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PROJETO DE PESQUISA 

 

MODELOS DE TOMADA DE DECISÃO APLICADOS À CONTABILIDADE GERENCIAL COM 
ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA (STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING - SMA) 

Área de Concentração: CONTROLADORIA E FINANÇAS EMPRESARIAIS 

Linha de Pesquisa: CONTROLE GERENCIAL E SUSTENTABILIDADE 

Situação do Projeto: EM ANDAMENTO 

Data de Início: 01/01/2012 

 
Descrição: Estudos sobre o processo de tomada de decisão têm sido desenvolvidos com enfoques 
interdisciplinares, especialmente reunindo temas de Psicologia Cognitiva, Neurociência Cognitiva, 
Economia, Contabilidade, Sociologia, dentre outros. Sob este enfoque, há cerca de nove anos vêm 
sendo feitos estudos, por pesquisadores do presente grupo, acerca das decisões em ambientes 
contábeis, dentro da linha de pesquisa que se denominou Neuroaccounting, tendo como linha de 
fomento o MackPesquisa (projetos finalizados em setembro de 2011) e o CNPq e (projeto finalizado em 
dezembro de 2011). Em termos práticos aprendeu-se que a análise da decisão em ambientes contábeis, 
feita por gestores de diferentes áreas da empresa, não segue os passos previstos para a racionalidade; 
há fraca influência das informações sobre as decisões do dia a dia do gestor que são baseadas em sua 
experiência profissional; a incongruência de informações é percebida, mas pode não mudar a resposta 
de decisão, especialmente quando há ganhos ou perdas associados às decisões aprendidas, dentre 
outros aspectos. Esses resultados mostraram que as decisões tomadas no “mundo real” são diferentes 
das tomadas em ambientes controlados de laboratório. Tais decisões aproximam-se mais dos tipos de 
decisões analisadas em experimentos que usam tarefas cognitivas denominadas Experience-Based 
(baseada na experiência) do que decisões associadas a tarefas denominadas Description-Based 
(baseadas na descrição). Nas decisões do tipo Description-Based os decisores recebem informações 
explícitas sobre a natureza das alternativas que lhe são propostas para decisão (como probabilidades 
de ocorrência das alternativas sob decisão e os resultados obtidos, payoffs); nas decisões do tipo 
Experience-Based os decisores só tem como informação disponível o resultado de suas próprias 
decisões (os payoffs de cada escolha), sendo que após várias decisões sequenciais o decisor aprende 
quais são as alternativas de resposta que lhe trazem melhores resultados (KORITZKY e YECHIAM, 
2010). Dando continuidade aos estudos anteriores, a presente linha de pesquisa tem como objetivos: 
1. Analisar o processo de tomada de decisão como um fator de competitividade, compreendendo-se a 
relação entre os processos de tomada de decisão em ambientes contábeis e o uso de técnicas de 
contabilidade gerencial com orientação estratégica; 2.Realizar estudos comparativos do processo de 
tomada de decisão, tendo-se como objetivo comparar modelos de tomada de decisão entre diferentes 
setores da economia brasileira ou em diferentes países, neste caso tendo-se como base a comparação 
de modelos identificados no Brasil; 3. Desenvolver estudos na linha de contabilidade comportamental 
que enfatizem os aspectos sócio-afetivos presentes em diferentes situações de decisão (como 
situações de de investimento, de pagamento de impostos, de definição de orçamentos, de implantação 
de sistemas, dentre outras). A linha de pesquisa tem dois projetos a ela associados: 1) Projeto 1548, 
com fomento do MackPesquisa, iniciado em fevereiro de 2013 e finalizado em fevereiro de 2015; 2) 
Projeto com fomento do MackPesquisa, iniciado em fevereiro de 2016 e com término previsto para 
fevereiro de 2017; 3) Projeto 477668/2012-7, com fomento do CNPq, iniciado em dezembro de 2012, 
com previsão de término em novembro de 2015, termo de prorrogação para nov/2016, em 
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encerramento. Há várias produções associadas aos projetos, mencionadas a seguir. Artigos publicados 
em periódicos: 1) Interference of Social-affective factors with accounting information systems. Sylwan, 
ISSN 0039-7660, v. 160 (15), 2016. JCR: 0,41. 2) Medidas de desempenho da área de recursos 
humanos e seu relacionamento com indicadores de desempenho econômico. REGE – Revista de 
Gestão. V. 22, n.1, jan/mar 2015; 3) Unearthing the purports of trust in authorities and power of 
authorities in the Latin American tax climate. Annals of the Constantin Brâncuse University of Tâigu Jiu, 
Economy Series, Issue 3, 2014; Artigos publicados em anais de congresso: 1) Análise da Relação de 
Confiança Entre Empreendedor e Investidor Sob a Ótica do Dilema do Prisioneiro. Anais XL Congresso 
ENANPAD. Barra do Sauípe (BA). Set. 2016. 2) Decisões sobre a estrutura de capital nas PMEs 
industriais: uma abordagem do ciclo de vida. Anais 16º Encontro Brasileiro de Finanças, Rio de Janeiro 
(RJ), julho 2016; 3) Uso dos sistemas de informação e suas implicações nas componentes da memória 
organizacional: um estudo com empresas brasileiras. Anais XL Congresso ENANPAD. Barra do Sauípe 
(BA). 4) The influence of information and social-affective factors on decision in accounting environment. 
Annals 38th Annual Conference – European Accounting Association. Glasgow (Scotland). Ap. 2015; 5) 
Análise de aspectos sociais e afetivos em situações de decisão. Anais...XXXIX EnANPAD 2015, Belo 
Horizonte (MG); 6) Os sistemas de informação e seu relacionamento com a memória organizacional. 
Anais SEMEAD, 2015. São Paulo (SP). 7) The influence of information and social-affective factors on 
decision in accounting environment. Anais 38th EAA Annual Congress, Glasgow, Scotland. 2016. 8) 
Tomada de decisão de metas orçamentárias: estudo com empresa do setor siderúrgico baseado em 
modelos cognitivos. Anis XXXIX EnANPAD 2015. Belo Horiozonte (MG). 2015. 9) O desenvolvimento 
de práticas de controle gerencial para empresas incubadas: uma revisão da literatura sobre o tema. 
Annais VII Congreso de Costos del Mercosur. Montevideo. 2014. 10) O processo de tomada de decisão 
de gestores hospitalares; Anais XIV Congresso USP de Controladoria e Contabilidade. São Paulo (SP). 
Jul.2014. 11) Os efeitos do risco e do benefício sobre a confiança em decisões relacionadas a 
investimento: um estudo experimental. Anais VII Congresso Anpcont. Rio de Janeiro (RJ). 2014; 12) 
Behavioral styles in the accounting profession: implications for implementing IFRS in Brazil. Annals 36th 
Annual Conference – European Accounting Association. Paris. 2013. 13) Decision making in accounting 
environment: implications to developing management control systemns in Brazil. Annals 36th Annual 
Conference – European Accounting Association. Paris. 2013. Atuação como debatedora ou mediadora: 
1) VI Encontro Mackenzie de Controladoria. Setembro de 2016; 2) 36th Annual Congress – European 
Accounting Association, Paris, 2013; 3) VIII Congresso Anpcont , na área de Contabilidade Gerencial; 
Agosto/2013. Palestras proferidas: 1) Tomada de decisão: é possível formar um decisor? Semana de 
Ciência e Tecnologia, Universidade Presbiteriana Mackenzie. Outubro de2016. 2) Uma viagem pelo 
Brasil: nossa história, cultura e economia. Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca (Romênia). Julho 
de 2016; 3) O desenvolvimento da competência de tomada de decisão. XIV Semana do CCSA, UPM, 
Campus Higienópolis. Maio de 2015. 4) O processo de tomada de decisão: Decisões rápidas ou lentas? 
Semana do CCSA, UPM, Campus Higienópolis. Maio de 2015. 5) Neuroaccountig: Neurociência 
aplicada em ambientes contábeis. Instituto Brasileiro de Neuromarketing. São Paulo. Março de 2015. 6) 
Decisões Rápidas ou Lentas? Empresa Amil; Mackenzie Soluções; março 2014; 7) Competência de 
tomada de decisão: decisões rápidas ou lentas? Expomangement. São Paulo. Novembro. 2013. Cursos 
de curta duração: 1) How do we make a decision? Universitatea Babes-Bolyai. Cluj-Napoca (Romênia). 
Julho de 2016. Trabalhos de conclusão de curso: Foram defendidos quatro trabalhos em 2013; quatro 
trabalhos em 2014; três trabalhos em 2015. Em 2016, 3 trabalhos sobre tomada de decisão no ambiente 
contábil. Dissertações de mestrado: Dissertações de mestrado foram defendidas no período de fevereiro 
de 2013 a dez de 2018, alunos: Gladis Borelli, Janaina Macedo Calvo, Daniela Ferreira Bandelli, Larissa 
Ando, Daniek Bubniak Portas, Beatriz Tenuta Araujo, Andrea Luiza Bozzo, Alexandre Daniel Roca 
Arenales, Marcelo Nunes Mota, Marcelo Prudênciuo de Lima, Ana Carolina Reis Covelli, Valderio Matias 
da Silva . Capítulos de livro: CESAR, AMRVC; BOGGIO, P.S.; CAMPANHÃ, C. Neuroeconomia: uma 
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visão geral sobre o tema. In AVILA, F.; BIANCHI, A. (Orgs). Guia de Economia Comportamental e 
Experimental. São Paulo: EconomiaComportamental.org. Dez/2015. Projetos subsidiados: 1) Finalizado 
projeto subvencionado pelo CNPq (projeto nr. 5897087272968354); líder do projeto: Ana Maria Roux 
Valentini Coelho Cesar; Faixa A - até R$ 30.000,00, término em junho/2017. 2) Finalizado em março de 
2015 projeto subvencionado pelo MACKPESQUISA, com parceria internacional; líder: Ana Maria Roux 
Valentini Coelho Cesar. Projetos de iniciação científica: 1) PIBIC com orientação finalizada: Amanda 
Gabriela Schneider Schunk, com o tema “Tomada de decisão de profissionais da área de 
Contabilidade”, Iara Schwartz de Mello Campos Oliveira, com o tema “Os Efeitos do Risco e do Benefício 
sobre a Confiança em Decisões Relacionadas a Metas Orçamentárias de Investimento: Um Estudo 
Experimental”, tendo os mesmos sido apresentados nas Semanas Nacional de Ciência e Tecnologia 
(Out/2014 e Out/2018). 
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