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Influência do Fator Pessoal Confiança no Julgamento e Tomada de Decisão em 

Auditoria 

 

RESUMO 

O estudo objetivou avaliar a influência do fator pessoal confiança no julgamento e tomada de 

decisão em auditoria. Como método de pesquisa foi utilizado o experimento aplicado in loco 

junto a 186 acadêmicos de ciências contábeis que estão cursando ou já cursaram a disciplina de 

auditoria e com 126 auditores independentes. No experimento adotou-se o design intersujeitos, 

no qual foram formados grupos distintos para fins de comparabilidade dos fatores que 

caracterizam a variável independente. A configuração do experimento contemplou uma 

composição simples, o que exigiu a composição de 2 grupos/cenários para o tratamento 

experimental: alto nível de confiança e baixo nível de confiança. Para análise dos dados 

utilizou-se da estatística descritiva, o Teste t, Regressão Linear Múltipla e Análise de 

Correspondências Múltiplas. Os achados mostraram que na análise do fator pessoal confiança, 

considerando distintamente acadêmicos e auditores, em ambos os casos, o experimento revelou 

que um maior nível de confiança aumenta a propensão do auditor realizar o ajuste contábil. 

Como análise complementar, foi utilizado a medida de processo para identificar a influência 

das três dimensões da confiança (capacidade, integridade e benevolência) no JTD. Os achados 

revelaram que no caso dos acadêmicos, as três dimensões da confiança afetam o JTD, já nos 

auditores a benevolência não exerceu influência, evidenciando que esses profissionais não 

consideram o vínculo social na confiança, mas sim a habilidade e integridade do colega.  

Palavras-chave: Fator Pessoal Confiança; Julgamento e Tomada de Decisão; Auditoria. 

 

1 INTRODUÇÃO 

As atividades desenvolvidas pelos auditores são essenciais para a emissão de uma 

opinião profissional sobre a qualidade das informações contábeis que são disponibilizadas aos 

usuários e interessados na situação econômica e financeira da organização (Boynton, Johnson 

& Kell, 2002; Healy & Palepu, 2003). A emissão de opinião dos auditores independentes sobre 

a fidedignidade das informações contábeis das organizações contribui para um ambiente de 

negócios caracterizado pela confiabilidade e credibilidade, tornando-se fundamental para o bom 

funcionamento dos mercados de capitais e financeiro (Newman, Patterson & Smith, 2005; Ojo, 

2008). 

Como o julgamento e tomada de decisão (JTD) profissional exige alto nível de 

responsabilidade, a sua caracterização contempla aspectos relevantes para a execução das 

atividades. A atividade do auditor contábil é repleta de situações que envolvem julgamento e 

tomada de decisão e suas escolhas são tratadas como fatores primordiais para os contadores que 

preparam as informações contábeis, pois o auditor atesta a qualidade e confiabilidade dos 

relatórios contábeis (Ussahawanitchakit, 2012). De acordo com Poonpool e Chanthinok (2011), 

para ter consistência, o julgamento e tomada de decisão do auditor precisa considerar o risco de 

auditoria e à materialidade diante dos fatores que contemplam os procedimentos de auditoria. 

O julgamento e tomada de decisão no contexto da aplicação prática da materialidade 

tem revelado problemas de evidenciação, o que ocasionou pronunciamento do IASB para 

auxiliar auditores e profissionais da área na aplicação do conceito de materialidade (Dezoort et 

al., 2003; Messier et al., 2005; Dezoort et al., 2006). Como a determinação de materialidade 

pelo auditor é uma questão de julgamento profissional, acaba sendo afetada pela percepção do 

auditor (NBC TA 320). Nos trabalhos de auditoria, o profissional da área precisa se basear na 

materialidade previamente definida para que seja possível avaliar as distorções identificadas e 

apresentar o julgamento e tomada de decisão se as mesmas distorcem ou não as demonstrações 

contábeis (Messier, Martinov-Bennie & Eilifsen, 2005). 
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Ao tratar de julgamento e tomada de decisão quanto à materialidade em auditoria ou em 

outro contexto, o processo de “julgamento” é considerado como sendo a formação de uma ideia, 

opinião ou estimativa sobre um objeto, um evento, um estado ou outro tipo de fenômeno 

(Bonner, 1999). Ainda, as decisões seguem julgamentos e envolvem uma escolha entre várias 

alternativas com base em julgamentos sobre essas alternativas (Bonner, 1999). Estudos tem 

sido desenvolvidos em vários contextos de JTD em auditoria e contabilidade, considerando 

fatores ambientais, de tarefas e o que caracteriza os profissionais, os fatores pessoal. Os achados 

de estudos têm mostrado que há diferenças no julgamento resultantes de influências de fatores 

pessoais (Libby & Luft, 1993; Mala & Chand, 2015; Trotman, Bauer & Humphreys, 2015). Os 

fatores pessoais referem-se às características do tomador de decisão aplicadas na tarefa 

(Bonner, 1999).  

Estudos que tem sido realizados com base nos fatores pessoal têm abordado aspectos 

com destaque para Cronotipo (HORNE OLOV, 1976); Conhecimento (Frederick & Libby, 

1986); Memória (Sprinkle & Tubbs, 1998); Afeto (Kida et al., 2001); Lócus de controle 

(Donnelly et al., 2003); Tolerância à ambiguidade (Makkawi & Abdolmohammadi, 2004); 

Contraste (Battacharjee et al., 2007); Ceticismo (Nelson, 2009); Experiência (Agoglia et al., 

2009); Cultura (O’donnell & Prather-Kinsey, 2010); Confiança (Kadous et al., 2013) e 

Comportamento disfuncional (Paino et al., 2014). 

No processo de julgamento e tomada de decisão, fatores pessoais podem ser 

determinantes para impactar a qualidade do trabalho final do auditor (Bonner, 1999; Mala & 

Chand, 2015). As firmas de auditoria têm incentivado a consulta/troca de conselhos com outros 

colegas de trabalho para obter um outro ponto de vista, esperando que essa prática possa gerar 

um esforço maior do auditor para que identifique o melhor argumento e, assim, diminua as 

incertezas e tenha maior convicção no julgamento e tomada de decisão (KPMG LLP et al. 2012; 

Kadous et al., 2013). 

A confiança, tratada como fator pessoal, quando presente entre colegas de trabalho, 

tende a facilitar a troca de conselhos profissionais. Assim, diante dessa situação de confiança, 

o auditor tende a analisar o conselho recebido com maior atenção e profundidade, tomá-lo como 

base para ter maior consistência no seu julgamento e tomada de decisão e, assim, melhorar a 

qualidade da atividade desempenhada (Kennedy et al., 1997). Coerente com esse pensamento, 

Kadous et al. (2013) destacam que a existência de laços sociais mais fortes pode indicar um 

aumento na receptividade do conselho, principalmente entre equipes de auditoria em que a troca 

de conselhos ainda é percebida como incomum. Como a atividade de auditoria envolve 

trabalhos em equipes de profissionais e os julgamentos e tomadas de decisões apresentam 

incertezas, a análise da confiança torna-se oportuna. 

O interesse em estudar e compreender a forma como as pessoas realizam julgamento e 

tomam decisão no campo da contabilidade e auditoria e como absorvem as informações tem 

aumentado, cuja tendência deve continuar a crescer ao longo das próximas décadas, 

principalmente com a discussão e maior relação com a psicologia cognitiva (Libby & Luft, 

1993). Essa tendência tem sido confirmada por Bonner (1999), Gary e Wood (2011), Mala e 

Chand (2015), Trotman et al. (2015); Griffith et al. (2016), entre outros estudos. Gary e Wood 

(2011) argumentam que os processos de julgamento e tomada de decisão em contabilidade e 

auditoria não se restringem apenas ao conhecimento e validação dos instrumentos analíticos da 

área, essa discussão exige maior integração desses conhecimentos específicos com a psicologia 

cognitiva, para uma melhor compreensão dos fatores que levam ao processo final de decisão. 

Para que sejam realizados julgamentos e tomadas de decisão satisfatórios, as heurísticas 

possibilitam a redução do tempo e dos esforços empreendidos nas tarefas (Plous, 1993; 

Gigerenzer & Gaissmaier; 2011). Como um campo de conhecimentos específicos na área de 

psicologia cognitiva, as heurísticas têm como propósito a identificação do melhor resultado 

para o problema em questão (Tverky & Kahneman, 1974; Payne, Bettman & Johnson, 1992; 



3 
 

Kahneman, 2003; Gigerenzer & Gaissmaier, 2011; Fay, Jenkins & Popova, 2015). As 

heurísticas consistem em regras gerais de influência que são utilizadas como forma de se chegar 

a julgamentos e tomadas de decisões em tarefas que envolvem incertezas (PLOUS, 1993).  

A ancoragem é uma das heurísticas utilizadas em julgamentos e tomadas de decisões 

em cenários de incertezas. A Heurística da Ancoragem evidência que em muitas situações de 

JTD as pessoas realizam estimativas partindo de um valor inicial, ou seja, um parâmetro, para 

na sequência ajustar e fazer a escolha final (Tversky & Kahneman, 1974; Trotman, 1998). Na 

área de auditoria, os papéis de trabalho de anos anteriores podem servir de âncoras para o 

planejamento de auditorias futuras, como também conselhos recebidos de colegas de trabalho 

de alta confiança. Por meio da Heurística da Ancoragem, a confiança em colegas de trabalho 

pode facilitar a troca e a absorção de conselhos, o que possibilita que o efeito negativo que a 

pressão de tempo e complexidade geram no JTD sejam atenuados. 

A confiança como fator pessoal, tem apresentado evidências de influência no 

julgamento e tomada de decisão em auditoria. A literatura mostra que a confiança é definida 

como sendo a crença entre pessoas, considerando que ações praticadas gerem resultados 

positivos para ambas e que nenhuma das partes se comportará de maneira inesperada, tendo em 

vista comportamentos oportunistas e geração de prejuízos a outra parte (Anderson & Narus, 

1990). Com o propósito de um julgamento e tomada de decisão de maior consistência, a 

solicitação de conselhos entre colegas de confiança tende a ser rotineira (Harvey & Fischer, 

1997; Kennedy et al., 1997; Han et al., 2011). Neste contexto, propõe-se como questão de 

pesquisa: qual a influência do fator pessoal confiança no julgamento e tomada de decisão 

em auditoria? Decorrente da questão de pesquisa, surge o objetivo de avaliar a influência do 

fator pessoal confiança no julgamento e tomada de decisão em auditoria. 

Discussões sobre julgamento e tomada de decisão em auditoria não devem explorar 

apenas como auditores desenvolvem e aplicam conhecimentos a respeito de situações técnicas, 

mas considerar também questões pessoais (Bonner, 1999; Nelson et al., 2005). O impacto de 

aspectos pessoais no julgamento e tomada de decisão (JTD) também deve ser considerado. 

Nelson et al. (2005) destaca que os auditores trazem à tona para a tarefa de auditoria suas 

características individuais, como o conhecimento, capacidade e personalidade, e ainda, 

limitações cognitivas que os deixam suscetíveis a vieses de julgamento. O autor menciona que 

se o contexto de auditoria envolve julgamento profissional, então é de interesse teórico e prático 

explorar os efeitos desses fatores pessoais do auditor. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Julgamento e tomada de decisão em auditoria 

Ao tratar de julgamento e tomada de decisão (JTD) em contextos da área de auditoria 

contábil, o objetivo tem focado em fatores que gerem reflexão para a melhoria da qualidade do 

julgamento, explorando todo o processo do julgamento à tomada de decisão final, considerando 

além dos fatores que afetam as atividades, também as explicações de tal influência (Trotman, 

Tan & Ang, 2011). De acordo com Bonner (2007, p. 2), “o julgamento se refere à formação de 

uma ideia, crença ou estimativa sobre um objeto, um evento, um estado ou outro tipo de 

fenômeno”. Já a decisão, segue julgamentos e envolve uma escolha entre alternativas, cuja 

preferência se dá em função de fatores como risco e dinheiro (Bonner, 2007, p.2). Dessa forma, 

entende-se que o julgamento gera opiniões, enquanto as decisões, além de gerar opiniões, 

também apresentam as preferências, ou seja, as escolhas. 

Hastie (2001) argumenta que o julgamento compreende as etapas do processo decisório. 

Para Baron (2008), a tomada de decisão consiste na escolha de uma ação, ou seja, do que fazer. 

Ainda, de acordo com Baron (2008), a tomada de decisão final é conduzida para a realização 

de objetivos, podendo ser simples, em que contempla apenas um objetivo, em torno de duas 

opções em que há fortes crenças sobre qual opção é a melhor. A tomada de decisão poderá 
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também ser complexa, tendo mais opções e objetivos e, assim, uma grande quantidade de 

informações, em sua maioria, imprecisas/incertas. 

 Considerando que para a decisão final é necessário definir um curso de ação, para 

compreender todo o processo que envolve o julgamento e tomada de decisão também é 

primordial contemplar fatores pessoais, como elementos comportamentais que permitam 

refletir como os desejos (valores pessoais, objetivos) e crenças (expectativas, conhecimentos, 

meios) são combinados (Hastie, 2001). Na área de Psicologia Cognitiva, para análise de 

cenários que envolvem o processo de JTD, inicialmente o julgamento é tratado como sendo a 

etapa de avaliação de pelo menos dois caminhos a ser seguido, enquanto a etapa de tomada de 

decisão exige a definição da melhor alternativa. Apesar da literatura considerar essas duas 

etapas independentes e complexas, são inter-relacionadas. (Plous, 1993; Tversky & Kahneman, 

1981). Portanto, as discussões em torno do processo que envolve o julgamento e tomada de 

decisão em auditoria, focam na observação de fatores que tendem a contribuir com a melhoria 

da atividade profissional (Trotman, Tan & Ang, 2011).  

 

2.2 Confiança e o julgamento e tomada de decisão em auditoria 

A pesquisa sobre Julgamento e Tomada de Decisão (JTD) em contabilidade e auditoria 

precisa enfatizar duas questões básicas: primeiro, examinar a qualidade do JTD individual (ou 

um pequeno grupo de indivíduos), ou seja, é preciso mensurar o desempenho dos profissionais 

(indivíduos) ao julgar e tomar suas decisões profissionais; em segundo lugar, a pesquisa em 

JTD precisa examinar os determinantes de JTD de alta e baixa qualidade (Bonner, 1999; 

Trotman et al., 2015).  

Compreender como as pessoas fazem julgamentos e tomam decisões torna-se 

importante para sugerir soluções. O estudo em JTD proporciona melhorar a tomada de decisão 

final. Mesmo que o desempenho no JTD seja satisfatório, convém continuar a discussão, tendo 

em vista a compreensão das características em uma nova equipe, como também ajuda a entender 

porque os controles são eficazes (Bonner, 1999; Trotman et al., 2011; Mala & Chand, 2015; 

Trotman et al., 2015). 

A literatura tem mostrado que fatores pessoais podem ser determinantes na qualidade 

do trabalho final do auditor (Bonner, 1999; Mala & Chand, 2015). Conforme Yankova (2015), 

os fatores pessoais, determinados por características, que distinguem uma pessoa de outra, pode 

ser duradoura. Essas características pessoais, que também podem ser adaptativos ou até 

patológicos, revelam as tendências endógenas que contemplam elementos cognitivos, de 

estilos, interpessoais e motivacionais, podendo influenciar no comportamento de um indivíduo 

ao meio ambiente (YANKOVA, 2015). 

O fator pessoal contempla variáveis que se relacionam com as características que o 

julgador e tomador de decisão apresenta na tarefa, como o conhecimento, estado de afeto, entre 

outros, como a confiança na troca de conselhos (Bonner, 1999). Estudos caracterizados como 

fator pessoal tem sido discutidos no contexto de Julgamento e Tomada de Decisão (JTD), tais 

como: o fator cronotipo (Horne Olov, 1976); conhecimento (Frederick & Libby, 1986); 

memória (Sprinkle & Tubbs, 1998); Afeto (Kida et al., 2001); lócus de controle (Donnelly et 

al., 2003); cultura (O’donnell & Prather-Kinsey, 2010); tolerância à ambiguidade (Makkawi & 

Abdolmohammadi, 2004); contraste (Battacharjee et al., 2007); ceticismo (Nelson, 2009); 

experiência (Agoglia et al., 2009); comportamento disfuncional (Paino et al., 2014) e 

confiabilidade/confiança (Dezoort et al., 2012; Kadous et al., 2013).  

No estudo de DeZoort et al. (2012), o fator principal explorado foi a “confiabilidade”, 

em que os autores identificaram evidencias de uma relação positiva e significativa entre as 

avaliações dos credores sobre a confiabilidade do auditor e dos relatórios financeiros. Na 

literatura foi identificado que a independência tem sido considerada a pedra angular da 

profissão de auditoria, porque foi assumida como sendo a base para a confiança do público. 
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Anteriormente, Taylor, DeZoort, Thomas e Munn (2003) apresentaram um quadro conceitual 

de confiabilidade do auditor que define e organiza construções éticas críticas na profissão 

(integridade, independência, competência, objetividade) para enfatizar a confiabilidade 

profissional em vez de apenas a independência. A confiabilidade do auditor é descrita como 

uma condição em que as partes interessadas de forma consistente observam o trabalho do 

auditor como credível e fiável, mesmo depois de reconhecer as limitações inerentes de auditoria 

e outras funções de certificação. 

As características distintas da função de auditoria motivaram uma força tarefa (grupo de 

trabalho) visando avaliar o quadro de confiabilidade proposto em um contexto de auditoria. 

Dessa forma, em resposta ao apresentado por Taylor et al. (2003), o American Institute of 

Certified Public Accountants (AICPA) formou um grupo de trabalho para avaliar o potencial 

do framework de “confiabilidade” para melhorar os padrões profissionais e a qualidade dos 

serviços profissionais, passando do modelo tradicional, com base na independência, para um 

modelo com base em confiabilidade (Dezoort et al., 2008). 

O grupo de trabalho do AICPA reconheceu que o modelo tradicional com base na 

independência é um empecilho para os clientes que exigem mais do que atestar os serviços de 

seus auditores para obter relatórios financeiros confiáveis. Assim, o grupo de trabalho concluiu 

que uma reorientação na confiabilidade poderia servir melhor o interesse público permitindo 

que os auditores, além de fornecer aos clientes serviços já atestados/certificados, incluíam 

também certos serviços não atestados, como serviços de controle interno, para melhorar a 

confiabilidade dos relatórios financeiros (Taylor et al., 2003).  

Portanto, Taylor et al. (2003) desenvolveram um estudo tendo como objetivo testar a 

estrutura de confiabilidade do auditor e suas construções éticas formativas (integridade, 

experiência, independência, objetividade e confiabilidade) com uma amostra de 168 credores 

comerciais. O estudo ampliou o quadro de confiabilidade para examinar a extensão em que a 

confiabilidade do auditor percebida afeta os julgamentos dos credores sobre a confiabilidade 

dos relatórios financeiros e o risco de inadimplência em um hipotético cenário de crédito.   

Os resultados do modelo de equação estrutural indicam que a integridade do auditor é a 

base do quadro, afetando diretamente as avaliações dos credores sobre expertise, 

independência, objetividade e confiabilidade do credor. Além disso, embora a integridade e a 

objetividade afetem diretamente a confiabilidade percebida do auditor, a independência e os 

conhecimentos afetam apenas a confiabilidade indiretamente por meio do seu impacto na 

objetividade. Por fim, as evidências mostraram que os credores não perceberam nenhuma 

diminuição na objetividade ou confiabilidade do auditor quando as regras de independência 

existentes foram violadas pela combinação de serviços de auditoria com serviços não-auditados 

para potenciais mutuários. 

Já Kadous et al. (2013) analisaram a confiança pelo laço social entre profissionais de 

auditoria. Os autores encontraram evidencias da heurística de confiança/ancoragem no público 

observado, especificamente no grupo de profissionais que receberam ajuda de consultores e 

com quem possuem um certo vínculo social. Kadous et al. (2013) argumentam que os 

profissionais de auditoria normalmente fazem uso de conselhos de colegas de equipe, mesmo 

que esses conselhos sejam informais, tendo como propósito minimizar as incertezas inerentes 

a atividade e, assim, contribuir com a melhoria do JTD. Os autores ressaltam que apesar da 

busca pela melhoria da qualidade, as circunstâncias em que essa ajuda pode melhorar o JTD 

ainda são mal compreendidas. Essa troca regular de conselhos informais entre auditores, por 

meio de informações e recomendações desde o julgamento inicial, pode ser observada como 

uma âncora que tende a afetar todo o processo que envolve o JTD (Dalal & Bonaccio 2010; 

Kadous et al., 2013).  

Visando melhorar o ceticismo profissional e contribuir para aumento da qualidade do 

julgamento e tomada de decisão profissional, as firmas de auditoria tem buscado incentivar a 
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busca de conselhos entre colegas de trabalho. Kadous et al. (2013) acrescentam também que as 

evidências já apontadas são limitadas sobre se o conselho melhora o julgamento do auditor ou 

sobre fatores que influenciam a facilidade com que os auditores incorporam conselhos 

contrários em seus julgamentos.  

O conselho tem sido absorvido de formas distintas, por um lado os auditores 

reconhecem que na sequência de conselhos contrários, podem incentivar a aumentar a 

justificativa ou a defesa de seus julgamentos em tarefas de auditoria mal estruturadas, como a 

determinação da aceitabilidade das políticas contábeis da administração. Auditores também 

acreditam que seguir conselhos pode mudar a responsabilidade por julgamentos de risco e que 

julgamentos com melhor qualidade na justificativa são menos propensos a ser associado a 

consequências financeiras adversas, como ações judiciais e perda de clientes (Kennedy et al., 

1997). Porém, os auditores podem também incorporar conselhos contrários em seus 

julgamentos, principalmente quando é melhor justificado (Kadous et al., 2013). 

Por outro lado, profissionais podem descartar conselhos contrários, nesses casos, os 

auditores são mais propensos a um raciocínio motivado (Kadous et al., 2003). Essas evidências 

sugerem que os auditores aceitam o conselho de apoio, mas resistem fortemente aos conselhos 

contrários. Os auditores tendem também a reforçar os seus julgamentos iniciais em detrimento 

de evidências contrárias porque acreditam que melhores avaliações de desempenho resultarão 

em aderir à sua posição inicial em vez de mudá-la.  Esses apontamentos, mostram que não é 

possível fornecer expectativas claras sobre as condições em que os auditores usarão conselho 

contrário. 

Tendo como objetivo encontrar evidências de uma heurística de confiança/ancoragem 

entre auditores que recebem conselhos de conselheiros com quem compartilham um vínculo 

social, Kadous et al. (2013) desenvolveram um estudo com auditores de uma firma de auditoria 

Big Four. Como previsto, foi encontrado evidências de uma heurística de confiança/ancoragem 

entre auditores que receberam conselhos de conselheiros com quem compartilharam um vínculo 

social. O estudo mostrou que os especialistas obtêm melhores pareceres justificados de 

conselheiros de vínculo social mais fortes. Com as evidências identificadas, os autores 

destacaram que pesquisas futuras são justificadas para corroborar ou refutar essa possibilidade. 

Os fatores pessoais discutidos mostram que os indivíduos possuem características 

distinguíveis e que podem ser duradouros, contemplando inclusive traços cognitivos, 

interpessoais, adaptativos ou até patológicos. Como o julgamento e tomada de decisão tem 

como ponto central o indivíduo, características pessoais tem apresentado evidências de 

influência no processo de JTD, como é o caso do fator pessoal confiança.  

Entende-se que o nível de confiança influencia no JTD do auditor. O JTD delineado 

nesta pesquisa ocorre por meio da realização de um ajuste contábil após um conselho recebido 

de um auditor colega de trabalho. A literatura mostra que a confiança contribui para a redução 

da incerteza (Mayer et al., 1995). A atividade de auditoria normalmente é realizada por equipes 

de profissionais, portanto, quando há colegas com relação de laço/vinculo social mais forte, a 

confiança tende a ser observada em uma maior troca e aplicação dos conselhos recebidos, 

podendo ainda ser visualizado como um parâmetro, como uma âncora para o JTD final 

(Kennedy et al., 1997; Harvey & Fischer, 1997; Kadous et al., 2013).  

Mayer et al. (1995) argumentam que ao avaliar o nível de confiança entre profissionais, 

além da benevolência, que contempla o vínculo social entre as partes, é preciso também 

considerar a habilidade/capacidade e a integridade. A confiança, considerando as dimensões 

habilidade, benevolência e integridade, podem ser determinantes em processos de julgamento 

de tomada de decisão. Conforme os argumentos de Harvey e Fischer (1997) e Kennedy (1997), 

a qualidade dos trabalhos de JTD podem ser melhorados com o compartilhamento de opiniões 

entre colegas de equipes, que podem ocorrer principalmente quando é identificado traços de 

confiança entre as pessoas. 
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Harvey e Fischer (1997) argumentam que é comum nas organizações, profissionais 

fazerem uso do diálogo com colegas de trabalho da área sobre incertezas antes de realizarem 

seus JTD.  Nessa mesma linha de pensamento, de acordo com Soll e Larrick (2009), a literatura 

de psicologia cognitiva mostra que profissionais tratam as considerações de colegas mais 

próximos da área de atuação como um parâmetro para refletir e resolver as incertezas em torno 

do JTD. A estimativa do JTD a ser realizado pelo auditor pode conduzir a busca automática de 

informações recebidas de conselhos de outros profissionais, sendo utilizado como mecanismo 

de ajuste, como uma âncora, antes da decisão final (Soll & Larrick, 2009). 

O conselho recebido é tratado como uma recomendação para o julgamento e tomada de 

decisão, é considerado como um auxílio de decisão, ou seja, uma ancoragem.  De acordo com 

Kowalczyk, Wolfe e Prawitt (1998), ancoragem é um termo usado para descrever e simplificar 

o julgamento que ocorre quando indivíduos não podem ignorar certos conhecimentos ao 

processar informações no julgamento e tomada de decisão. As implicações de recomendações 

em decisão podem ser úteis no desenvolvimento e implementação de ajudas decisivas, 

inteligentes e eficazes. As recomendações/conselhos recebidos tem como propósito aumentar a 

precisão e a consistência do julgamento e tomada de decisão (Ashton, 1990; Kowalczyk, Wolfe 

& Prawitt, 1998). 

Conforme DeZoort et al. (2003), a existência de dúvidas pode impactar na consistência 

do argumento de materialidade apresentado pelo profissional de auditoria, o que pode afetar na 

convicção do valor de uma proposta ou da materialidade de uma tarefa. Dessa forma, como a 

confiança no conselho do parceiro de auditoria impacta na redução da incerteza, e esta 

influência na diminuição da chance de apoio de um ajuste, espera-se que haja um maior apoio 

para realização de um ajuste de auditoria/contábil quando se tem confiança no conselho 

recebido.  No cenário do presente estudo, ocorreu uma divergência entre dois auditores para a 

baixa de recebíveis, dessa forma, considerando o nível de confiança no colega de trabalho para 

a troca de conselhos e diante dos cenários distribuídos de forma aleatória, o participante teve 

que tomar a decisão de apoiar ou não o ajuste proposto. Dessa forma, tem-se a seguinte hipótese: 

H1 - Maior nível de confiança aumenta a propensão do auditor realizar o ajuste contábil. 

 

3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa classifica-se como um experimento. Trata-se ainda de um estudo 

formal, de interrogação, causal, transversal, estatístico e ambiente de campo (Cooper & 

Schindler, 2013). 

 

3.1 Amostra do experimento 

O experimento teve dois tipos de participantes: acadêmicos e auditores. Como 

acadêmicos, participaram do experimento estudantes do curso de graduação em Ciências 

Contábeis, que estão cursando ou já cursaram a disciplina de auditoria. As instituições e os 

acadêmicos foram selecionados em função da habilitação da disciplina como pré-requisito para 

possibilitar nos discentes a capacidade de vivenciar o processo de JTD, em contextos de 

simulação da atividade profissional do auditor contábil. Segundo Grenier et al. (2018), há 

vantagens de usar estudantes universitários, entre elas, destaca-se o fato de que os estudantes 

podem ser participantes aptos, um grande número de participantes geralmente é fácil de obter, 

estudantes em muitas universidades e, ainda, muitas vezes representam uma população 

geograficamente mais diversificada.  

Como acadêmicos, participaram do experimento um total de 193 estudantes de Ciências 

Contábeis de 4 instituições de ensino do Estado de Santa Catarina e de 2 do Estado do Paraná. 

Do total de 193 participantes, após a tabulação dos dados, 7 foram excluídos da análise, pois na 

identificação do nível de confiança, o índice ficou em 3, o que indica resultado neutro, não 

sendo possível indicar se o nível de confiança era baixo (índice entre 1 e 2) ou alto (índice entre 
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4 e 5), pré-requisito estipulado para ser considerado na análise. Assim, para fins de análise dos 

dados foram considerados 186 acadêmicos. 

Como profissionais, participaram do experimento 132 auditores independentes de 14 

firmas de auditoria, com registro na Comissão de Valores Mobiliários com sede nos estados de 

Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Dos 132 participantes, após 

a tabulação dos dados, 6 foram excluídos da análise por não terem preenchido corretamente o 

instrumento de pesquisa da tarefa experimental. Portanto, a amostra final foi composta por 126 

auditores. 

O convite foi inicialmente realizado por telefone, com envio posterior por e-mail da 

carta de apresentação e do detalhamento da pesquisa. Após o aceite, o responsável legal pela 

instituição de ensino e firma de auditoria assinou o Formulário de Solicitação e Autorização 

para o Desenvolvimento de Pesquisa. Na data agendada para a realização da aplicação do 

experimento in loco, antes da realização da tarefa de auditoria, cada participante realizou a 

leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisa foi aplicada 

após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética. 

 

3.2 Constructo da pesquisa 

Na Tabela 1 é apresentado o constructo com as variáveis e da pesquisa e a maneira 

utilizada para mensurar as mesmas, além das referências que suportam tais variáveis. 

 
Tabela 1 - Constructo da pesquisa 

Dimensões Variáveis Métrica Autores 

Fator 

Pessoal 

Confiança 

(CONF) 

Baixo Nível de Confiança Mayer et al. (1995); Kadous 

et al. (2013);  Lleó de Nalda 

et al. (2016). 
Alto Nível de Confiança  

Julgamento 

e Tomada de 

Decisão 

Julgamento e 

Tomada de 

Decisão 

(JTD) 

Apoio do ajuste – Escala (-5: 

definitivamente não fazer o ajuste... 5: 

definitivamente fazer o ajuste) 

DeZoort et al. (2003); 

DeZoort et al. (2006). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para a dimensão fator pessoal, foi escolhido a variável independente Confiança (CONF). 

Nessa condição da tarefa experimental, o participante foi solicitado a pensar em um auditor, 

colega ou ex colega de trabalho do mesmo nível hierárquico, e na sequência recebeu um 

conselho desse profissional. Para esse fator foram estabelecidas duas condições, na condição 

de alto nível de confiança, o grupo de participantes recebeu o conselho de um profissional que 

conhecia bem e confiava profissionalmente. O outro grupo, na condição de baixo nível de 

confiança, recebeu o conselho de um profissional que conhecia bem e que não confiava 

profissionalmente.  

A confiança consiste na crença sobre a capacidade e caráter de uma pessoa, além de 

apresentar um vínculo afetivo (Williams, 2001). Rosseau et al. (1998) argumentam que a 

confiança gera expectativas positivas diante das intenções ou do comportamento de alguém 

próximo. A partir desse contexto, há argumentos de que muitos profissionais julgam e tomam 

decisões após conversar com um outro colega de trabalho (Harvey & Fischer, 1997). Tendo 

essa visão, essa conversa ou diálogo entre colegas sobre o assunto profissional em questão pode 

servir como um parâmetro, uma ancoragem, para resolver a incerteza em julgamentos e tomadas 

de decisões (Soll & Larrick, 2009; Lleó De Nalda et al., 2016). 

 De acordo com Grenier et al. (2018), além de examinar os efeitos das variáveis 

independentes, os pesquisadores podem fazer uso de medidas de processo adequadas para 
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apoiar os seus desenvolvimentos teóricos e melhorar suas análises. Os autores supracitados 

argumentam também que, embora a teoria possa conduzir escolhas de design, pesquisadores 

devem considerar medidas de processo de estudos anteriores que mostram ser relacionados com 

o contexto de discussão. Portanto, para mensurar o nível de confiança, foi utilizado como 

medida de processo o modelo de Mayer et al. (1995), com base em três fatores que foram 

avaliados: capacidade, integridade e benevolência. De acordo com Mayer et al. (1995), 

capacidade pertence ao grupo das habilidades, competências e características que permitem um 

grupo de ter influência dentro de algum domínio específico. A benevolência corresponde ao 

grau pelo qual a pessoa que confia quer fazer o bem para os outros, além de um motivo de 

ganho egocêntrico, sugerindo que a pessoa que confia tem uma afinidade específica com aquele 

que confia. Já a integridade consiste na percepção de que o confiado adere a um conjunto de 

princípios que a pessoa que confia julga aceitável (Mayer et al., 1995).  

A utilização do instrumento de Mayer et al. (1995) objetivou indicar se o nível de 

confiança do profissional indicado (que conhecia bem e confiava profissionalmente, ou que não 

confiava profissionalmente) correspondia ao que foi mensurado no instrumento. Caso o nível 

de confiança mensurado fosse divergente do perfil indicado a ser pensado, o resultado do 

participante era retirado do processo de análise do experimento. 

 Já para a dimensão julgamento e tomada de decisão, correspondente à variável 

dependente, tendo como base DeZoort et al. (2003) e DeZoort et al. (2006), a operacionalização 

foi realizada por meio de um ajuste proposto em recebíveis, com foco na materialidade. O apoio 

no JTD foi mensurado por meio de uma escala de 11 pontos que oscilou de – 5 (Definitivamente 

não fazer o ajuste) a +5 (Definitivamente fazer o ajuste).  

A literatura tem evidenciado que a aplicação prática da materialidade tem se mostrado 

como uma das causas de problemas de evidenciação (Dezoort et al., 2003; Messier et al., 2005; 

Dezoort et al., 2006). Essa constatação levou o IASB a publicar o Exposure Draft ED/2015/8, 

com o propósito de emitir pronunciamento que auxiliasse os preparadores das demonstrações, 

auditores e reguladores a usar o julgamento profissional na aplicação do conceito de 

materialidade. O documento acima apresenta orientações em três principais áreas: 1) 

características de materialidade; 2) como aplicar o conceito de materialidade na prática, ao 

apresentar e evidenciar informações; e 3) como avaliar se omissões e distorções são materiais 

para as demonstrações financeiras. 

A determinação de materialidade pelo auditor é uma questão de julgamento profissional 

e é afetada pela percepção do auditor (ISA 320). Gramling et al. (2012) argumentam que a 

materialidade é um conceito que mostra a importância em torno de um item. Assim, o auditor 

pode discordar se uma transação ou afirmação incorreta é material. Um valor monetário que 

pode ser significativo para uma pessoa pode não ser para outra. O contexto acima mostra que o 

conceito de materialidade é abrangente e orienta a natureza e profundidade da auditoria. 

A materialidade depende da magnitude e/ou da natureza de um item que foi omitido ou 

distorcido, ou de uma combinação de ambas, julgadas nas circunstâncias envolvidas, de tal 

forma, que a omissão ou distorção de um item, ou itens, é material se puder influenciar as 

decisões econômicas tomadas pelos usuários com base nas demonstrações contábeis (NBC TA 

320). De acordo com Messier, Martinov-Bennie e Eilifsen (2005), materialidade é um conceito 

chave para a auditoria, durante os trabalhos profissionais, o auditor precisa se basear na 

materialidade previamente definida para que possa ter condições suficientes para avaliar as 

distorções identificadas e, assim, apresentar um julgamento e tomada de decisão se as mesmas 

distorcem ou não as demonstrações contábeis. 

Para um controle mais efetivo das variáveis dos grupos experimentais, e assim controlar 

ameaças internas, foi elaborado e seguido um roteiro experimental. Conforme o roteiro 

experimental, em todas as unidades de pesquisa, os participantes foram orientados pelo 

investigador em fala padronizada. 
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3.3 Design da pesquisa 

No experimento, o pesquisador manipula a variável independente e verifica se a variável 

dependente, criada hipoteticamente, acaba sendo afetada pela intervenção. Como principais 

vantagens do experimento, tem-se a capacidade do pesquisador manipular a variável 

independente, em que um grupo de controle atua como comparação para avaliar a existência e 

a potência da manipulação; nesse método, a ação de variáveis estranhas pode ser controlada de 

forma mais eficaz do que em outros métodos; e a conveniência e os custos, que são mais viáveis 

em relação a outros métodos, permite uma programação oportuna da coleta de dados e a 

flexibilidade de ajuste das variáveis (Cooper & Schindler, 2013). 

Para a presente pesquisa, o experimento está caracterizado como de laboratório. O 

experimento de laboratório permite manipulação de variáveis independentes, há um maior 

controle de variáveis estranhas, possibilita replicação em outros contextos e, ainda, há uma 

maior validade interna em relação aos demais tipos de experimento (Harrison, 2005).  

Na presente pesquisa adotou-se o design intersujeitos, no qual foram formados grupos 

distintos para fins de comparabilidade dos fatores que caracterizam a variável independente. 

No design intersujeitos, para fins de comparabilidade e evidenciação dos efeitos do tratamento 

experimental, os participantes do estudo são alocados aleatoriamente em grupos diferentes, em 

que um grupo recebe o tratamento experimental e o outro não (Smith, 2003; Aguiar, 2017). 

Como vantagem, nesse design não há interferências entre os tratamentos, já que cada sujeito 

participa de um tratamento distinto. 

A configuração do experimento contemplou uma composição simples, o que exigiu a 

composição de 2 grupos para o tratamento experimental. Nessa composição, a variável 

independente Confiança (Fator Pessoal), foi testada por meio das 2 combinações possíveis: 

Grupo 1 – Alto Nível de Confiança (ANC); Grupo 2 – Baixo Nível de Confiança (BNC). 

Em cada unidade de pesquisa (instituições de ensino e firmas de auditoria), os 

participantes foram divididos de forma aleatória e equitativamente em cada um dos 2 grupos de 

análise, conforme roteiro experimental padronizado. Os participantes foram orientados pelo 

investigador em fala padronizada, com texto previamente estabelecido, inclusive enfatizando a 

não permissão de comunicação entre os indivíduos da pesquisa. 

Apesar do experimento ter sido realizado em contextos diferentes, com acadêmicos de 

ciências contábeis nas suas instituições de ensino e com os auditores nas suas firmas de 

auditoria, o protocolo/roteiro experimental foi o mesmo. A diferença estava no formato do 

ambiente para aplicação das tarefas, no caso das instituições de ensino, o formato era mais 

padronizado, já que foi em sala de aula. No caso das firmas de auditoria, o experimento foi 

aplicado em salas de treinamento ou reuniões, cujo formato apresentou algumas diferenças de 

firma para firma, mas a forma de comunicação, distribuição dos tratamentos experimentais e 

alocação dos participantes seguiu o protocolo. Cada ambiente disponibilizado para aplicação 

do experimento era previamente analisado e enquadrado na divisão estipulada no protocolo 

experimental. 

No desenvolvimento do experimento, medidas de controle foram adotadas para as 

ameaças à validade interna (Maturação, História, Mortalidade dos Sujeitos, Instrumentação, 

Seleção, Regressão Estatística, Imitação de Tratamentos e Desmoralização Ressentida) e para 

as ameaças à validade externa (Validade Populacional, Validade Ecológica e a Validade 

Temporal), mencionados por Smith (2003).  
 

3.4 Instrumento de coleta de dados 

Os 2 grupos responderam a uma tarefa de auditoria envolvendo materialidade na baixa de 

recebíveis, adaptado de Mayer et al. (1995), DeZoort et al. (2003), DeZoort et al. (2006) e 

Kadous et al. (2013). Como o instrumento completo do experimento foi adaptado e validado 
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em outros estudos internacionais, o mesmo passou por tradução reversa, ajustes e pré-testes 

antes da aplicação empírica.  

A tarefa envolveu a discussão de baixa de recebíveis, em que ocorreu uma discordância 

entre dois auditores. Na sequência foi apresentado o conselho de um outro auditor, colega ou 

ex colega de trabalho do mesmo nível hierárquico em que foi solicitado ao participante a pensar: 

alguém que conhecia bem e confiava profissionalmente (Grupo 1/Cenário 1), ou que conhecia 

bem e não confiava profissionalmente (Grupo 2/Cenário 2). O conselho para ambas as situações 

mencionou que o participante tinha a oportunidade de receber conselhos antes de finalizar seus 

julgamentos. Como mencionado acima, o conselho foi passado por um terceiro auditor 

familiarizado com este caso. Foi solicitado ao participante que fizesse a suposição de que o 

conselho tivesse vindo de alguém que tinha as mesmas características daquela pessoa 

identificada e descrita no início da pesquisa, em termos de habilidade técnica, benevolência e 

integridade. 

O participante da pesquisa, diante do cenário analisado, decidiu se apoiava ou não o 

ajuste, em uma escala entre -5 a +5, apresentando seu argumento. Após a realização da tarefa, 

o participante respondeu o “questionário pós-experimento”, em que apresentou a percepção 

quanto ao fator analisado e também a identificação de dados demográficos. O instrumento para 

coleta dos dados conteve duas partes. A primeira teve o cenário do experimento, enquanto a 

segunda parte, o questionário pós-experimento.  

 

3.5 Procedimentos de Análise dos Dados 

Para análise dos dados utilizou-se da estatística descritiva, o Teste “t”, Regressão Linear 

Simples e a Análise de Correspondências Múltiplas (ACM). No intuito de testar a hipótese 

teórica H1 acerca da observação de que o fator confiança influencia no julgamento e tomada de 

decisão em auditoria, foi definido o Teste t. A Regressão Linear Simples e a Análise de 

Correspondências Múltiplas (ACM) foram utilizadas para as análises complementares. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 Análise descritiva 

Com a finalidade de caracterizar os respondentes, o resultado com os acadêmicos 

apresentou o seguinte perfil demográfico: 71,50% (133) são do sexo feminino e 28,50% (53) 

são do sexo masculino. Quanto a faixa etária, a idade mínima é de 20 anos e a idade máxima é 

de 53 anos, tendo como média de 25,8 anos, mediana de 23 anos e desvio padrão 6,32. Na 

análise da experiência dos acadêmicos em auditoria, o resultado revelou que 91,90% (171) não 

possuem experiência e 8,10% (15) tem experiência, sendo em média 3,55 anos de experiência. 

Na área de contabilidade, 34,95% (65) não tem nenhuma experiência e 65,05% (121) possuem 

experiência, sendo em média 3,32 anos de experiência. 

Na análise do perfil dos auditores, os resultados mostram que os profissionais do sexo 

masculino são predominantes, com participação de 65,10% (82), já as mulheres possuem 

percentual de participação de 34,90% (44). Estes resultados são similares aos encontrados nos 

estudos de Chung e Monroe (2001) e de DeZoort et al. (2003). 

Referente à idade, os auditores apresentaram uma média de 30 anos, com idade mínima 

de 19 anos e máxima de 68 anos, sendo inferior à média da idade dos auditores participantes do 

estudo de DeZoort et al. (2003), cuja maioria tinha acima de 50 anos. Na análise do cargo 

ocupado pelos auditores, os achados revelaram uma maioria de auditor sênior, com 53,20% 

(67) de participantes, seguido de gerente ou supervisor com 19,80% (25), 15,10% (19) de 

assistentes, 7,9% (10) de sócios e 4% (5) de trainees. 

 Na análise da experiência no atual cargo, os achados mostraram que a média dos 

auditores é de 2,79 anos, sendo que a experiência mínima é de 0,10 anos e a máxima de 26 

anos. Quanto ao tempo de experiência na área, o estudo evidenciou que a média é de 7,61 anos, 
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sendo 0,10 anos a experiência mínima e a máxima 40 anos. Esses achados evidenciam que a 

experiência dos participantes é superior ao estudo de DeZoort et al. (2006), que foi 6,85 anos.  

Foi verificado também que a maior titulação é a de especialização, em 51,60% (65) dos 

auditores. Do total de auditores do experimento, 47,60% (60) tem a graduação como maior 

titulação e 0,80% (1) o mestrado. Os resultados não evidenciaram nenhum participante tendo o 

doutorado como maior titulação.  

Por fim, quanto as características das firmas de auditoria, verificou-se o porte. Do total 

de participantes, 13,49% (17) são funcionários de Big Four e 86,51% (109) de Não Big Four. 

Quando se observa as 5 maiores firmas de auditoria, 28,57% (36) são funcionários de firma de 

auditoria Big Five e 71,43% (90) de Não Big Five.  

 

4.2 Análise do experimento 

Nesta seção, busca-se verificar o efeito individual do fator pessoal confiança no 

julgamento e tomada de decisão. Realizou-se o Teste t-Student para comparação do julgamento 

e tomada de decisão em auditoria, considerando apenas dois grupos de comparação para o fator 

pessoal confiança: realização da tarefa com cenário de “alto nível de confiança” e com cenário 

de “baixo nível de confiança”. 

O Teste t-Student é útil para testar se as médias de duas populações são ou não 

significativamente diferentes (Maroco, 2014).  O Teste t requer que as variáveis dependentes 

tenham distribuição normal. Para testar normalidade, foi utilizado o teste de Kolmogorov-

Smirnov (KS). Optou-se pelo teste KS, pois é apropriado para amostras com mais de 50 

observações (Maroco, 2014) que é o caso deste estudo. Nos resultados dos dois testes de KS, 

os p-value (Sig.) foram inferiores a 0,05, que a princípio acusou a não normalidade dos dados. 

Entretanto, ao considerar os argumentos de Hair Jr et al. (2009, p. 50), de que os “valores que 

se enquadram entre -1 e +1 ainda são considerados simétricos”, foram calculados a assimetria 

nos dois testes. Após a verificação da assimetria (de 0,000 no fator confiança – acadêmicos e -

0,032 no fator confiança - auditores), considera-se que os dados em análise apresentam 

distribuição normal. 

 Na Tabela 2 é apresentado o resultado do Teste t do fator pessoal confiança no 

julgamento e tomada de decisão. 

 
Tabela 2 – Análise do Test t de amostras independentes entre os grupos no JTD 

Painel A – Fator Pessoal Confiança - ACADÊMICOS 

Julgamento e 

Tomada de 

Decisão (JTD) 

Teste de Levene para 

igualdade de variâncias 

Teste t para Igualdade de 

Médias 
BNC ANC 

F Sig. t df Sig.  N Média N Média 

Variâncias iguais 

assumidas 
38,882 0,000 -9,974 184 0,000 

93 -1,462 93 2,849 
Variâncias iguais 

não assumidas 
  -9,974 158,373 0,000 

Painel B – Fator Pessoal Confiança - AUDITORES 

Julgamento e 

Tomada de 

Decisão (JTD) 

Teste de Levene para 

igualdade de variâncias 

Teste t para Igualdade de 

Médias 
BNC ANC 

F Sig. t df Sig.  N Média N Média 

Variâncias iguais 

assumidas 
136,950 0,000 -8,624 124 0,000 

62 -1,065 64 3,641 
Variâncias iguais 

não assumidas 
  -8,524 78,513 0,000 

Legenda: BNC=Baixo Nível de Confiança; ANC=Alto Nível de Confiança. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Os achados do Painel A mostram que o julgamento e tomada de decisão médio dos 

acadêmicos que realizaram a tarefa de auditoria, em uma escala que variou de -5 a 5, na 

condição de alto nível de confiança (2,849) foi positivo e maior do que aqueles que fizeram a 

tarefa na condição de baixo nível de confiança (-1,462). De acordo com a escala do JTD, 

resultado positivo indica apoio ao ajuste proposto, negativo indica que não há apoio ao ajuste 

proposto e o zero indica incerteza. Portanto, o resultado mostra que o conselho recebido de 

algum colega de trabalho de alto nível de confiança apoiando um ajuste de auditoria, tende a 

influenciar positivamente no ajuste proposto. Esses achados corroboram Harvey e Fischer 

(1997), Kennedy (1997), Soll e Larrick (2009), DeZoort et al. (2003) e Kadous et al. (2013). 

Para dar consistência nos resultados acima, o Painel A também apresenta o Teste t – de 

amostras independentes. De acordo com os resultados, no Teste de Levene, sendo o p-value = 

0,000 (menor do que 0,05), infere-se que as variâncias não são homogêneas e, assim, a 

estatística de teste a utilizar para o teste t-Student é a que não assume variâncias iguais. No teste 

t, como o p-value = 0,000 (menor do que 0,05) rejeita-se a H0, o que permite afirmar que o 

julgamento e tomada de decisão dos dois grupos (Baixo Nível de Confiança e Alto Nível de 

Confiança), são significativamente diferentes.  

No Painel B da Tabela 2, considerando os auditores como participantes do experimento, 

os achados revelam que o julgamento e tomada de decisão médio dos que realizaram a tarefa 

de auditoria, na condição de alto nível de confiança (3,641) foi positivo e maior do que aqueles 

que fizeram a tarefa na condição de baixo nível de confiança (-1,065).  

Na análise do Teste de Levene, sendo o p-value = 0,000 (menor do que 0,05), infere-se 

que as variâncias não são homogêneas, e assim, a estatística de teste a utilizar para o teste t-

Student é a que não assume variâncias iguais. No teste t, como o p-value = 0,000 (menor do 

que 0,05) rejeita-se a H0, o que também permite afirmar que o julgamento e tomada de decisão 

médio dos dois grupos (Baixo Nível de Confiança e Alto Nível de Confiança), são 

significativamente diferentes.  

Com base nesses achados, tanto no experimento realizado com os acadêmicos, quanto 

com os auditores, é possível inferir que o conselho obtido de colega de trabalho de alto nível 

de confiança apoiando um ajuste de auditoria, tende a influenciar positivamente no ajuste 

proposto, o que não permite rejeitar a hipótese H1, de que um maior nível de confiança aumenta 

a propensão do auditor realizar o ajuste contábil. Esse resultado corrobora Harvey e Fischer 

(1997), Kennedy (1997), Soll e Larrick (2009), DeZoort et al. (2003) e Kadous et al. (2013). 

Kadous et al. (2013) encontraram que quando o conselho vem de alguém de laço social 

mais forte tem um peso maior, com evidências de influência no JTD em auditoria. Nesse estudo 

os autores trataram a confiança apenas pelo laço social, com indicação das características e sem 

a utilização de uma medida de processo. Kennedy et al. (1997) encontraram que a busca de 

conselho pode aumentar a justificativa e a precisão do tomador de decisão na auditoria. Harvey 

e Fischer (1997) identificaram que as pessoas melhoram seus julgamentos tomando o conselho 

de colegas de confiança. Os autores argumentam que em muitas instituições, os profissionais 

realizam julgamentos e tomadas de decisões individuais depois de conversar com um ou mais 

colegas de trabalho de confiança. 

 No presente estudo, para dar mais consistência no tratamento experimental do fator 

confiança, que estabeleceu as condições de baixo e alto nível de confiança, foi mensurado pelo 

modelo de Mayer et al. (1995), a confiança considerando-se a capacidade, benevolência e 

integridade. Com isso, na realização do experimento foi possível inferir que a confiança 

influência positivamente no julgamento e tomada de decisão. Na situação de recebimento de 

conselho de colega de confiança, a tendência é que o profissional, por meio da Heurística da 

Ancoragem, tome o conselho como parâmetro inicial para fazer o ajustamento e, na sequência, 

o seu julgamento e tomada de decisão. 
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 A Heurística da Ancoragem estabelece que devido à racionalidade limitada das pessoas, 

há tendência de que elas encontrem um valor ou informação como referência, ou âncora, para 

o ajustamento e julgamento posterior (Tversky & Kahneman, 1974). Diante da confiança no 

colega de trabalho em que há troca de conselhos profissionais, a ancoragem, por meio da 

absorção, e a apreciação desses conselhos podem ser mais frequentes, o que pode servir como 

um parâmetro inicial para o julgamento e tomada de decisão final e, assim, contribuir para 

aumentar a consistência do JTD.  

Como é comum que os auditores desenvolvam trabalhos em equipes, a troca de 

conselhos profissionais tende a ser normal, podendo haver maior absorção desses conselhos 

principalmente quando há alto nível de confiança nos colegas de trabalho (Mayer et al., 1995; 

Harvey & Fischer, 1997; Kadous et al., 2013). A confiança em colegas de trabalho oportuniza 

a troca de conselhos que podem ser apreciados com maior atenção e profundidade, 

possibilitando a realização de julgamento e tomada de decisão de forma mais consistente e, 

assim, com maior qualidade (Harvey & Fischer, 1997; Kennedy et al., 1997; Han et al., 2011). 

As firmas de auditoria têm incentivado a troca de conselhos entre colegas das equipes de 

trabalho, tendo em vista melhorar o ceticismo profissional, bem como melhorar a qualidade do 

processo que envolve o JTD (Dalal & Bonaccio 2010; Kadous et al., 2013).  

 

4.2.1 Análise de sensibilidade 

Como uma análise de sensibilidade, verificou-se a percepção dos participantes quanto 

ao fator observado, por meio da Análise de Correspondências Múltiplas (ACM). As Figuras 1 

e 2 apresentam as percepções dos participantes sobre a qualidade do conselho recebido na 

análise do fator pessoal confiança com os acadêmicos e auditores, respectivamente.  

O mapa perceptual das Figuras 1 e 2 estão subdivididos em quatro quadrantes, sendo 

que a distribuição dos pontos possibilita a análise graficamente da associação entre o fator 

confiança e a percepção da qualidade do conselho recebido. Os participantes estão 

representados no mapa perceptual por meio das variáveis. Quanto mais afastados do centroide 

e mais próximos estiverem às variáveis, maior é poder associativo. 

 

 

Figura 1 - Mapa perceptual da associação entre o fator 

experimental confiança e a percepção da qualidade do 

conselho recebido - ACADÊMICOS 
Legenda: BNC=Baixo Nível de Confiança; ANC=Alto Nível 

de Confiança. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 2 – Mapa perceptual da associação entre o 

fator experimental confiança e a percepção da 

qualidade do conselho recebido - AUDITORES 
Legenda: BNC=Baixo Nível de Confiança; ANC=Alto 

Nível de Confiança. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 De acordo com a Figura 1, o experimento realizado com os acadêmicos, o mapa 

perceptual mostra que há associação entre a condição experimental alto nível de confiança e a 

percepção de alta qualidade no conselho recebido. É observado também a associação entre a 

condição experimental baixo nível de confiança e a percepção de baixa qualidade no conselho 
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recebido. Esse resultado mostra que o fator experimental testado corresponde a percepção dos 

participantes, o que demonstra evidência de consistência do fator testado. 

 No experimento realizado com os auditores, a Figura 2 revela que há forte associação 

na condição de alto nível de confiança e a percepção por parte do auditor de alta qualidade do 

conselho recebido. A Figura mostra também que há associação na condição de baixo nível de 

confiança e a percepção por parte do auditor de baixa qualidade do conselho recebido.  Quanto 

à qualidade média não apresentou associação com nenhuma das duas condições do fator 

confiança. Esses achados mostram que o nível de confiança está associado à qualidade do 

conselho recebido, o que também demonstra consistência no fator observado nos tratamentos 

experimentais, neste caso com os auditores. 

 

4.2.2 Análise complementar das dimensões do fator confiança 

Na aplicação do experimento, para evidenciar a consistência no fator analisado, fator 

pessoal confiança, utilizou-se do instrumento de Mayer et al. (1995) como uma medida de 

processo.  A utilização do instrumento de Mayer et al. (1995) objetivou indicar se o nível de 

confiança do profissional indicado (que conhecia bem e confiava profissionalmente, ou que não 

confiava profissionalmente) correspondia ao que foi manipulado no cenário: condição de baixo 

nível de confiança e condição de alto nível de confiança. 

Como o fator confiança é composto por três dimensões (capacidade, integridade e 

benevolência), a seguir, apresenta-se como análise complementar, a influência das dimensões 

do fator confiança (capacidade, integridade e benevolência) no julgamento e tomada de decisão 

em auditoria. Vale ressaltar que nesse caso, a análise complementar considera apenas a 

mensuração da medida de processo que foi empregada para dar consistência nos tratamentos 

experimentais. 

Para análise da influência das dimensões da confiança no JTD, considerando os 

pressupostos, utilizou-se a Regressão Linear Múltipla, conforme Tabela 3. A Tabela apresenta 

o coeficiente de determinação (R2) dos modelos de regressão, considerando os acadêmicos e os 

auditores. Os resultados mostram R2 de 0,353 para o modelo 1 (acadêmicos) e R2 de 0,387 para 

o modelo 2 (auditores), evidenciando que as variáveis independentes são responsáveis por 

35,3% e 38,7%, respectivamente, da variação no julgamento e tomada de decisão em auditoria 

contábil. A Tabela 3 mostra também que o R2 ajustado do JTD em auditoria contábil dos dois 

modelos é próximo ao R2, o que revela um poder satisfatório de explicação.  

Na análise do Durbin-Watson, em ambos os modelos, a Tabela 3 apresenta um valor na 

faixa 2, o que sugere a independência dos resíduos, indicando que não há relação entre eles. 

Segundo Maroco (2014), quando o Durbin-Watson apresenta resultados próximos a 2, indica 

que não há problema de autocorrelação de primeira ordem entre os resíduos. Na análise do VIF, 

em ambos os modelos, os resultados confirmam que não há problemas de multicolinearidade, 

já que os valores não são superiores a 10 (Kennedy, 1998; Gujarati, 2006). 

A Tabela 3 apresenta também a análise de variância das variáveis nos modelos de 

regressão linear. Como a significância da ANOVA é menor do que 0,05, sugere-se que há 

linearidade nos dados e que pelo menos uma das variáveis explicativas incluídas é significativa 

para explicar o comportamento da variável dependente. Assim, considera-se que nos modelos 

1 e 2 apresentados na Tabela 3, há evidências de que as variáveis Habilidade (HAB), 

Benevolência (BEN) e Integridade (INT) influenciam significativamente no JTD em auditoria. 
 

Tabela 3 - Modelos de regressão múltipla de influência das dimensões do fator confiança no julgamento e 

tomada de decisão em auditoria  

Variáveis 

Independentes 

Modelo 1 – regressão linear simples - 

ACADÊMICOS 

Modelo 2 – regressão linear simples 

AUDITORES 

Coeficiente / Sig. VIF Coeficiente / Sig. VIF 
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Constante 
Coeficiente -7,077 

- 
Coeficiente -6,635 

- 
Sig. 0,000 Sig. 0,000 

HAB - Habilidade 
Coeficiente 0,687 

1,592 
Coeficiente 1,162 

2,199 
Sig. 0,014 Sig. 0,003 

BEN - Benevolência 
Coeficiente 0,573 

2,076 
Coeficiente 0,232 

2,868 
Sig. 0,036 Sig. 0,487 

INT - Integridade 
Coeficiente 1,057 

2,303 
Coeficiente 0,858 

3,193 
Sig. 0,001 Sig. 0,027 

R 0,594 0,622 

R² 0,353 0,387 

R² Ajustado 0,343 0,372 

Durbin-Watson 1,483 2,264 

Anova 
F 33,148 25,727 

Sig. 0,000 0,000 

a. Variável Dependente: JTD – Julgamento e Tomada de Decisão 

b. Preditores – modelo 1: (Constante), HAB, BEN, INT. 

b. Preditores – modelo 2: (Constante), HAB, BEN, INT. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Nos dois modelos de regressão, com acadêmicos e auditores, os modelos da regressão 

linear evidenciam a influência positiva da habilidade, benevolência e integridade no julgamento 

e tomada de decisão em auditoria, exceto a benevolência no modelo com os auditores (2). As 

variáveis independentes Habilidade (HAB), Benevolência (BEN) e Integridade (INT), podem 

ser consideradas estatisticamente significantes ao nível de 5% (p-value < 0,05) no modelo 1 

(acadêmicos) e as variáveis Habilidade (HAB) e Integridade (INT) no modelo 2 (auditores). 

Na comparação do modelo de regressão 2 com o modelo 1, observa-se que no modelo 

2, realizados com auditores, a Benevolência não influência o julgamento e tomada de decisão 

em auditoria. A benevolência considera o vínculo social com o colega, corresponde ao grau 

pelo qual a pessoa que confia quer fazer o bem para os outros, além de um motivo de ganho 

egocêntrico, sugerindo que a pessoa que confia tem uma afinidade específica com aquele que 

confia (Mayer et al., 1995). Portanto, nesse caso vale destacar que o auditor considera apenas a 

habilidade e integridade do colega, como elementos que caracteriza a confiança como fator 

influenciador no JTD em auditoria.  

 

5 CONCLUSÕES 

O presente estudo realizou um experimento com 186 acadêmicos de ciências contábeis 

que estão cursando ou já cursaram a disciplina de auditoria e com 126 auditores independentes, 

com o intuito de avaliar a influência da confiança no julgamento e tomada de decisão em 

auditoria. 

Na análise do fator pessoal confiança, considerando separadamente como participantes 

acadêmicos e depois auditores, em ambas amostras, o experimento revelou que um maior nível 

de confiança aumenta a propensão do auditor realizar o ajuste contábil. Nesse caso, foi 

observado que o conselho vindo de alguém de alta confiança, indicando apoio ao ajuste 

proposto, reflete positivamente na decisão final. Com esse resultado, é possível inferir que o 

fator pessoal confiança influencia no JTD.  

Ao fazer parte de uma equipe de auditores em que há confiança entre os membros, a 
troca de conselho profissional pode ser mais rotineira e a apreciação dessas informações 

trocadas tende a ser mais consideradas, bem como analisada com maior profundidade para 

possivelmente servir como um parâmetro inicial do JTD final. No modelo de mensuração da 

confiança, além da benevolência, que compreende o laço social, considerou também a 

capacidade e integridade, o que demonstra mais credibilidade nos conselhos trocados quando 

há alto nível de confiança entre os profissionais.  
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Os resultados do experimento e do teste de consistência do instrumento (pós-

experimento) permitiram comprovar que o fator confiança influencia o julgamento e tomada de 

decisão em auditoria. O estudo contribui também na perspectiva de compreender que a 

confiança como fator pessoal, levando em consideração, além da característica de benevolência, 

as de capacidade e integridade, possibilita uma melhor recepção e absorção de conselhos e 

informações trocadas entre colegas de alto nível de confiança. Contribui na perspectiva de 

compreender que a confiança em conselhos trocados, por meio da Heurística da Ancoragem, 

pode ser observada como um parâmetro para realização do JTD. 

Como o fator confiança é composto por três dimensões (capacidade, integridade e 

benevolência) e inicialmente na pesquisa foi aplicado uma medida de processo para mensurar 

se o nível de confiança do profissional indicado na manipulação da variável (que conhecia bem 

e confiava profissionalmente, ou que não confiava profissionalmente) correspondia ao que foi 

mensurado no instrumento, realizou-se uma análise complementar para verificar o efeito das 

dimensões da confiança no JTD. Na análise dos resultados dos acadêmicos, os resultados 

revelaram que as três dimensões da confiança afetam o JTD, já nos auditores a benevolência 

não exerceu influência, indicando que esses profissionais não consideram o vínculo social na 

confiança, mas sim a habilidade e integridade do colega. 

Com a adoção do método de experimento, possibilitou a identificação e a aplicação de 

medidas de controle quanto as ameaças as validades interna e externa, não permitindo que 

variáveis estranhas afetassem os achados. Com isso, em cenário prático pré-estabelecido, o 

comportamento do participante no julgamento e tomada de decisão foi observado in loco pelo 

pesquisador. Após a realização da tarefa experimental foi aplicado um questionário pós-

experimento, que permitiu confirmar a consistência do instrumento operacionalizado.  

Sugere-se que novos estudos aumentem a amostra, para uma análise levando-se em 

consideração nos tratamentos experimentais algumas variáveis de controle, como o sexo, 

experiência, e no caso dos auditores, também o cargo ocupado e o tamanho da firma de 

auditoria. Para que essa sugestão seja operacionalizada, recomenda-se que a variável desejada 

faça parte do planejamento do experimento, bem como esteja incluída no planejamento e no 

roteiro experimental, o que possibilitará ter grupos significativos para fins de comparabilidade. 

Apesar dessas informações demográficas terem sido identificadas, não fizeram parte dos 

protocolos/roteiros experimentais. 
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