronotipo e do gerenciamento de 

impressão, bem como a relação entre estes, de modo que a entender como estas temáticas se 
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relacionam e como uma tentativa de gerenciar a informação contábil pode ter maior ou menor 

êxito de acordo com o cronotipo do usuário.  

 

2 Fundamentação teórica 

2.1 Gerenciamento de impressão 

O gerenciamento de impressão é um fenômeno multifacetado derivado da psicologia 

social e tenta explicar como os indivíduos se apresentam aos outros para serem percebidos 

favoravelmente (Hooghiemstra, 2000). A racionalidade econômica pressupõe que o 

gerenciamento de impressão é o resultado de um comportamento racional e orientado por 

objetivos de gerentes que visam maximizar sua utilidade (Merkl-Davies & Brennan, 2011).  

Em um contexto contábil, Falschlunger et al. (2015), definem gerenciamento de 

impressões como as tentativas dos gerentes em influenciar a interpretação dos relatórios 

financeiros. Para Saorin, Osma e Jones (2012) o gerenciamento de impressão é o fato de garantir 

que as “primeiras impressões” sejam positivas e não negativas. O gerenciamento de impressão 

se manifesta pelo uso, a omissão ou a exageração de instrumentos e informações de gestão nos 

relatórios e narrativas organizacionais tais como tabelas e gráficos (Dilla & Janvrin, 2010, 

Jones, 2011; Cho et al., 2012b, Zilan & Rongchang, 2014, Falschlunger et al., 2015). 

O uso de gráficos em relatórios anuais é utilizado para melhorar a compreensão do leitor 

sobre os dados financeiros. Gráficos são usados em cerca de 70 a 100 por cento dos relatórios 

anuais corporativos de grandes empresas (Falschlunger et al., 2015), no entanto, eles podem ser 

gerenciados e apresentar falsa indução de valores. Os gráficos representam um potencial 

considerável para o gerenciamento de impressões porque eles têm um impacto maior como 

dispositivo de comunicação do que as narrativas (Dilla & Janvrin, 2010). Os gráficos podem 

ser representados de forma a manipular a percepção dos dados subjacentes, por meio da seleção 

do tipo de gráfico, cor, escala e tamanho ou por uma escolha seletiva das variáveis representadas 

graficamente (Falschlunger et al, 2015).  

De acordo com Jones (2011), existem três principais tipos de gerenciamento de 

impressões: seletividade, distorção de medição e aprimoramento de apresentação. Pode haver 

divulgação parcial ou incompleta das informações nas diferentes demonstrações e narrativas 

organizacionais. Algumas empresas quando colocam seus relatórios a disposição dos usuários, 

optam por divulgar, apenas certas informações de interesse próprio ou aspectos específicos 

dessas informações. Isso pode ser caracterizado de acordo com Hrasky e Jones (2016) como 

seletividade. 

Para Jones (2011), a seletividade define a seleção, divulgação ou apresentação apenas 

dos dados que transmitem informações positivas sobre a organização. Elas tendem a apresentar 

apenas notícias que apresentem suas atividades de uma forma positiva (Jones, 2011). Por 

exemplo, as empresas com declínio das principais variáveis financeiras são menos propensas a 

divulgar esses resultados na forma de gráficos (Dilla & Janvrin, 2010). 

Muitos estudos mostram que as empresas com mau desempenho usam da seletividade 

para representar apenas informações que mostram um desempenho favorável para passar uma 

imagem positiva ao mercado (Beattie & Jones, 1992, 2002, Beattie et al., 2008, Dilla & Janvrin, 

2010, Jones, 2011, Cho et al., 2012a, 2012b, Falschlunger et al, 2015, Cardoso et al., 2016). 

Somado a isso, com a evolução de tecnologias de comunicação, a mídia social tornou-

se o local predominante para a auto apresentação organizacional. As empresas fornecem 

seletivamente informações sobre si mesmas e compartilham cuidadosamente essas informações 

para construir uma imagem pública positiva nas mídias sociais (Yang & Liu, 2017). O uso 

seletivo de informações é a escolha de informações ou explicações retóricas para transmitir uma 

mensagem específica (Hrasky & Jones, 2016). 

Zilan e Rongchang (2014) investigaram a extensão do gerenciamento de impressões em 

relatórios anuais corporativos das 50 empresas mais e menos lucrativas da bolsa da Austrália 
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em 30 de junho de 2009. Para fins de referência e comparação, outras 50 empresas foram 

selecionadas aleatoriamente do restante da população. Os resultados demostraram que ao 

contrário das empresas lucrativas que optam por divulgações de múltiplos indicadores de 

desempenho para convencer investidores, as empresas menos lucrativas optam por não revelar 

muitas informações sobre seus indicadores de desempenho pois acreditam que podem 

prejudicar a imagem e reputação da empresa.  

A administração da empresa é livre para escolher se quer ou não usar gráficos 

(seletividade). Se os gráficos forem usados, a administração pode optar por apresentá-los de 

maneira justa e imparcial, obedecendo aos princípios de projeto e construção de gráficos, ou 

pode distorcer o gráfico (Beattie et al., 2008). Assim, embora melhorem a comunicação das 

informações contábeis, podem ser facilmente manipulados pelas empresas para seus próprios 

interesses (Beattie & Jones, 2002).  

Juntamente com a seletividade, tem-se a distorção de medição, a qual pode ser verificada 

como a não-conformidade do gráfico com os princípios de construção gráfica que estipulam 

que a representação de números, medidos fisicamente na superfície do próprio gráfico, deve ser 

diretamente proporcional aos valores numéricos das variáveis representadas (Beattie & Jones, 

1992). Para Falschlunger et al. (2015), distorção de medição significa que a representação física 

dos números não é proporcional aos dados subjacentes. A distorção de medição é definida por 

Jones (2011), como a mudança de escala de um gráfico para dar uma melhor impressão ao 

mercado.  

A distorção é considerada quando o gráfico exagera em relação aos valores positivos e 

subestima uma diminuição nos itens em que os aumentos representam um desempenho positivo 

(por exemplo, receita líquida ou porcentagem de resíduos reciclados). Da mesma forma, a 

distorção é considerada quando as tendências crescentes são subestimadas ou quando as 

tendências decrescentes são exageradas nos itens em que os aumentos representam um 

desempenho negativo (por exemplo, a quantidade de emissões de gases de efeito estufa) (Cho 

et al., 2012b). 

Falschlunger et al. (2015) buscaram investigar como as grandes empresas listadas na 

Europa optam por usar a representação gráfica. As principais descobertas são que os tópicos 

exibidos, e como eles são apresentados, mudam significativamente ao longo do tempo e que os 

gráficos são muito mais propensos a exagerar tendências positivas do que subestimá-las. Além 

disso, pode-se verificar que as sequências de tempo mais longas (maior que cinco anos) 

demostraram tendências favoráveis (86%) e as distorções de medição gráfica foram aplicadas 

tanto para as variáveis financeiras como para as variáveis não financeiras. 

De acordo com Jones (2011) o aprimoramento de apresentação manipula como um 

gráfico é apresentado, com cor ou gráfico 2D versus 3D. Muitos estudos como Jones (2011), 

Cho et al. (2012b), Falschlunger et al (2015), Cardoso et al. (2016), descrevem exemplos de 

gráficos enganosos, inadequados e com apresentação não convencional de tendências que 

geralmente, são usados para melhorar o desempenho organizacional. 

O terceiro aspecto do gerenciamento de impressão refere-se ao aprimoramento da 

apresentação, o qual trata da alteração do design de um ou mais componentes gráficos que 

destacam ou sombreiam certas características da informação. Isto pode ser feito, por exemplo, 

pela forma do gráfico, efeitos tridimensionais para estimular uma ilusão ótica particular, o uso 

de múltiplos eixos verticais com diferentes escalas. Pode provocar a não demonstração de 

valores de dados, reversão de séries temporais e uso inconsistente de cores (Beattie et al., 2008). 

Ao considerar que a cor vermelha tem uma conotação negativa e a cor azul tem uma 

conotação positiva, é intuitivo apresentar um desempenho positivo com um gráfico azul e um 

desempenho negativo com um gráfico vermelho. Portanto, apresentar um resultado negativo 

em um gráfico azul é contra intuitivo e pode ser entendido como uma tentativa de ocultar um 

resultado negativo com uma cor positiva (Cardoso et al., 2016). 
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Beattie e Jones (2002) analisaram o efeito da inclinação do gráfico, realizando uma 

experiência de laboratório, bem como examinaram as opções de formatação gráfica no Reino 

Unido. Gráficos com uma grande inclinação parecem retratar um crescimento mais intensivo 

do que aqueles com pequenos parâmetros de inclinação. O estudo revelou que os gráficos nos 

relatórios anuais se desviam materialmente dos parâmetros de inclinação. 

O aprimoramento não é evidência de que as empresas estão necessariamente fornecendo 

informações enganosas. No entanto, há indicativos de que a forma como as informações são 

fornecidas nos relatórios podem ser manipuladas pelas empresas para melhorar a imagem 

positiva e ofuscar as tendências negativas (Cho et al., 2012b). 
  

2.2 Cronotipo e a Relação com o Gerenciamento de Impressão 

A cronobiologia é uma área de conhecimento que estuda os ritmos biológicos, que são 

mudanças fisiológicas ou comportamentais que se repetem regularmente nos organismos assim 

como a relação temporal desses com o meio em que estão inseridos (Gomes et al., 2008, Santos 

et al., 2009). Apesar de ser uma ciência recente, ela se torna importante, por tentar esclarecer 

as diferenças de desempenho de um indivíduo em determinados momentos do dia (Gomes et 

al., 2008).  

O cronotipo é uma propriedade do sistema de temporização circadiana (ALAM et al., 

2008). É uma maneira de entender a variação das expressões rítmicas dos seres humanos de 

modo a compreender a individualidade que cerca o organismo biológico (Santos et al., 2009).  

De acordo com Silva (2015), cronotipo diz respeito a características individuais 

associadas aos ritmos circadianos, que são mudanças físicas, mentais e comportamentais que 

seguem um ciclo diário de 24 horas. O cronotipo reflete o momento do dia em que o indivíduo 

se sente mais ativo, com maior facilidade para realizar suas tarefas diárias. The morningness-

eveningness questionnaire (questionário de matutinidade-vespertinidade) desenvolvido por 

Horne e Ostberg (1976) identifica e classifica os cronotipos em matutinos, vespertinos e 

intermediários.   

A caraterística dormir cedo e acordar cedo é preferida pelos matutinos enquanto dormir 

tarde e acordar mais tarde, caracteriza os indivíduos vespertinos. O cronotipo intermediário ou 

indiferente no espectro matutinidade-vespertinidade tem sido apontado como mais flexível, 

ajustando-se melhor aos horários impostos pelas rotinas diárias (jornada de trabalho e/ou 

estudo) (Martino & Ceolim, 2001, Alam et al., 2008).  

Indivíduos caracterizados como pertencentes ao cronotipo matutino apresentam a 

tendência de um adiantamento de fase nos ritmos biológicos, o que pode ser exemplificado 

como o comportamento de acordar ou despertar mais cedo com um maior grau de disposição, 

e com essa disposição diminuído ao longo do dia (Martino & Ceolim, 2001, Alam et al., 2008, 

Santos et al., 2009, Silva, 2015). Os matutinos deitam-se cedo e levantam-se cedo facilmente, 

bem como atingem o seu pico de desempenho mental e físico ao início do dia (Martino & 

Ceolim, 2001, Silva, 2015).  

O conhecimento do cronotipo apresenta inúmeras vantagens tanto para os indivíduos 

quanto para as organizações. Se um indivíduo conhecer seu cronotipo, ele poderá planejar, 

organizar e distribuir suas tarefas quotidianas de forma a melhorar seu desempenho e sua 

qualidade de vida (Gomes et al., 2008). Para Martino e Ceolim (2001), o conhecimento do 

cronotipo do trabalhador pode auxiliar a definir períodos de melhor desempenho, otimizando a 

qualidade do trabalho e a produtividade. 

De acordo com Gomes et al. (2008), um indivíduo que estuda em horário contrário ao 

de seu cronotipo poderá ter maiores dificuldades para atingir este complexo processo de 

aprendizagem, já que poderá apresentar dificuldades de concentração, que acarretará em efeitos 

sobre o desempenho e déficit nas tarefas que requerem atenção e concentração. 
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Gomes et al. (2008), verificaram os cronotipos dos acadêmicos do 3° período de 

educação física de uma faculdade do Estado do Paraná e compararam com suas médias 

aritméticas. Os resultados indicaram que os indivíduos que frequentam as aulas em horários 

condizentes com o seu cronotipo podem apresentar um desempenho maior, fato que contribuirá 

para uma melhor aprendizagem e qualidade de vida. 

Alam et al. (2008), investigaram a tipologia circadiana e as diferenças de gênero em 

universitários do sul do Brasil. Constaram que homens nascidos na primavera-verão 

evidenciaram preferência pela vespertinidade, não havendo diferença de gênero com relação à 

estação de nascimento.  

Santos et al. (2009), identificaram o cronotipo e a qualidade de sono em estudantes 

universitários do curso de Educação Física da Universidade Ibirapuera. A maioria da amostra 

56,9% foi caracterizada com pertencente ao cronotipo intermediário. Apesar da diferença 

estatisticamente significativa entre homens e mulheres no horário de acordar e na duração total 

de sono, não foi observado diferença na percepção subjetiva da qualidade do sono e nem no 

estado geral ao despertar. 

Dado que, perante a literatura a determinação do horário ótimo no dia para desempenhar 

melhor suas atividades, entende-se matutinos desempenhem melhor suas atividades no período 

matutino e considerando os achados de Cardoso et al. (2016) de que características individuais 

podem influenciar na percepção de divulgações de informações, apresenta-se a hipótese 1, em 

que no atual estudo, considera-se como característica individual o cronotipo.  

H1 - Indivíduos com características de matutinidade sofrem menor influência do 

gerenciamento de impressão da informação contábil no período matutino do que no vespertino. 

Os indivíduos do cronotipo vespertino apresentam um comportamento oposto aos 

indivíduos do cronotipo matutino, ou seja, estes indivíduos tendem a despertar em um horário 

mais tarde, tendo o seu desempenho aumentado ao longo do dia. Os vespertinos deitam-se tarde 

e acordam tarde, assim como atingem o seu pico de desempenho no final do dia (Martino & 

Ceolim, 2001, Alam et al., 2008, Santos et al., 2009, Silva, 2015).  

Da mesma forma que para os indivíduos matutinos, espera-se dos vespertinos que sejam 

menos influenciados pelo gerenciamento de impressão da divulgação da informação contábil 

quando tomam suas decisões no período vespertino. Assim, formula-se a segunda hipótese de 

pesquisa: 

H2 - Indivíduos com características de vespertinidade sofrem menor influência do 

gerenciamento de impressão da informação contábil no período vespertino do que no matutino. 

 

3 Método e procedimentos da pesquisa 

De acordo com o objetivo do trabalho que busca analisar a relação entre o cronotipo e o 

gerenciamento de impressão da divulgação da informação contábil, a pesquisa pode ser 

classificada como descritiva com abordagem quantitativa sendo usado o levantamento ou 

survey para coleta de dados. A população do estudo consiste em 416 acadêmicos dos cursos de 

Ciências Contábeis de duas IES do Estado de Santa Catarina. A amostra se caracteriza como 

não probabilística mais especificamente por acessibilidade ou conveniência e é formada por 

199 acadêmicos que responderam efetivamente aos dois questionários.  

 

3.3 Constructo. 

A Tabela 1 apresenta as variáveis e subvariáveis estudadas, o método de mensuração e 

o embasamento teórico. 
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Tabela 1 - Constructo da pesquisa 

Variável Subvariáveis Questões  Escala de medição  Autores 

Cronotipo 
Matutinidade 

Questão 1 a 19 Múltipla escolha 

Horne e 

Östberg 

(1976). Vespertinidade 

Gerenciamento 

de Impressão 

Seletividade 

1. Todas as informações da série 

temporal do gráfico. 

2. Parte das informações da série 

temporal do gráfico. 

Dois cenários 

envolvendo as 

empresas B e D 

com escalas de 0 a 

10 

Cardoso, 

Leite e 

Aquino 

(2016) 

Distorção da 

medição 

1. Escala do gráfico ampliada 

2. Escala do gráfico reduzida 

Dois cenários 

envolvendo as 

empresas C e E com 

escalas de 0 a 10 

Cardoso, 

Leite e 

Aquino 

(2016) 

Aprimoramento da 

apresentação 

1. Cor vermelha para apresentar a 

informação negativa no gráfico. 

2. Cor azul para apresentar a 

informação negativa no gráfico. 

Dois cenários 

envolvendo as 

empresas A e F com 

escalas de 0 a 10 

Cardoso, 

Leite e 

Aquino 

(2016) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para avaliar o cronotipo dos respondentes, usou-se do The morningness-eveningness 

questionnaire ou questionário de matutinidade-vespertinidade desenvolvido por Horne e 

Ostberg (1976) já validado no contexto nacional. O questionário é composto por 19 questões 

de múltipla escolha. Para Alam et al. (2008), esse instrumento de autoavaliação é o mais usado 

mundialmente para determinar o cronotipo.  

Para mensurar o efeito do cronotipo no gerenciamento de impressão, foram elaborados 

6 frames, simulando representações gráficas do desempenho de 6 empresas (A, B, C, D, E, F). 

Para cada tipo de gerenciamento, usou-se de 2 frames, o primeiro sem gerenciamento de 

impressão e o segundo apresentando as mesmas informações, mas com gerenciamento de 

impressão.  

Para medir a seletividade o gráfico da empresa “B” foi apresentado sem gerenciamento 

enquanto o gráfico da empresa “D” foi apresentado com informações seletivas. Muitos estudos 

mostram que as empresas com mau desempenho usam da seletividade para representar apenas 

informações que mostram um desempenho favorável para passar uma imagem positiva ao 

mercado (Beattie & Jones, 1992, 2002, Beattie et al., 2008, Dilla & Janvrin, 2010, Jones, 2011, 

Cho et al., 2012a, 2012b, Falschlunger et al., 2015, Cardoso et al., 2016). 

A distorção da medição foi medida por meio dos gráficos das empresas “C” e “E”, com 

distorção das informações contidas no gráfico da empresa “E”. A distorção da medição se 

caracteriza pela mudança de escalas na representação gráfica de forma que o gráfico não 

representa proporcionalmente as informações dadas (Beattie & Jones, 1992, Jones, 2011, 

Cardoso et al., 2016).  

No que se refere ao aprimoramento da apresentação, o gráfico da empresa “A” foi 

elaborado sem gerenciamento de impressão, usando-se da cor vermelha para demonstrar o 

desempenho real da empresa (com lucro decrescendo) enquanto o gráfico da empresa “F” foi 

representado com a cor azul, para gerenciar a impressão do usuário. De acordo com Cardoso et 

al. (2016), a cor vermelha demonstra uma imagem negativa enquanto que a cor azul tem uma 

conotação positiva. Assim, representar um mau desempenho com a cor azul pode amenizar seu 

efeito nos usuários.     

O questionário foi aplicado em dois momentos. O primeiro questionário, impresso, foi 

aplicado pessoalmente nas dependências das duas IES escolhidas com alunos dos cursos de 

Ciências Contábeis da primeira até a oitava fase. Este questionário teve como objetivo 
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identificar e classificar os respondentes de acordo com o cronotipo para possibilitar a aplicação 

do segundo questionário. Devido à relação que existe entre os dois questionários, foi solicitado 

nesse momento que os alunos pudessem informar seus contatos, telefone e e-mails. Após a 

eliminação dos questionários em não conformidade ou sem dados para contatos, realizou-se a 

tabulação das respostas e a identificação e classificação de cada respondente de acordo com seu 

cronotipo. Assim, conseguiu-se classificar os respondentes em três grupos de cronotipo: os 

matutinos ou preferência pela manhã, os vespertinos ou preferência pela tarde e os 

intermediários que se adaptam nos dois períodos.  

O segundo questionário buscou avaliar a relação entre o cronotipo e o gerenciamento de 

impressão da divulgação da informação contábil. Devido à indisponibilidade dos respondentes 

nos dois períodos diários, este questionário foi aplicado online por meio do google forms no 

link (https://goo.gl/forms/U1s4YuSijLTke4IE3), e apresentou 6 questões (cenários) com 

ilustrações gráficas. Após análise de cada gráfico o respondente atribuiu uma nota ente 0 (muito 

ruim) e 10 (muito bom) na escala, expressando sua opinião sobre o desempenho da empresa 

com base exclusivamente no gráfico observado. Para atender ao objetivo, cada grupo de 

cronotipo foi dividido em dois subgrupos cada um com 50% dos respondentes. O primeiro 

subgrupo respondeu ao questionário no período matutino, das 6:00hs até às 12:00hs e o segundo 

subgrupo no período vespertino, das 13:00hs até às19:00hs. Essa divisão foi realizada para 

possibilitar a comparação do desempenho de cada subgrupo e verificar se existia ou não uma 

relação entre o cronotipo e o gerenciamento de impressão. 

Após a coleta dos questionários respondidos pelos acadêmicos, foram estabelecidas 

categorias para agrupamento dos dados de acordo com as frequências de respostas. Em seguida, 

essas categorias foram codificadas e tabuladas por meio de planilhas eletrônicas.  

 Para análise do cronotipo, usou-se da pontuação total de cada respondente ao 

questionário de autoavaliação do cronotipo de Horne e Östberg (1976). De acordo com Horne 

e Östberg (1976), o total de pontos das 19 questões pode variar de 16 a 86. Um respondente é 

do tipo “moderadamente matutino” se sua pontuação variar entre 59 a 69 pontos, 

“definitivamente matutino” de 70 a 86 pontos “moderadamente vespertino” de 31 a 41 pontos, 

“definitivamente vespertino” de 16 a 30 pontos e “intermediário” de 42 a 58 pontos.  

Para verificar se houve ou não gerenciamento de impressão, foi realizado o teste de 

média, também conhecido como teste t. Se a nota atribuída ao cenário sem gerenciamento de 

impressão for menor do que a nota dada ao cenário com gerenciamento de impressão pode-se 

dizer que houve efeito positivo do gerenciamento de impressão. A relação entre o cronotipo e 

o gerenciamento de impressão foi analisa por meio do teste de Levene.  

 

4 Análise e descrição dos resultados 

A Tabela 2 apresenta as proporções de cronotipo de acordo com as características 

pessoais dos respondentes. Foram usadas variáveis tais como sexo, faixa etária, se trabalha ou 

não e a área de atuação. 

  
Tabela 2 - Proporção de cronotipos de acordo com as características de sexo, idade e profissão. 

Variável  Frequência  
Cronotipo 

Matutinos Vespertinos Intermediários 

Sexo 

          Masculino 

          Feminino 

          Total 

 

76 

123 

199 

 

19 (25,00%) 

33 (26,83%) 

52 (26,13%) 

 

08 (10,53%) 

08 (06,50%) 

16 (8,04%) 

 

49 (64,47%) 

82 (66,67%) 

131 (65,83%) 

Faixa etária  

          16 – 20 

          21 – 25 

          26 – 30 

          31 – 35 

 

96 

72 

18 

03 

 

25 (26,04%) 

18 (25,00%) 

04 (22,22%) 

     03 (100%) 

 

10 (10,42%) 

05 (6,94%) 

01(5,56%) 

00 (0,00%) 

 

61 (63,54%) 

49 (68,06%) 

13 (72,22%) 

00 (0,00%) 

https://goo.gl/forms/U1s4YuSijLTke4IE3
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          36 – 40 

          mais de 40 

          Total 

07 

03 

        199 

01 (14,29%) 

01 (33,33%) 

52  

00 (0,00%) 

00 (0,00%) 

16  

06 (85,71%) 

02 (66,67%) 

131  

Trabalha  

         Sim  

         Não 

         Total 

 

188 

  11 

199 

 

48 (25,53%) 

04 (36,36%) 

52  

 

16 (8,51%) 

00 (0,00%) 

16  

 

124 (65,96%) 

  07 (63,64%) 

131  

Trabalha 

          Masculino 

          Feminino 

          Total 

 

73 

115 

 188 

 

17 (23,29%) 

31 (26,96%) 

48  

 

08 (10,96%) 

08 (06,96%) 

16  

 

48 (65,75%) 

76 (66,09%) 

              124 

Área de trabalho 

         Contabilidade 

         Departamento Fiscal 

         Departamento pessoal  

         Departamento financeiro 

         Outros 

         Total 

 

44 

23 

08 

29 

84 

188 

 

11 (25,00%) 

08 (34,78%) 

02 (25,00%) 

05 (17,24%) 

22 (26,19%) 

48  

 

07 (15,91%) 

02 (08,70%) 

01 (12,50%) 

02 (06,90%) 

04 (04,76%) 

16  

 

26 (59,09%) 

13 (56,52%) 

05 (62,50%) 

22 (75,86%) 

58 (69,05%) 

124  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 De acordo com os dados da Tabela 2, os alunos pertenciam majoritariamente ao grupo 

de cronotipo intermediário com 131 alunos, representando 65,83% da amostra, seguido pelo 

tipo matutino com 52 alunos e por fim o tipo vespertino com 16 alunos.  

Homens e mulheres apresentam proporções de cronotipo diferentes. Os homens 

apresentaram maior proporção de vespertinidade (10,53%) em comparação com as mulheres 

(06,50%). Por outro lado, as mulheres (26,83%) são mais matutinas em comparação aos homens 

(25,00%). Em relação à idade, houve em todas as faixas etárias predominância do cronotipo 

matutino, com maior destaque aos alunos entre 31 e 35 anos, que se demostraram todos 

matutinos (100%). A maior proporção de vespertinos encontrou-se nos alunos com idade entre 

16 e 20 anos (10,42%). Esses resultados vão ao encontro dos achados por Alam et al. (2008).  

 Dos 188 alunos que trabalhavam, 48 (25,53%) tem preferência pela manhã, 16 (8,51%) 

pelo período tardio e 124 (65,96%) se mostraram indiferentes. Os homens que trabalhavam 

apresentam maior proporção de vespertinidade (10,96%) em comparação com as mulheres 

(6,96%). Por outro lado, as mulheres que trabalhavam são mais matutinas (26,96%) do que os 

homens (23,29%). No que se refere à área de trabalho, houve maiores proporção de cronotipo 

matutino nos alunos que trabalhavam no departamento fiscal (34,78%), seguido do 

departamento contábil (25,00%) e do departamento pessoal (25,00%).  Houve maior proporção 

de cronotipo vespertino nos alunos empregados nos departamentos contábil (15,91%) e pessoal 

(12,50%).  

 A Tabela 3 apresenta a diferença de média do aprimoramento da apresentação (cenário 

6-1), seletividade (cenário 4-2) e distorção da medição (cenário 5-3), referente ao grupo de 

cronotipo matutino que respondeu ao questionário no período matutino.  
 

Tabela 3 - Diferença de média do aprimoramento da apresentação (cenário 6-1), seletividade (cenário 4-2) 

e distorção da medição (cenário 5-3), referente ao grupo de cronotipo matutino/matutino 

Teste t em pares 

 Grupo n Média Dif. Média Sig. 

Aprimoramento da 

apresentação  

Cenário 6 29 3,10 
-0,138 0,581 

Cenário 1 29 3,24 

Seletividade  
Cenário 4 29 8,83 

2,241 0,000* 
Cenário 2 29 6,59 

Distorção da 

medição  

Cenário 5 29 8,83 
0,931 0,008* 

Cenário 3 29 7,90 

*Significativo até 10%. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

De acordo com a Tabela 3, pode-se observar que o grupo matutino/matutino possui 

amostra de 29 indivíduos, em que há diferença de médias de forma significativa entre os 

cenários 4/2 e 5/3, os quais representam ao gerenciamento de impressão da divulgação da 

informação por meio da seletividade e distorção da medição, respectivamente.  

Assim, de acordo com a diferença de média significativa e positiva entre estes dois 

cenários, pode-se constatar o gerenciamento de informação destes dois tipos (seletividade e 

distorção de medição) para os indivíduos que possuem cronotipo matutino e realizaram a 

atividade no período matutino. Verifica-se também ao contrário do esperado que o grupo 

matutino/matutino mesmo respondendo ao questionário no seu momento ótimo do dia, foi 

influenciado pelo gerenciamento de impressão. De acordo com a literatura (Martino & Ceolim, 

2001, Alam et al., 2008, Santos et al., 2009, Silva, 2015, Santos et al., 2018a), se um indivíduo 

realizar uma tarefa no seu momento ótimo do dia, ele deveria apresentar um desempenho 

melhor. Observa-se ainda que não houve gerenciamento de impressão por meio do 

aprimoramento da apresentação, ou seja, a escolha da cor azul ao invés da vermelha para 

representar um lucro decrescente, não gerenciou a impressão dos respondentes contrariando 

assim Cardoso et al. (2016) quando afirmam que um mau desempenho apresentado com a cor 

azul pode gerenciar a impressão do usuário. 

 A Tabela 4 apresenta a diferença de média do aprimoramento da apresentação (cenário 

6-1), seletividade (cenário 4-2) e distorção da medição (cenário 5-3), referente ao grupo de 

cronotipo matutino que respondeu ao questionário no período vespertino. 

 
Tabela 4 - Diferença de média do aprimoramento da apresentação (cenário 6-1), seletividade (cenário 4-2) 

e distorção da medição (cenário 5-3), referente ao grupo de cronotipo matutino/vespertino 

Teste t em pares 

 Grupo n Média Dif. Média Sig. 

Aprimoramento da 

apresentação  

Cenário 6 (com gerenciamento) 23 3,304 
-0,304 0,374 

Cenário 1(sem gerenciamento) 23 3,609 

Seletividade  
Cenário 4 (com gerenciamento) 23 9,087 

0,130 0,613 
Cenário 2 (sem gerenciamento) 23 8,957 

Distorção da 

medição  

Cenário 5 (com gerenciamento) 23 9,000 
2,522 0,000* 

Cenário 3 (sem gerenciamento) 23 6,478 

*Significativo até 10%. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a Tabela 4, pode-se observar que o grupo matutino/vespertino possui 

amostra de 23 indivíduos, em que há diferença de médias de forma significativa no cenário 5/3, 

que representa o gerenciamento de informação distorção da medição. De acordo com a 

diferença de média significativa e positiva de 2,522, pode-se constatar o gerenciamento de 

impressão da divulgação da informação contábil por meio da distorção de medição para os 

indivíduos que possuem cronotipo matutino e realizaram a atividade no período vespertino. 

Embora não se mostrou significativo, houve também gerenciamento de impressão por meio da 

seletividade (0,130). Esses resultados estão de acordo com o esperado já que de acordo com a 

literatura (Martino & Ceolim, 2001, Alam et al., 2008, Santos et al., 2009, Silva, 2015, Santos 

et al., 2018a), se um indivíduo realizar uma tarefa no seu momento não ótimo do dia, ele deveria 

apresentar um mau desempenho nessa tarefa. Não houve gerenciamento de impressão por meio 

do aprimoramento da apresentação. 

A Tabela 5 apresenta a diferença de média do aprimoramento da apresentação (cenário 

6-1), seletividade (cenário 4-2) e distorção da medição (cenário 5-3), referente ao grupo de 

cronotipo vespertino que respondeu ao questionário no período vespertino. 
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Tabela 5 - Diferença de média do aprimoramento da apresentação (cenário 6-1), seletividade (cenário 4-2) 

e distorção da medição (cenário 5-3), referente ao grupo de cronotipo vespertino/vespertino 

Teste t em pares 

 Grupo n Média Dif. Média Sig. 

Aprimoramento da 

apresentação  

Cenário 6 (com gerenciamento) 9 2,889 
-0,111 0,594 

Cenário 1(sem gerenciamento) 9 3,000 

Seletividade  
Cenário 4 (com gerenciamento) 9 8,889 

2,778 0,001* 
Cenário 2 (sem gerenciamento) 9 6,111 

Distorção da 

medição  

Cenário 5 (com gerenciamento) 9 9,000 
0,667 0,169 

Cenário 3 (sem gerenciamento) 9 8,333 

*Significativo até 10%. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a Tabela 5, pode-se observar que o grupo vespertino/vespertino possui 

amostra de 9 indivíduos, em que há diferença de médias de forma significativa no cenário 4/2, 

que representa o gerenciamento de impressão da divulgação da informação contábil por meio 

da seletividade. De acordo com a diferença de média significativa e positiva de 2,778, pode-se 

constatar o gerenciamento de impressão da divulgação da informação contábil por meio da 

seletividade para os indivíduos que possuem cronotipo vespertino e realizaram a atividade no 

período vespertino. Esse resultado está ao contrário do esperado pois de acordo com a literatura 

(Martino & Ceolim, 2001, Alam et al., 2008, Santos et al., 2009, Silva, 2015, Santos et al., 

2018a), se um indivíduo realizar uma tarefa no seu momento ótimo do dia, ele deveria 

apresentar um desempenho melhor. Nesse caso, o vespertino no período vespertino não deveria 

ser influenciado pelo gerenciamento de impressão da divulgação da informação contábil.   

Observa-se também que houve gerenciamento de impressão por meio da distorção da medição 

(0,667) embora não se mostrou significativo. Não houve gerenciamento de impressão por meio 

do aprimoramento da apresentação.  

A Tabela 6 apresenta a diferença de média do aprimoramento da apresentação (cenário 

6-1), seletividade (cenário 4-2) e distorção da medição (cenário 5-3), referente ao grupo de 

cronotipo vespertino que respondeu ao questionário no período matutino. 

 
Tabela 6 - Diferença de média do aprimoramento da apresentação (cenário 6-1), seletividade (cenário 4-2) 

e distorção da medição (cenário 5-3), referente ao grupo de cronotipo vespertino/matutino 

Teste t em pares 

 Grupo n Média Dif. Média Sig. 

Aprimoramento da 

apresentação  

Cenário 6 (com gerenciamento) 7 2,714 
-0,143 0,853 

Cenário 1(sem gerenciamento) 7 2,857 

Seletividade  
Cenário 4 (com gerenciamento) 7 8,000 

2,571 0,002* 
Cenário 2 (sem gerenciamento) 7 5,429 

Distorção da 

medição  

Cenário 5 (com gerenciamento) 7 8,714 
1,571 0,191 

Cenário 3 (sem gerenciamento) 7 7,143 

*Significativo até 10%. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a Tabela 6, pode-se observar que o grupo vespertino/matutino possui 

amostra de 7 indivíduos, em que há diferença de médias de forma significativa no cenário 4/2, 

que representa o gerenciamento de informação seletividade. Observa-se diferença de média 

significativa e positiva de 2,571, de impressão da divulgação da informação contábil por meio 

da seletividade para os indivíduos que possuem cronotipo vespertino e realizaram a atividade 

no período matutino. Embora não se mostrou significativo, houve também gerenciamento de 

impressão por meio da distorção da medição (1,571). Esses resultados estão de acordo com o 

esperado (Martino & Ceolim, 2001, Alam et al., 2008, Santos et al., 2009, Silva, 2015, Santos 
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et al., 2018a), de que se um indivíduo realizar uma tarefa no seu momento não ótimo do dia, 

ele deveria apresentar um mau desempenho nessa tarefa. Não houve gerenciamento de 

impressão por meio do aprimoramento da apresentação. 

A Tabela 7 apresenta a diferença de média do aprimoramento da apresentação (cenário 

6-1), seletividade (cenário 4-2) e distorção da medição (cenário 5-3), referente ao grupo de 

cronotipo intermediário que respondeu ao questionário no período matutino. 

 
Tabela 7 - Diferença de média do aprimoramento da apresentação (cenário 6-1), seletividade (cenário 4-2) 

e distorção da medição (cenário 5-3), referente ao grupo de cronotipo intermediário/matutino 

Teste t em pares 

 Grupo n Média Dif. Média Sig. 

Aprimoramento da 

apresentação 

Cenário 6 (com gerenciamento) 67 2,687 
-0,612 0,000* 

Cenário 1(sem gerenciamento) 67 3,299 

Seletividade  
Cenário 4 (com gerenciamento) 67 8,716 

2,224 0,000* 
Cenário 2 (sem gerenciamento) 67 6,493 

Distorção da 

medição  

Cenário 5 (com gerenciamento) 67 8,896 
0,746 0,000* 

Cenário 3 (sem gerenciamento) 67 8,149 

*Significativo até 10%. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a Tabela 7 pode-se observar que o grupo intermediário/matutino possui 

amostra de 67 indivíduos, em que há diferença de médias de forma significativa em todos os 

cenários. De acordo com a diferença de média significativa e positiva de 2,224 para a 

seletividade e 0,746 para a distorção de medição, pode-se constatar o gerenciamento de 

impressão da divulgação da informação contábil por meio da seletividade e da distorção de 

medição para os indivíduos que possuem cronotipo intermediário e realizaram a atividade no 

período matutino. Já no cenário 6/1 não pode-se constatar a existência do gerenciamento da 

informação de aprimoramento da apresentação devido a média ser significativa, porém com 

média negativa, o que representa que os indivíduos atribuíram maior peso para o cenário não 

manipulado. Esses resultados estão de acordo com esperado já que de acordo com Silva (2015) 

e Martino e Ceolim (2001), um indivíduo de cronotipo intermediário não têm uma preferência 

clara em relação a padrões de atividade mais matinais ou tardios.  

A Tabela 8 apresenta a diferença de média do aprimoramento da apresentação (cenário 

6-1), seletividade (cenário 4-2) e distorção da medição (cenário 5-3), referente ao grupo de 

cronotipo intermediário que respondeu ao questionário no período vespertino. 

 
Tabela 8 - Diferença de média do aprimoramento da apresentação (cenário 6-1), seletividade (cenário 4-2) 

e distorção da medição (cenário 5-3), referente ao grupo de cronotipo intermediário/vespertino 

Teste t em pares 

 Grupo n Média Dif. Média Sig. 

Aprimoramento da 

apresentação 

Cenário 6 (com gerenciamento) 64 3,000 
-0,297 0,301 

Cenário 1(sem gerenciamento) 64 3,297 

Seletividade  
Cenário 4 (com gerenciamento) 64 8,844 

2,094 0,000* 
Cenário 2 (sem gerenciamento) 64 6,750 

Distorção da 

medição  

Cenário 5 (com gerenciamento) 64 8,859 
0,453 0,030* 

Cenário 3 (sem gerenciamento) 64 8,406 

*Significativo até 10%. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com a Tabela 8, pode-se observar que o grupo intermediário/vespertino 

possui amostra de 64 indivíduos, em que há diferença de médias de forma significativa nos 
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cenários 4/2 e 5/3, os quais representam a seletividade e distorção da medição, respectivamente. 

De acordo com a diferença de média significativa e positiva de 2,094 para a seletividade e 0,453 

para a distorção de medição, pode-se constatar o gerenciamento de impressão da divulgação da 

informação contábil por meio da seletividade e da distorção de medição para os indivíduos que 

possuem cronotipo intermediário e realizaram a atividade no período vespertino. Não houve 

gerenciamento de impressão por meio do aprimoramento da apresentação. Esses resultados 

estão de acordo com Silva (2015) e Martino e Ceolim (2001), ao reportarem que um indivíduo 

de cronotipo intermediário não têm uma preferência clara em relação a padrões de atividade 

matinais ou tardios.  

 A Tabela 9 demonstra a diferença de média do aprimoramento da apresentação, 

seletividade e distorção da medição entre o grupo de cronotipo matutino que respondeu no 

período matutino versus grupo de cronotipo matutino que respondeu no período vespertino. 
 

Tabela 9 - Diferença de média do aprimoramento da apresentação, seletividade e distorção da medição entre 

os grupos de cronotipo matutino/matutino versus matutino/vespertino 

Teste t de amostras independentes 

Grupo n Média 
Sig. Teste de 

Levene 

Dif. 

Média 

Sig. 

Aprimoramento da 

apresentação  

Mat/Mat 29 -0,138 
0,435 0,166 0,684 

Mat/Vesp 23 -0,304 

Seletividade  
Mat/Mat 29 2,241 

0,445 -0,280 0,561 
Mat/Vesp 23 2,522 

Distorção da 

medição  

Mat/Mat 29 0,931 
0,115 0,801 0,068* 

Mat/Vesp 23 0,130 

*Significativo até 10%. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pode-se observar de acordo com a Tabela 9 que o teste de Levene não se demonstrou 

significativo, o que não impacta na significância da diferença de média, uma vez que este 

somente orienta a significância a ser analisada caso for significativo ou não. Verifica-se que 

somente a distorção da medição demonstrou diferença de média significativa entre os grupos 

matutino/matutino versus matutino/vespertino. Este resultado revela que quando o indivíduo 

com cronotipo matutino realizou a tarefa no período matutino apresentou-se maior nível de 

distorção da medição (0,931) do que quando realizado em período vespertino (0,130). Esse 

resultado permite não aceitar a hipótese H1, de que indivíduos com características de 

matutinidade sofrem menor influência do gerenciamento de impressão da informação contábil 

no período matutino do que no vespertino. Esse achado vai ao encontro de Silva (2015) quando 

indicou que relativamente às percentagens de acerto, os matutinos obtêm melhores resultados 

na sessão realizada na hora não ótima do dia no desenvolvimento de uma tarefa de 

reconhecimento de faces.  

A Tabela 10 demonstra a diferença de média do aprimoramento da apresentação, 

seletividade e distorção da medição entre o grupo de cronotipo vespertino que respondeu no 

período vespertino versus grupo de cronotipo vespertino que respondeu no período matutino. 
 

Tabela 10 - Diferença de média do aprimoramento da informação, seletividade e distorção da medição entre 

os grupos de cronotipo vespertino/vespertino versus vespertino/matutino 

Teste t de amostras independentes 

Grupo n Média 
Sig. Teste de 

Levene 

Dif. 

Média 
Sig. 

Aprimoramento da 

apresentação  

Vesp/Vesp 9 -0,111 
0,096 0,032 0,968 

Vesp/Mat 7 -0,143 
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Seletividade  
Vesp/Vesp 9 2,778 

0,563 0,206 0,788 
Vesp/Mat 7 2,571 

Distorção da 

medição  

Vesp/Vesp 9 0,667 
0,132 -0,905 0,407 

Vesp/Mat 7 1,571 

*Significativo até 10%. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pode-se observar de acordo com a Tabela 10 que não houve diferença de média de forma 

significativa de aprimoramento da apresentação, seletividade e distorção da medição entre os 

grupos de indivíduos vespertino/vespertino e vespertino/matutino. Com esse resultado, não 

aceita-se a hipótese H2 de que indivíduos com características de vespertinidade sofrem menor 

influência do gerenciamento de impressão da informação contábil no período vespertino do que 

no matutino. Esse resultado vai contrapõe Santos et al. (2018a) que, ao verificar a influência do 

cronotipo no julgamento e tomada de decisão (JTD) em auditoria considerando as 

características de matutinidade/vespertinidade do indivíduo, acharam que os participantes que 

desenvolveram as tarefas de auditoria no período ótimo tiveram melhor desempenho. 

 A Tabela 11 demonstra a diferença de média do aprimoramento da apresentação, 

seletividade e distorção da medição entre o grupo de cronotipo intermediário que respondeu no 

período matutino versus grupo de cronotipo intermediário que respondeu no período vespertino. 
 
Tabela 11 - Diferença de média do aprimoramento da apresentação, seletividade e distorção da medição 

entre os grupos de cronotipo intermediário/matutino versus intermediário/vespertino 

Teste t de amostras independentes 

Grupo n Média 
Sig. Teste de 

Levene 

Dif. 

Média 

Sig. 

Aprimoramento da 

apresentação  

Inter/Mat 67 -0,612 
0,082 -0,315 0,342 

Inter/Vesp 64 -0,297 

Seletividade  
Inter/Mat 67 2,224 

0,397 0,130 0,626 
Inter/Vesp 64 2,094 

Distorção da 

medição  

Inter/Mat 67 0,746 
0,624 0,293 0,298 

Inter/Vesp 64 0,453 

*Significativo até 10%. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pode-se observar de acordo com a Tabela 11 que não houve diferença de média de forma 

significativa de aprimoramento da apresentação, seletividade e distorção da medição entre os 

grupos de indivíduos intermediário/matutino e intermediário/vespertino. Isso revela que apesar 

de sofrer efeitos do gerenciamento de impressão conforme demonstrado nas tabelas 7 e 8, os 

indivíduos de cronotipo intermediário não apresentaram diferenças significativas de 

gerenciamento na comparação entre os grupos de cronotipo intermediário/matutino e 

intermediário/vespertino. Esse achado vai ao encontro de Santos et al. (2009) e Silva (2015) de 

que os indivíduos com cronotipo intermediário não têm preferência clara em relação a padrões 

de atividades matinais ou tardios e se adaptam tanto ao período matutino quanto ao vespertino.  

 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

O trabalho teve como objetivo analisar a relação entre o cronotipo e o gerenciamento de 

impressão da divulgação da informação contábil. A amostra do estudo foi constituída por 

acessibilidade e compreendeu 199 acadêmicos dos cursos de Ciências Contábeis de duas IES 

do Estado de Santa Catarina, dos quais 123 mulheres e 76 homens. Os dados foram coletados 

por meio de dois questionários. O primeiro questionário impresso foi aplicado nos locais das 
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IES escolhidas e o segundo questionário foi aplicado online por meio do google forms. Para 

análise dos dados, usou-se da estatística descritiva e teste de média. 

Na caracterização dos respondentes da pesquisa quanto ao tipo de cronotipo, verificou-

se que dos 199 alunos da amostra do estudo, 52 (26,13%) são matutinos ou têm preferência 

pelo período matutino, 16 (8,04%) são vespertinos ou têm preferência pelo período tardio e 131 

(65,83%) são intermediários ou seja, se adaptam tanto ao período matutino quanto ao período 

vespertino.  

Com a aplicação do teste t para avaliação do efeito das tipologias do cronotipo no 

gerenciamento de impressão da divulgação da informação contábil, de acordo com as diferenças 

de média significativas e positivas, pode-se constatar efeito do gerenciamento de impressão por 

meio da seletividade para os indivíduos que possuem cronotipo matutino e realizaram a 

atividade no período matutino (2,241), para os indivíduos que possuem cronotipo vespertino e 

realizaram a atividade tanto no período vespertino (2,778) quanto no período matutino (2,571) 

e para os indivíduos que possuem cronotipo intermediário e realizaram a atividade no período 

matutino (2,224) e vespertino (2,094).  

Verificou-se também o gerenciamento de impressão por meio da distorção de medição 

para os indivíduos que possuem cronotipo matutino e realizaram a atividade tanto no período 

matutino (0,931) quanto no período vespertino (2,522) e para os indivíduos que possuem 

cronotipo intermediário e realizaram a atividade no período matutino (0,746) e vespertino 

(0,453). Não se constatou efeito do gerenciamento de impressão mediante aprimoramento da 

informação apesar da média ser significativa, porém negativa.  

Conclui-se também que na comparação do desempenho de cada grupo de cronotipo nos 

dois períodos, somente a distorção da medição demonstrou diferença de média significativa 

entre os grupos matutino/matutino versus matutino/vespertino. 

 Para a realização de trabalhos futuros, recomenda-se a aplicação da pesquisa com uma 

amostra maior, envolvendo mais IES, e com alunos de outros cursos além das ciências 

contábeis. Sugere-se também a aplicação da pesquisa com profissionais da área de investimento 

ou aqueles que têm um maior conhecimento sobre as demonstrações contábeis e costumam 

analisar as informações. Sugere se ainda, a realização de pesquisa avaliando se existe relação 

entre cronotipo e o gerenciamento de impressão de auditores independentes na busca de 

evidências de auditoria, já que os auditores são considerados como aqueles que atestam da 

veracidade das informações contidas nas demonstrações contábeis. 
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