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RESUMO 

Objetivo do Trabalho: analisar as publicações sobre Behavioral Accounting (BA) de 1950 a 

2020, nas diversas áreas de conhecimento da Contabilidade e as relacionar aos seus diversos 

aspectos de forma a entender o que se discute sobre BA no Brasil e no mundo, propondo-se uma 

definição operacional para a área, delimitando-se assim o seu campo de estudo, e um produto 

tecnológico – guia didático para pesquisas bibliométricas. Metodologia: é um estudo 

quantitativo com abordagem bibliométrica, aplicando-se a revisão sistemática da literatura, 

complementado pela aplicação de estudo qualitativo, com a utilização de análise de conteúdo 

sobre os trabalhos publicados e disponíveis nas plataformas científicas de bases de dados da 

CAPES, Web of Science, EBSCO e SCOPUS. Resultados: o estudo identificou crescente 

interesse sobre o tema, principalmente na última década, e tendência à utilização de 

instrumentos online neste campo de pesquisa. A produção analisada apresentou característica 

anglo-saxônica e pouca expansão para outros países. O Brasil mostra um esforço de geração de 

conhecimento na área, embora não se identifique um centro produtor de conhecimento em 

Contabilidade Comportamental neste país, vislumbra-se um campo de pesquisa a ser explorado. 

Há indicação de dinamicidade e importância do tema na contemporaneidade devido ao aumento 

no número de citações das publicações analisadas na última década. A produção apareceu 

esparsa, distribuída por diferentes instituições, porém a Auburn University, no Estado do 

Alabama, EUA, aparece como um possível centro produtor do conhecimento, podendo vir a 

constituir-se numa oportunidade de pesquisa conjunta para pesquisadores brasileiros. Notou-se 

que os estudos têm, em sua maioria, ênfase na abordagem positiva superando a normativa, 

enfoque comportamental, área temática ensino e pesquisa e foco em indivíduos e condições 

ambientais. A análise de conteúdo temática, através da categorização de seus conceitos, 

permitiu identificar as diversas características que compõem o corpus de documentos e o 

desenho de uma definição operacional para o tema, apresentada nos resultados deste estudo. 

Tanto na análise bibliométrica, quanto na análise de conteúdo, observou-se a orientação da 

produção em BA para a educação e pesquisa, indicando uma tendência do tema se tornar uma 

disciplina essencial na formação de profissionais da área contábil, especialmente em programas 

profissionais que aproximam a teoria à prática. Implicações práticas: para os programas de 

ensino, para os pesquisadores e demais interessados na produção científica das diversas áreas 

de atuação da contabilidade, permitindo aplicação deste conhecimento em seus estudos, além 

dos desdobramentos na atuação desses profissionais enquanto se especializam em programas 

profissionais, aproximando a teoria que aprendem às práticas nas organizações em que atuam. 

Originalidade e contribuições: as questões exploradas e compiladas neste trabalho poderão 

ajudar outros pesquisadores, facilitando seus trabalhos de pesquisa, pois traz, além do 

entendimento e identificação operacional sobre o que é BA, a compilação da metodologia 

utilizada nesta pesquisa através de uma guia didático, que será disponibilizado e poderá ser 

consultado por aqueles que pretenderem aplicar a mesma metodologia em suas pesquisas. 

Palavras-chave: Behavioral Accounting. Bibliometria. Contabilidade. Análise de conteúdo. 

Revisão Sistemática. Programas Profissionais em contabilidade. 



ABSTRACT 

Goal: to analyze publications on Behavioral Accounting (BA) from 1950 to 2020, in several 

areas of knowledge of Accounting and relate them to its various aspects in order to understand 

what is discussed about BA in Brazil and in the world, proposing an operational definition for 

the area, thus delimiting its field of study, and a technological product – a didactic guide for 

bibliometric research. Methodology: it is a quantitative study with bibliometric approach, 

applying systematic literature review, complemented by the application of qualitative study, 

using content analysis on published works available on CAPES, Web of Science, EBSCO and 

SCOPUS scientific databases platforms. Results: the study identified growing interest on the 

subject, especially in the last, and a trend to use online instruments in this field of research. The 

analyzed production presented an Anglo-Saxon characteristic and little expansion to other 

countries. Brazil shows an effort to generate knowledge in the area, although a knowledge-

producing center in Behavioral Accounting is not identified in this country, a field of research 

to be explored is envisioned. There is an indication of the dynamism and importance of the 

theme in contemporaneity due to the increase in the number of citations of the analyzed 

publications in the last decade. The production appeared sparse, distributed by different 

institutions, however the Auburn University, in the State of Alabama, USA, appears as a 

possible  appears as a possible center of knowledge production, which could become an 

opportunity for joint research for Brazilian researchers. It was noticed that most studies have 

emphasis on  positive approach surpassing the normative one, behavioral focus, thematic area 

of teaching and research, and focus on individuals and environmental conditions. Thematic 

content analysis, through the categorization of its concepts, allowed the identification of several 

characteristics that make up the corpus of documents and the design of an operational definition 

for the theme, presented in the results of this study. Both bibliometric analysis and content 

analysis presented an orientation of BA production towards education and research, indicating 

a tendency of the theme to become an essential discipline in the training of professionals in the 

accounting area, especially in professional programs that approach the theory to practice. 

Practical implications: for teaching programs, researchers and others interested in scientific 

production in various areas of accounting practice, allowing the application of this knowledge 

in their studies, in addition to consequences in the performance of these professionals while 

specializing in professional programs, bringing the theory they learn closer to practices in the 

organizations in which they work. Originality and contributions: the questions explored and 

compiled in this work may help other researchers, facilitating their research work, as it brings, 

in addition to the operational understanding and identification of what BA is, the compilation 

of the methodology used in this research through a didactic guide, which will be made available 

and can be consulted by those who intend to apply the same methodology in their research. 

 

Keywords: Behavioral Accounting. Bibliometrics. Accounting. Content analysis. Systematic 

review. Accounting Professional programs. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo apresenta-se uma introdução ao tema abordado, a situação-problema de 

pesquisa, os objetivos gerais e específicos, suas justificativas e contribuições. 

1.1  DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

A publicação em periódicos tem importante papel para o avanço do conhecimento 

científico, por ser realizada de maneira mais veloz e mais abrangente do que outras formas de 

publicação, servindo assim como fonte de bibliografia e contribuindo para a atualização dos 

leitores. Além da contribuição das pesquisas relatadas, que servem como forma de avaliação 

para cientistas em todo o mundo, conforme destacado por Oliveira (2002, p.69), esses estudos, 

produzidos nas diversas áreas das ciências humanas e sociais, têm como condição para seu 

reconhecimento a sua publicação em canais formais de comunicação científica. Artigos 

publicados em periódicos servem como referência para se determinar a evolução de 

determinadas áreas de conhecimento, fato evidenciado por Silva, Menezes e Pinheiro (2003, 

p.199).   

Beuren, Machado e Dal Vesco (2015, p.84) afirmam que, devido ao fato da produção 

científica do corpo docente de programas de pós-graduação stricto-sensu ser pontuada pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), é estimulado o 

desenvolvimento de pesquisas e a busca por periódicos para publicação dos resultados no 

âmbito dos cursos, contribuindo para o aumento dessa produção, bem como para a inserção de 

mais pesquisadores com interesse nos mais variados temas do conhecimento científico.  

 O processo de avaliação da ciência não é recente, sendo que as revisões sistemáticas, 

por se prestarem a mapear e conhecer trabalhos acadêmicos publicados em determinada área, 

possibilitam a “avaliação e a reflexão desses trabalhos e da área em questão”; essas revisões em 

geral são feitas utilizando-se técnicas tradicionais como a análise bibliométrica (CARDOSO; 

MENDONÇA NETO; RICCIO; SAKATA, 2005, p.35). 

Em uma análise sobre a produção científica em contabilidade (sendo essa uma das 

diversas áreas de estudo do conhecimento científico) no Brasil, Theóphilo e Iudícibus (2005, 

p.147) afirmam que essa produção vem se tornando mais frequente, assim como Lima, Diniz e 

Silva (2013, p.617) observaram que “os estudiosos despertam a atenção para a importância de 



13 

 

se acompanhar e avaliar o desenvolvimento da pesquisa científica contábil no Brasil [...] com 

o intuito de trazer mais reflexões e contribuições para a evolução da Ciência Contábil”.  

Os estudos de caráter bibliográfico estão sempre presentes nas publicações da área de 

Ciências Contábeis, e as publicações sobre sua teoria e prática podem ajudar aqueles que têm 

interesse na área  a conhecer o que foi produzido de importante sobre o objeto de pesquisa e 

desenvolver seu próprio trabalho ou fazer interpretação dos escritos ainda não realizados 

(BEUREN et al., 2008, p. 87), o que corrobora para o entendimento da evolução de estudos 

nesta área. Desta forma percebe-se que a construção do saber científico acontece através da 

disponibilização e do acesso a essas produções. 

Ao abordar as abrangências dos estudos em contabilidade, a partir de década de 1960, 

observa-se que o corpo teórico dessa área, até então extremamente normativo, passou a ser 

modificado e influenciado por pesquisas realizadas em outras disciplinas, como economia, 

finanças, psicologia, econometria, sociologia etc. (LOPES; LIMA, 2001, p.28). Seguindo essa 

linha multidisciplinar, a pesquisa orientada pela metodologia institucional e social estuda a 

contabilidade como um mecanismo interligado ao cotidiano das organizações; procura explicar 

seus fenômenos a partir dos padrões de comportamento, normas, crenças e procedimentos, 

fundamentando-se na percepção de que suas aplicações e características de seus mecanismos, 

que nem sempre são definidas por motivações objetivas e racionais (LOPES; IUDÍCIBUS, 

2012, p.33). Sendo a contabilidade um produto de interações humanas, também tem uma 

relação muito intensa com as teorias comportamentais (FREZATTI; ROCHA; NASCIMENTO; 

JUNQUEIRA, 2009, p.236), utilizando-se de teorias provenientes da psicologia, como a 

psicologia cognitiva, a psicologia social e aos estudos de motivação (BIRNBERG; LUFT; 

SHIELDS, 2006, p.118). 

Birnberg (2011, p.2) entende que o papel da pesquisa comportamental também cresceu 

em outras disciplinas das ciências sociais trazendo novos métodos de pesquisa, o que acabou 

levando à falta de clareza na definição dos limites da Behavioral Accounting Research (BAR) 

em particular. Isso o fez definir o teste de limitação usado em seu artigo como sendo “análogo 

àquele oferecido como uma definição operacional de obscenidade: conhecemos BAR quando 

nós a vemos; na margem, diferentes pessoas traçarão a linha em diferentes lugares, no entanto, 

existe pouca discordância no cerne da pesquisa”.  
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Observa-se que os estudos sobre Behavioral Accounting (BA) desde a década de 1950 

até a atualidade definem esta área de estudo, suas abordagens e seus limites de diversas formas. 

Alguns discorrem sobre a decisão dos produtores de informações contábeis em como aplicar as 

teorias à produção dessas informações (comportamento do contador) e como essas informações 

influenciam a tomada de decisão, o julgamento e comportamentos de seus diversos usuários, 

como por exemplo gestores, investidores, auditores entre outros, no contexto da sociedade em 

que atuam (comportamento dos usuários) e os fatores que fazem com que haja diferenças no 

tratamento das informações, aplicação da teoria contábil e sua evolução (GREEN JR. ,1950; 

CAPLAN ,1966;  BEDFORD, 1967; BAMBER ,1993; REITER ,1994; BONNER,1999; 

TROTMAN, 2011). 

Uma outra gama de estudos entendem a contabilidade como sendo um processo 

comportamental por sua própria natureza, e a aplicação dos achados da ciência comportamental 

tendo por finalidade melhorar a efetividade dos relatórios contábeis (HOFSTEDT; 

KINARD,1970; ELLIOTT, 1971;  AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION ,1971), 

além de alcançar o objetivo de “compreender, explicar e prever o comportamento humano em 

situações ou contextos contábeis” (AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION, 1974), 

enxergando um novo campo na ciência comportamental na intersecção da psicologia, 

economia, estatística e ciência da gestão, tendo como foco entender como os indivíduos 

pesquisam, codificam, ponderam e combinam as informações para formar julgamentos e 

decisões (EINHORN,1976; BIRNBERG, 2011; LIMA FILHO; BRUNI; MENEZES, 2013; 

CESAR, 2015).  

Nesta mesma linha, alguns estudos tratam sobre a  aplicação de conceitos de ciências 

sociais e estudos psicológicos em algumas áreas de pesquisa contábil se concentrando no 

"elemento humano", já que a contabilidade é uma prática cujas consequências são mediadas 

pelos contextos humanos e sociais em que operam e pelas maneiras pelas quais se interceptam 

com outros fenômenos organizacionais, tendo como maior influência a abordagem de tomada 

de decisão, buscando entender como as pessoas individualmente ou em combinação realmente 

usam ou são afetadas pelas informações contábeis (BALACHANDRAN ,1985; HOPWOOD, 

1989; CAPLAN ,1989; BIRNBERG E SHIELDS ,1989; MAINES, 1994; DYCKMAN, 1998; 

BOGHEAN ,2019). 

Existem ainda aqueles estudos que tratam da utilização e desenvolvimento de 

dispositivos, como os sistemas de informações contábeis, sistema de controle gerencial e 
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processo decisório, a fim de controlar o comportamento de produtores e usuários de informação 

contábil (BRUNS JR. ,1968; JONES, 1976; SAN MIGUEL, 1977; FERRIS;HASKINS, 1988) 

e da utilização de sistemas de recompensas, que podem levar a vieses que motivam os gestores 

a adotar práticas inadequadas e a produzir reports  financeiros enganosos (HAWKINS ,1969). 

Outros focam no mercado de capitais e na explicação de “anomalias” de mercado 

através da integração de características da economia experimental em experimentos de 

contabilidade comportamental, como por exemplo os estudos em neuroeconomia 

(MOSER,1998; BIRNBERG; GANGULY, 2012; IZI, GHARKAZ; SAEIDI; MATOOFI, 

2020). 

Entretanto alguns estudo definem a pesquisa em BA como ampla, que “apenas cresceu” 

de forma desfocada, inútil e sem amor, exceto por seus praticantes, o que torna esta pesquisa 

um grande desafio (HOFSTEDT ,1976; BURGSTAHLER; SUNDEM,1989), ainda buscando 

uma identidade (COLVILLE ;1981) e ignorado conceitos cruciais, tanto para o 

desenvolvimento de uma compreensão completa de como as informações contábeis são 

processadas pelos seres humanos, quanto para a interpretação das pesquisas existentes 

(BIRNBERG E SHIELDS, 1984) e ainda existem aqueles que trazem a discussão sobre a  

marginalização e descrédito desses estudos dentro da academia, por falarem sobre os humanos 

como seres não economicamente idealizados e sobre pesquisas que lidam com o 

comportamento dos contadores utilizando assuntos contábeis e seus efeitos motivacionais e 

informativos; porém acreditando que uma boa direção é conduzir pesquisas informadas 

simultaneamente por teorias comportamentais e econômicas, porque este tipo de pesquisa pode 

obter a atenção do mainstream dos pesquisadores contábeis com foco na economia. 

(BIRNBERG, LUFT E SHIELDS, 2006; CHOO E TAN, 2006; WILLIAMS, JENKINS E 

INGRAHAM, 2006; SHIELDS, 2009). 

Esta heterogeneidade e diversidade da produção científica em contabilidade 

comportamental até aqui apresentadas, chamam a atenção para alguns pontos: não há nesses 

estudos uma definição clara e definitiva para o que seria BA e sua delimitação, ou simplesmente 

não abordam uma definição e uma delimitação para esta área de estudo, porém há uma busca 

neste sentido, elucidada em estudos bibliométricos anteriores, que abordam o tema e que serão 

apresentados mais a frente, mas que não trazem uma definição clara e única sobre BA, 

apontando para a necessidade da investigação mais detalhada e abrangente, de maneira estrutura 

e sistematizada da produção científica em BA.  
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É inegável sua importância como objeto de investigação, sendo que, em alinhamento 

com o entendimento de Birnberg (2011, p.3), a unidade comportamental inserida nas diversas 

áreas da contabilidade será objeto deste estudo. 

O que se espera deste trabalho, através do exame das publicações em BA, dentro das 

delimitações estipuladas, é responder a seguinte questão de pesquisa: Quais as definições e 

conceitos  sobre Behavioral Accounting presentes nas publicações sobre o tema entre 1950  e 

2020 no Brasil e no mundo nas diversas áreas e aspectos da Contabilidade? 

1.2 OBJETIVOS DO TRABALHO 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é analisar as produções científicas em BA entre 1950 e 

2020 e as relacionar aos diversos aspectos da Contabilidade.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

✓ Identificar as publicações em BA que trazem definições ou conceitos sobre o tema, seus 

indicadores bibliométricos e áreas da Contabilidade; 

✓ Categorizar as publicações em BA relacionando-as aos enfoques da Contabilidade, às 

abordagens e às áreas da mesma e, 

✓ Considerando os aspectos identificados, propor uma definição operacional para a área de BA, 

delimitando-se assim o seu campo de estudo, e um guia didático para pesquisas bibliométricas. 

Figura 1 - Escopo do Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. Adaptação do Framework de Birnberg (2011). 
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1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÕES 

Entende-se que este trabalho se faz relevante porque permitirá, com a utilização de 

metodologia científica, identificar e entender o que é Behavioral Accounting e as variáveis 

relacionadas ao seu estudo, gerando contribuição para os pesquisadores acadêmicos, para os 

programas de ensino e os demais interessados no tema, colaborando na construção do saber nas 

diferentes áreas de conhecimento da Contabilidade. 

Sendo assim, poderá auxiliar a todos os interessados nos estudos em BA através do 

registro dos passos e protocolos da revisão sistemática das publicações selecionadas e do 

mapeamento que será produzido através da categorização e caracterização dessas publicações, 

servindo como uma base ordenada  para esses estudos em diferentes áreas da contabilidade, 

visto que “uma revisão sistemática sintetiza o trabalho existente de forma honesta e que parece 

honesta” (KITCHENHAM, 2004, p.2) sendo dessa forma de grande valia como base para as 

publicações futuras desses estudiosos, fazendo com que ganhem tempo e sejam mais 

produtivos. 

Este registro dos passos e inclusive dos desafios enfrentados para a realização do estudo 

em questão será convertido em material guia didático para pesquisas bibliométricas que servirá 

de apoio e consulta para os futuros pesquisadores, tanto em BA com em outros estudos que 

necessitem utilizar a mesma técnica, deixando desta forma uma contribuição prática para a 

comunidade acadêmica e em geral. 

O resultado deste trabalho também poderá subsidiar a base bibliográfica de programas 

de ensino no que tange aos estudos comportamentais nas suas diversas abordagens, permitindo 

que a seleção dessa bibliografia seja feita de maneira mais assertiva e ordenada, de acordo com 

cada área de interesse e suas intersecções. 

A contribuição deste estudo no entendimento do que é Behavioral Accounting, permitirá 

que estudiosos, profissionais e futuros profissionais que passarem por esses programas de 

ensino em contabilidade, em que o resultado desta pesquisa for aplicado em sua grade 

curricular, alcancem conhecimento mais amplo e validado no campo de estudo da contabilidade 

comportamental, podendo aplicar esses conceitos e métodos específicos da área 

comportamental  nas organizações em que atuam, contribuindo para  o desenvolvimento 

econômico e sustentabilidade dessas organizações.  



18 

 

Este entendimento está em concordância com a observação de Iudícibus (1997, p.44) ao 

afirmar: “através dos tempos, verifica-se que normalmente o grau de avanço da contabilidade 

está diretamente associado ao grau de progresso econômico, social e institucional de cada 

sociedade”. Espera-se que neste trabalho se consiga propor uma definição do que seria 

Behavioral Accounting de modo que se traga também algum grau de avanço aos estudos da 

contabilidade comportamental e desta forma sejam alcançados os desdobramentos esperados 

de evolução para as organizações e para a sociedade como um todo. 

De acordo com Martins (2005, p.31-33) tal definição pode ser conceitual ou operacional, 

sendo que a primeira define palavras com outras palavras, sendo insuficiente para propósitos 

científicos pois pode comprometer a clareza e precisão da investigação, enquanto a segunda 

atribui um significado mensurável a um conceito, ou seja, o uso que pode ser feito do conceito 

em um dado campo de investigação, sendo que uma correta escolha ou construção de uma 

definição depende de uma acurada revisão de literatura e forte conhecimento teórico do assunto 

tema que será estudado. Desta forma, uma definição operacional para BA é a mais adequada a 

este estudo, podendo ser alcançada através do escopo proposto, trazendo desta forma 

contribuição prática imediata para toda a comunidade científica interessada nesta área de 

estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A fim de compor a sustentação teórica deste trabalho, nesse capítulo serão apresentados 

dados sobre teorias na pesquisa em contabilidade, seus enfoques, abordagens e áreas temáticas; 

serão abordados a contabilidade comportamental e o delineamento do conceito de 

comportamento  adotado para este trabalho, finalizando esta abordagem com a apresentação de 

estudos antecedentes sobre BA. Além disso, serão apresentadas a revisão sistemática, a 

bibliometria e a análise de conteúdo como importantes metodologias de auxílio na tarefa de se 

alcançar os objetivos propostos para este estudo.  Por fim serão relatados estudos antecedentes 

nos quais as metodologias utilizadas e os objetos de estudo são semelhantes a este ora proposto. 

2.1 TEORIA DA CONTABILIDADE: ENFOQUES, ABORDAGENS E ÁREAS  

TEMÁTICAS 

Em muitas áreas do conhecimento encontramos estudos que tem por objeto a própria 

produção científica naquela determinada área. Muito se discute na academia sobre a natureza 

científica da Contabilidade, e sua diversidade de enfoques e entendimentos fica evidente 

quando se pesquisa sobre teoria da contabilidade na literatura, sendo essa dividida entre os 

estudiosos que se concentram nos princípios contábeis e os que se concentram em avaliar a 

própria prática contábil (COETSEE, 2010, p.2), conforme elucidado adiante. 

Gynther (1967, p.274) alega que a disciplina da contabilidade padece da falta de uma 

teoria geral e que essa falta se deve ao desacordo sobre os conceitos básicos da contabilidade e 

a impossível conciliação entre contabilidade de propriedade e entidade, e entende que uma 

decisão entre um conceito ou outro é arbitrária, porém vota pela adoção do conceito de entidade.   

Já Bedford (1967, p.83) entende que a há uma teoria da contabilidade que deve ser 

ampliada para lidar com avaliações múltiplas e multidimensionais e com métodos de medidas 

das ciências sociais em geral, além de novos conhecimentos em processo de decisão, natureza 

do comportamento humano e ciências da computação, e desta forma seus conceitos mudarão.  

Watts e Zimmerman (1990, p.150), entendem que “a melhor teoria é determinada em 

uma competição para atender à demanda de estudantes e profissionais por teorias que explicam 

e preveem a escolha contábil [...]e não se pode gerar uma teoria que preveja e explique os 

fenômenos contábeis, ignorando os incentivos dos indivíduos que prestam contas”. 



20 

 

Advogando um enfoque diverso, Hendriksen e Van Breda (1992, p.33) indicam  que se 

utilize os enfoques e níveis mais apropriados a cada instante, e definem a teoria da contabilidade 

como “um conjunto coerente de princípios hipotéticos, conceituais e pragmáticos que formam 

um quadro geral de referências para a investigação da natureza da contabilidade”.  

Em relação à Contabilidade, Theóphilo (1998, p.9-11) a contextualiza como campo do 

conhecimento científico e considera que o fato de ser considerada como ciência, ou não, por 

alguns autores, tem importancia secundária, visto que o método científico pode ser utilizado 

para outros ramos de estudo, além da ciência e “quanto mais as pesquisas contábeis 

aproximarem-se do estudo sistematizado mais será reforçado o fico dos seus conhecimentos”, 

sendo que “a pesquisa científica é voltada, fundamentalmente, para o estabelecimento de 

teorias”. 

Lopes e Lima (2001, p.27-28) trazem uma visão da evolução desta teoria utilizando a 

abordagem do impacto de fatores endógenos (políticas editoriais dos journals de contabilidade 

internacional; conferências anuais promovidas por estes journals; bolsas para pesquisas com 

enfoque positivo e empírico; utilização de técnicas advindas de outras disciplinas; e a 

criatividade dos pesquisadores) e dos fatores exógenos (aplicação de outras disciplinas como: 

finanças, economia da informação, ciências do comportamento e sociologia; desenvolvimentos 

em tecnologia que possibilitaram a aplicação empírica dos conceitos; e o ambiente regulatório 

que evolui em resposta aos avanços do ambiente empresarial)  na evolução da teoria contábil. 

Enquanto Iudícibus, Martins e Carvalho (2005, p.8) defendem que: 

O irromper das questões práticas, que devem ser resolvidas a fim de a 

Contabilidade ter sua função na vida real das organizações e das entidades, de 

forma alguma pode perturbar, mas sim potencializar, as especulações teóricas 

enquanto ciência. Não se pode esquecer que a Contabilidade, genuína e 

amplamente explicada por teorias de caráter científico, tem sua faceta prática, 

extremamente importante, que é a de servir como instrumento de 

accountability, de avaliação da entidade e de seus gestores, da prestação de 

contas destes e como insumo básico para a tomada de decisões dos agentes 

econômicos, tanto internos quanto externos à entidade. 

Na visão de Ribeiro Filho, Lopes e Pederneiras (2009, p.5-6) três ações dão corpo à 

importância da teoria em contabilidade: compreender, criticar e transformar, sendo teoria uma 

expressão cognitiva, que propõe uma forma controlada de acesso à realidade tangível, e teoria 

da contabilidade “um conjunto de conhecimentos, com graus variados de sistematização e 
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interdisciplinaridade, voltados a descrição, explicação e significação de fenômenos contábeis 

para auxiliar o processo de arbitramento do conflito distributivo na sociedade.” 

Para Coetsee (2010, p.13) não existe uma teoria abrangente da contabilidade, sendo 

importante considerar a ligação, se houver, entre a teoria contábil e a pesquisa, e o processo de 

definição de padrões; atualmente, nem a pesquisa positiva nem normativa (em sua ausência) 

criou uma teoria abrangente da contabilidade. O autor entende que a contabilidade, portanto, 

não tem teorias comumente aceitas nas quais a pesquisa contábil possa se basear. 

Iudícibus (2012, p.6), corroborando com esta percepção, defende que “não existe uma 

única e geralmente aceita teoria da contabilidade até os dias de hoje [...] as pesquisas são os 

afluentes de um grande rio que é a teoria, ou melhor, são os rios desembocando no mar da 

teoria”. Assim, Lopes e Iudícibus (2012, p.19) entendem que a teoria da contabilidade tende a 

se aproximar cada vez mais do papel explicativo e também do preditivo, sem se desconsiderar 

a importância do enfoque normativo, sendo que “do ponto de vista científico é desejável que 

possa fornecer subsídios para se entender porque a contabilidade assume este ou aquele perfil, 

sem fazer julgamento quanto a validade de seus mecanismos operativos.” 

A teoria contábil oferece uma melhor compreensão das práticas existentes para 

contadores, administradores, investidores e estudantes e um referencial conceitual para a 

avaliação de práticas contábeis existentes (IUDÍCIBUS; BEUREN; SANTOS, 2016). Há uma 

massa crítica de estudos que adotou uma compreensão da contabilidade como prática 

incorporada, material e situada, reflexiva, em parte articulada, em parte silenciosa, e nesta 

massa há muito conhecimento sobre os quais uma visão mais ampla da teoria da contabilidade 

pode ser construída (VOLLMER, 2019, p.16) 

Levando em consideração a contabilidade como campo científico e essa diversidade no 

entendimento de seu arcabouço teórico, sendo que este trabalho analisa um segmento específico 

dessa produção científica, denominada contabilidade comportamental, optou-se por adotar os 

enfoques, as abordagens e áreas temáticas do corpo teórico contábil aplicados à pesquisa em 

contabilidade, elucidados a seguir. 

2.1.1 Enfoques da pesquisa contábil 

Para este trabalho serão utilizados os enfoques: econômico, institucional, 

comportamental e contingencial,  delineados no estudo de Espejo, Cruz, Lourenço et al.(2009, 
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p.96) apresentados no quadro abaixo, visto as autoras entenderem que “é essencial a observação 

de que as particularidades das organizações e seu contexto ambiental correlacionam diversos 

fatores na tomada de decisões e que essas variáveis desencadeiam diversidades na interpretação 

teórica”.  

Nos achados do estudo de estado da arte da pesquisa contábil realizado pelas autoras 

acima citadas, foi identificado a conjunção de no mínimo mais de um desses enfoques, sendo 

assim, mesmo o enfoque comportamental sendo o principal deste trabalho, os demais enfoques 

também serão considerados nesta pesquisa, a fim de se analisar a ocorrência desta conjunção.   

Quadro 1- Enfoques da pesquisa contábil 

Enfoques Breve Resumo 
Econômico Sua linha mestra é a racionalidade econômica; parte do pressuposto de que os recursos 

devem ser geridos da forma certa no ensejo de obter o resultado certo, e assim não 

comprometer lucros e/ou resultados pretendidos. 

Contingencial Como premissa básica entende que a organização influencia e é influenciada pelo meio, 

assim a situação contextual vivida pela organização exige constantemente ações que 

promovam uma melhor forma de se organizar para adaptação e sobrevivência. 

Comportamental O ponto central para diretrizes de gestão administrativa é o ser humano. As perspectivas 

sociológicas e psicológicas empregadas pelo individuo para as decisões dentro da 

organização são relevantes e causam impactos nos resultados. 

Institucional A organização é personificada com regras e rotinas próprias. Essas particularidades 

internas que caracterizam a organização são reagentes às pressões externas e respondem 

favorável ou desfavoravelmente com base na cultura e clima organizacional. 

Fonte: Espejo et al. (2009).Adaptado de Belkaoui (1986), Burns e Scapens (2000) e Morgan (1996). 

2.1.2 Abordagens da pesquisa contábil 

A abordagem normativa é aquela que procura “impor” o que é melhor, prescrevendo a 

prática e execução de procedimentos, enquanto a pesquisa de abordagem positiva visa 

“explicar” e “predizer”, analisando a contabilidade dentro do enfoque da teoria econômica do 

comportamento do indivíduo e da firma (LOPES e MARTINS, 2005, p.18). 

Inanga e Schneider (2005, p.230-231) fazem a seguinte comparação entre a abordagem 

positiva e normativa:  

As teorias positivas tentam descrever as situações do mundo real como são. A 

pesquisa baseada em teorias positivas envolve observações empíricas dos 

fenômenos relevantes a partir dos quais um problema é definido. Os dados 

relevantes para o problema são então coletados e as hipóteses formuladas e 

testadas por processos independentes. Se a teoria resultante for uma 

representação (descrição) precisa dos fenômenos empíricos, tal teoria pode ser 

usada para fins preditivos. A indução segue a observação empírica e assume 
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a forma: “Se o evento Y ocorrer, então o resultado será Z”. Quanto maior o 

número de observações empíricas, melhor suportada será a indução 

relacionada. 

Uma teoria normativa é uma teoria orientada a objetivos que representam as 

situações do mundo real, não como são, mas como deveriam ser. É a teoria 

prescritiva em vez de descritiva que explica e estabelece os princípios do que 

deveria ser. As teorias normativas são caracterizadas por suposições e 

deduções de metas. 

Segundo Iudícibus, Martins e Carvalho (2005, p.15) as abordagens normativa e positiva 

contêm tal densidade e abrangência que, efetivamente, ganham o “status” de teorias.  

Conforme elucidado por Cardoso, Oyadomari e Mendonça Neto (2007, p.159) a 

abordagem normativa predominou no Brasil desde a década de 50, atingiu seu ápice com a 

promulgação da lei das sociedades anônimas em 1976, mas vem sendo superada nos últimos 

anos pela abordagem positiva, que segundo Frezatti, Nascimento e Junqueira (2009, p.17) 

floresceu incorporando os conceitos da economia para o entendimento do impacto real da 

Contabilidade nos seus usuários, particularmente no mercado de capitais [...] e nesse sentido a 

Contabilidade deveria explicar “por que acontece o fenômeno contábil?” e prever “em que 

circunstâncias podem ocorrer o fenômeno?”. Segundo Mendonça Neto, Riccio e Sakata (2009, 

p.65) o termo “explicar” diz respeito a evidenciar as razões para as práticas observadas em 

contabilidade e “prever” diz respeito à antecipação de fenômenos contábeis que ainda não 

foram observados, sendo que é possível testar essas previsões. 

A primeira grande mudança que acorreu na contabilidade entre as décadas de 1960 e 

1970 foi da metodologia contábil normativa para a positiva, resultando na pesquisa contábil 

positiva se tornando o impulso da pesquisa contábil convencional; a segunda foi a mudança 

para uma orientação de tomada de decisão em contabilidade.(COETSEE, 2010, p.3-4) 

Essas duas abordagens (positiva e normativa) são definidas por Ribeiro Filho, Lopes e 

Pederneiras (2009, p.7) como processo criativo-normativo e processo descritivo-positivo, 

entendidos como dois movimentos cognitivos circulares, de forma que um depende do outro, 

sendo indissociáveis, formando e alimentando a contabilidade.  

Neste mesmo sentido Iudícibus (2012, p.11) entende que “o aspecto do falso dilema 

positivo versus normativo deve ser superado  e que as pesquisas, de qualquer tipo, irão 

enriquecendo aos poucos esse conjunto com a evidência das provas, ou seja, a teoria confirmada 

(ou não) pelas pesquisas empíricas”.  
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Dessa forma uma postura teórica não exclui ou se sobrepõe à outra, no entanto tem se 

percebido uma necessidade de comprovação ou teste daquilo que é defendido pelos trabalhos 

normativos. “Neste cenário, a pesquisa com a postura positiva vem justamente para suprir essa 

necessidade, aprimorando e contribuindo para o desenvolvimento das teorias propostas através 

da pesquisa normativa” (WINK et. al., 2013, p.268). 

As teorias da contabilidade ajudam essencialmente a formular novos conceitos, métodos 

e modelos, mas também ajudam a explicar as soluções utilizadas na prática. Consequentemente, 

as teorias contábeis podem ter um caráter normativo, bem como positivo (ZYZNARSKA-

DWORCZAK, 2020, p.11). 

Após este entendimento de que neste trabalho não se faz juízo de preferência entre uma 

abordagem ou outra, esta definição se presta apenas ao papel de diferenciar a rotulagem das 

abordagens dadas aos estudos em contabilidade e por consequência em contabilidade 

comportamental. 

Quadro 2 - Abordagens da pesquisa contábil 

Abordagem Normativa Abordagem Positiva 

Impor o que é melhor Explicar e predizer 

Prescrição Descrição e indução 

O mundo real como deveria ser O mundo como ele é 

Suposições e deduções Observação empírica 

Fonte: Elaborado pela autora. 

2.1.3 Áreas temáticas da pesquisa contábil 

Baseado nos estudos de Espejo et al. (2009) as áreas temáticas para estudos em 

contabilidade podem ser divididas em Usuários Externos, Usuários  Internos e Ensino e 

Pesquisa; quanto a classificação temática, temos a abordagem adotada por Cardoso, Mendonça 

Neto, Riccio  et al. (2005, p.37) que se  utilizaram do DDC (Classificação Decimal de Dewey, 

1996), tópico de contabilidade (657), conforme adaptação de Riccio, Carastan e Sakata, (1999), 

onde foram adicionados os tópicos propostos pela AAA (American Accounting Association), 

pela EAA (European Accounting Association) e pelas principais universidades dos Estados 

Unidos e da Europa, os temas abordados em contabilidade são: Contabilidade e Mercado de 

Capitais, Educação Contábil e Pesquisa, Sistemas de Informação Contábil, Teoria Contábil, 
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Auditoria, Contabilidade de Custos, Contabilidade Financeira, Planejamento Financeiro, 

Contabilidade Gerencial, Contabilidade Pública, Contabilidade Socioambiental, Contabilidade 

Tributária, Capital Intelectual, Orçamento, Sistemas de Controle Gerencial.  

Nesta mesma linha Frezatti e Borba (2000, p.54), realizaram uma análise dos traços e 

tendências de uma amostra das revistas científicas da área de contabilidade publicadas em 

língua inglesa em que as áreas predominantes identificadas foram: Contabilidade Gerencial e 

Custos, Auditoria, Contabilidade e Mercado Financeiro, Contabilidade Geral, Contabilidade 

Internacional, Fiscal e Impostos, Educação, Tecnologia e Sistemas e, finalmente, Ética. 

Para este estudo, seguindo a classificação adotada por Cardoso et al. (2005), os temas 

serão distribuídos às áreas temáticas conforme quadro abaixo: 

Quadro 3 - Áreas temáticas da pesquisa contábil 

Usuários Externos Usuários Internos Ensino e Pesquisa 

Contabilidade e Mercado de Capitais; 

Auditoria; Contabilidade Financeira; 

Contabilidade Pública; Contabilidade 

Socioambiental; Contabilidade Tributária 

Sistemas de Informação Contábil; 

Contabilidade de Custos; Planejamento 

Financeiro; Contabilidade Gerencial; 

Capital Intelectual, Orçamento; Sistemas 

de Controle Gerencial 

Educação Contábil e 

Pesquisa;  

Teoria Contábil 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Espejo et al. (2009) e Cardoso et al. (2005). 

2.2 CONTABILIDADE COMPORTAMENTAL 

2.2.1 Comportamento 

Segundo Uher (2016, p.476) a falta de uma definição consensual do que é 

comportamento tem se tornado cada vez mais tópico de discussão, e isto pode estar relacionado 

ao fato de ser algo tão difundido e intrínseco à vida cotidiana que os pesquisadores parecem 

confiar mais em sua compreensão intuitiva do que é comportamento do que em definições 

científicas. 

Para a  American Accounting Association (1971, p.248) o conceito de ciência 

comportamental é amplo e abrange qualquer campo de investigação que estuda de forma 

sistemática, por métodos experimentais e  observacionais, o comportamento do homem (e os 

animais inferiores) no ambiente físico e social com o propósito de confirmar hipóteses 

específicas por referência a mudanças observáveis no comportamento. 
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Já Ferris e Haskins (1988, p.3) adotam uma definição para o comportamento humano, 

entendida por eles como ampla e específica, incluindo a tomada de decisão individual, o 

desempenho no trabalho (em que a tomada de decisão seria um componente chave) e atitudes 

individuais como a satisfação no trabalho e a motivação. 

O quadro abaixo demonstra cinco exemplos de definições que ilustram a diversidade de 

definições de comportamento em diferentes campos e disciplinas, e fundamenta a definição 

metateórica do comportamento como: “Mudanças externas ou atividades de organismos vivos 

que são funcionalmente mediadas por outros fenômenos externos no momento 

presente”(UHER, 2016, p.487).  

Quadro 4 - Definições de Comportamento em diferentes campos e disciplinas 

Autores Definição de Comportamento 

Levitis et al. (2009) 

Biólogo 

comportamental 

“As respostas coordenadas internamente (ações ou inações) de organismos 

vivos inteiros (indivíduos ou grupos) para estímulos internos e/ou externos, 

excluindo respostas mais facilmente entendidas como mudanças de 

desenvolvimento”. (p. 108) 

Pichot (1999) 

Filósofo francês e 

historiador de biologia 

“A totalidade organizada das relações do ser vivo e seu ambiente (em sentido 

mais amplo considerando todas as relações de qualquer natureza que possam 

ser; no sentido mais restrito considerando apenas as relações sensório-

motoras)”. (p. 117). 

Faßnacht (2000)  

Psicólogo alemão, 

especializado em 

observação de 

comportamento  

“Aqueles eventos contínuos de um organismo ou emanando de um organismo 

que pode ser percebido externamente”. “Não é apenas um objeto de pesquisa, 

mas também sujeito aos efeitos da percepção humana [...] pode ser 

interpretado e estruturado cognitivamente, o que significa que também pode 

incluir elementos inferidos.  

Bergner (2011) 

Psicólogo clínico e 

psicoterapeuta 

"uma tentativa do indivíduo de provocar algum estado de coisas", como, por 

exemplo, mudando estados existentes [...] sistema complexo de oito 

parâmetros: Comportamento = Identidade da pessoa, Querer (motivacional), 

Saber (cognitivo), Know-How (parâmetro de habilidade ou competência), 

Desempenho (posturas corporais, movimentos), Realização (resultado), 

Características pessoais (diferença individual), Significância ("o que a pessoa 

está fazendo, a coisa concreta que está fazendo ” p. 148). 

Furr (2009) 

Um psicólogo de 

“personalidade” 

“Declarações verbais (excluindo relatórios verbais em contextos de avaliação 

psicológica) ou movimentos que estão potencialmente disponíveis para 

observadores cuidadosos usando processos sensoriais normais” 

“potencialidade do comportamento para ter consequências sociais diretas” (p. 

372). 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Uher (2016). 
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Furr (2009, p.373) define que o comportamento se apresenta “quando outras respostas 

psicológicas, como pensamentos, sentimentos, motivações e valores tornam-se concretos e têm 

consequências mais tangíveis para si mesmo e para os outros; [...] quando  realmente agimos”; 

ainda segundo Furr (2009, p.396) o maior impacto social e prático acontece através do 

comportamento real das pessoas, pois “o comportamento acontece quando eventos cognitivos, 

afetivos e motivacionais afetam diretamente os resultados de vida do indivíduo e do contexto 

social”. 

Bergner (2011, p.148-155) faz uma análise paramétrica de comportamento, conforme 

os oito parâmetros indicados no quadro 4, relacionando as partes da psicologia entre si, fazendo 

uma analogia do entendimento do que é comportamento com o entendimento do funcionamento 

de um automóvel, apontando que ao estudar o funcionamento das partes independentemente de 

qual seja, ao final se estudará sempre sobre um fenômeno central: o funcionamento de um 

automóvel”. Ou seja, para qualquer aspecto que se observe das ações de uma pessoa, no fundo 

o que se está estudando é o comportamento humano.  

Para este trabalho será adotado o conceito de comportamento de uma maneira mais 

ampla, devido aos desafios apresentados em se definir o comportamento e diferenciá-lo dos 

fenômenos fisiológicos e psíquicos, em alinhamento com a abordagem de Uher (2016, p.487); 

assume-se como definição para comportamento: as interações das partes que compõem o vasto 

campo dos estudos psicológicos, sem o aprofundamento nas teorias psicológicas, que não são 

objeto deste estudo. 

Esta abordagem se assemelha à adotada por Birnberg (2011, p.2) para a pesquisa em 

Contabilidade Comportamental, citada anteriormente neste trabalho, quando este autor diz que  

“conhecemos BAR  quando nós a vemos”, e que há pouca discordância no cerne desta pesquisa. 

2.2.2 Contabilidade Comportamental – Estudos Antecedentes    

Considerando que o tema Behavioral Accounting vem sofrendo muitas transformações, 

a fim de compor a fundamentação teórica deste estudo foi realizada uma revisão inicial, 

sistemática e metódica da literatura sobre o tema. (SAMPAIO; MANCINI, 2007, p.83), 

apresentada a seguir: 

Green Jr. (1950, p.322-324)  abordou o desafio de  tornar o ensino da contabilidade 

básica mais significativo e entendia que os objetivos deste ensino devem considerar tanto 
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aspectos contextuais quanto comportamentais, que normalmente são desprezados, mas não 

deveriam ser “pois o propósito vital da educação é modificar ou temperar a perspectiva, atitude 

e habilidade dos alunos [...] esperar que contrastem as várias teorias [...] e prevejam as 

implicações obtidas a partir de seu uso (aspectos comportamentais).” Neste estudo o autor 

entende que as informações que serão produzidas por esses futuros contadores, permitirão uma 

“gestão habilidosa” e “julgamento iluminado”; aqui identifica-se um primeiro entendimento de 

contabilidade comportamental como o uso que os contadores farão das teorias aprendidas 

(comportamento do contador), para produzir informações que permitam a tomada de decisões 

e julgamentos gerenciais de maneira inteligente e habilidosa (influência da informação no 

comportamento dos gestores). Neste sentido, o próprio desenvolvimento da sociedade, com 

novas tecnologias, faz com que hajam grandes mudanças no conhecimento do processo de 

decisão e da natureza do comportamento humano, o que sugere que os contadores passem a ter 

que assumir a responsabilidade de determinar o que deve ser relatado ao invés de meramente 

relatar o que outra pessoa solicitou  (BEDFORD, 1967, p.84). 

Ainda nesses primeiros anos dos estudos em contabilidade comportamental e em 

alinhamento com a visão de que aspectos comportamentais não devem ser desprezados,  

Gynther (1967, p.274) entendia que os fatores comportamentais fazem com que haja diferenças 

no tratamento das informações, causadas pela existência de diferentes pontos de vista sobre a 

aplicação da teoria contábil, assim como Caplan (1966, p. 496) entendia que  a compreensão da 

teoria comportamental é relevante para o desenvolvimento da teoria da contabilidade gerencial 

e sua prática, pois os indivíduos são motivados por uma série de necessidades e impulsos que 

mudam ao longo do tempo; ou seja, aqui o entendimento da contabilidade comportamental  vai 

além de como a teoria contábil será aplicada e a influência disto na tomada de decisão, mas 

como os aspectos comportamentais interferem na própria evolução das teorias em 

contabilidade.   

Numa visão tradicional de que o comportamento dos indivíduos pode ser controlado 

através de dispositivos de controle, como os sistemas de informações contábeis, Bruns Jr. 

(1968, p.469) defendia que podiam ser construídos diferentes tipos de relações entre sistemas 

de informações contábeis e processos de decisão, mas, embora essas relações comportamentais 

fossem potencialmente importantes para o desenvolvimento da teoria contábil e dos sistemas 

de decisão, o estudo dessas relações ainda estavam nos estágios iniciais. Neste caso a 

contabilidade comportamental além de estar relacionada à interferência dos aspectos 
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comportamentais na evolução da teoria contábil, também está associada ao desenvolvimento de 

estudos sobre as relações dos sistemas de informação contábil e processos de decisão. 

Com um olhar mais crítico, mas também entendendo a necessidade de mais pesquisas 

nesta área, ainda pouco estudada, Hawkins (1969, p.17-21) temia que as implicações 

comportamentais nas práticas contábeis pudessem levar a vieses que motivassem os gestores a 

adotar práticas inadequadas e a fazer reports  financeiros enganosos, mas entendia que os 

sistemas de controle com atributos comportamentais são necessários para encorajar operações 

gerenciais positivas e a comunicação de respostas, aqui relacionando a contabilidade 

comportamental aos sistemas de controle voltados aos sistemas de recompensas. 

Hofstedt e Kinard (1970, p.38), ao abordarem a contabilidade comportamental, se 

referiram a esses estudos da seguinte forma: “a simples constatação de que os números 

contábeis são tanto causa quanto efeito do comportamento humano é, por si só, relativamente 

trivial [...] é evidente que os contadores estão cada vez mais refletindo a atitude de que sua 

responsabilidade”. Os autores também entendiam que os aspectos comportamentais se 

estendem além da simples medição e agregação para incluir a percepção e o uso das 

informações por outra pessoa e que o prognóstico para a pesquisa em BA era bom 

(HOFSTEDT; KINARD (1970, p.54). 

Concordando com este entendimento, Elliott (1971, p.63) aborda o surgimento de uma 

escola de contadores comportamentais, que acreditam que suas responsabilidades vão além da 

classificação e transmissão de informação para incluir o efeito dessas informações no 

comportamento dos usuários; o autor entende que esses contadores  estão tentando melhorar a 

efetividade dos relatórios contábeis, aplicando os achados da ciência comportamental, assim 

como defendido pela American Accounting Association (1971, p.247)  ao dizer que se pode 

hipotetizar que o próprio processo de acumulação de informação, bem como o comportamento 

daqueles que fazem a acumulação, afetará o comportamento dos outros, sendo a contabilidade 

um processo comportamental por sua própria natureza; nesse caso, os autores trazem a 

contabilidade comportamental associada às interações em grupo.  

De acordo com a American Accounting Association (1974, p.128) a contabilidade 

comportamental tem por objetivo “compreender, explicar e prever o comportamento humano 

em situações ou contextos contábeis” sendo parecida com os elementos comportamentais da 

economia, ciência política e direto, emergindo com uma área inter e multidisciplinar , não sendo 
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uma subdisciplina de nenhuma das duas disciplinas parentais individualmente (contabilidade e 

comportamento). 

Com uma abordagem um pouco diferente sobre as características interdisciplinares,  

Einhorn (1976, p.196) apontou o surgimento de um novo campo na ciência comportamental, na 

intersecção da psicologia, economia, estatística e ciência da gestão, de particular relevância 

para áreas de negócios como a contabilidade, marketing e finanças; entende que o foco dessas 

disciplinas está em como os indivíduos pesquisam, codificam, ponderam e combinam as 

informações para formar julgamentos e decisões. 

Hofstedt (1976, p.44), numa visão crítica sobre a abordagem de Hofstedt e Kinard 

(1970, p.54), em relação  Behavioral Accounting  diz que  seu ponto de vista anterior pode ser 

visto como “uma luz no fim do túnel”, pois em sua opinião a pesquisa, “apenas cresceu”, de 

forma desfocada, inútil e sem amor, exceto por seus praticantes, o que torna esta pesquisa um 

grande desafio. 

Voltando aos aspectos comportamentais da contabilidade relacionados aos sistemas de 

controle gerenciais, como o orçamento e o custeio, Jones (1976, p.17) entende que as 

informações contábeis são produzidas e utilizadas por pessoas e com base nisso os contadores 

não podem ignorar as reações dos indivíduos aos sistemas de controle, direcionando a atenção 

às implicações comportamentais da informação contábil.  

Seguindo esta mesma linha, San Miguel (1977, p.184) identificou que os contadores 

indicaram interesse em transferir teorias e conceitos da ciência comportamental para projetos 

de pesquisa sobre a eficácia dos sistemas de planejamento e controle gerenciais, e que  devido 

ao pouco interesse dos cientistas comportamentais assumiram um papel ativo nesta área, cabe 

aos contadores a responsabilidade de transferir o conhecimento da ciência comportamental para 

o desenho e implementação de sistemas de controle gerenciais eficazes. Aqui além dos aspectos 

comportamentais dos sistemas de controle gerenciais, também há a relação com os sistemas de 

planejamento. 

Colville (1981, p.131) acreditava que a contabilidade comportamental parecia ainda 

estar buscando uma identidade, carecendo de uma reconstrução, sendo informativo ver a 

contabilidade como uma construção social a fim de evitar o caos, sendo preciso ver como ela 
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funciona no mundo cotidiano; entendia que essa abordagem oferece uma promessa de pesquisas 

mais relevantes e mais teórico-práticas. 

Birnberg e Shields (1984, p.365) também numa visão crítica em relação às pesquisas 

em contabilidade comportamental, abordam que essas pesquisas têm ignorado o conceito de 

atenção e memória que na opinião dos autores, são cruciais tanto para o desenvolvimento de 

uma compreensão completa de como as informações contábeis são processadas pelos seres 

humanos quanto para a interpretação das pesquisas existentes.  

Já Balachandran (1985, p.21) definiu contabilidade comportamental como “a  aplicação 

de conceitos de ciências sociais em algumas áreas de pesquisa contábil, como orçamento, 

tomada de decisão, controle e relatórios financeiros” que tenta se concentrar no "elemento 

humano" de uma área  que tem sido essencialmente quantitativa. 

Neste mesmo sentido, Ricchiute e Williams (1985, p.57) concluíram que a literatura da 

educação contábil tem reconhecido tanto a importância da ciência comportamental  no currículo 

contábil quanto a aplicabilidade da teoria da utilidade nas configurações de contabilidade. 

Ferris e Haskins (1988, p.3) entendem que os sistemas contábeis impactam no 

comportamento humano, afirmando que uma das principais funções da contabilidade é fornecer 

informações para apoiar a tomada de decisão. 

Caplan (1989, p.111-112) observa que as bases intectuais para a evolução da pesquisa 

em contabilidade comportamental advêm  dos desenvolvimentos nas ciências comportamentais, 

tanto da corrente dos estudos sociológicos das organizações, reconhecendo a contabilidade 

como uma prática cujas consequências são mediadas pelos contextos humanos e sociais em que 

operam e pelas maneiras pelas quais se interceptam com outros fenômenos organizacionais e 

sociais (HOPWOOD, 1989, p.1), quanto dos estudos psicológicos sobre motivação; mas talvez 

a maior influência seja a da abordagem de tomada de decisão para o estudo das organizações.  

Para Lord (1989, p.124) o termo “behavioral accounting” não tem uma definição 

precisa, mas este adotou uma definição mais ampla em que a contabilidade comportamental 

“abrange o comportamento dos indivíduos dentro das organizações, bem como sua ações 

separadas que podem ser influenciadas por funções da contabilidade e relatórios”, enquanto 

Burgstahler e Sundem (1989, p.75) concluem que os estudos em Behavioral Accounting terão 



32 

 

importante influência para a área contábil no futuro, porém ainda é uma disciplina ampla e 

desfocada. 

Birnberg e Shields (1989, p.63-64) destacaram os campos que influenciaram a área de 

contabilidade comportamental: economia, ciência política, teoria organizacional 

(particularmente as relações humanas), psicologia e sociologia. Afirmam também que o cenário 

na próxima década ou nos próximos vinte e cinco anos poderia ser inquietante e muito diferente.  

Caplan (1992, p.92) entende que “melhorias substanciais poderiam ser feitas na eficácia 

do sistema de contabilidade gerencial se os contadores estivessem mais cientes dos problemas 

comportamentais associados ao seu trabalho e refletissem essa consciência em suas interações 

interpessoais em suas organizações”. 

Enquanto Bamber (1993, p.2-3) definiu behavioral accounting  como o julgamento e 

tomada de decisão dos contadores e auditores, a influência da função contábil e da função da 

auditoria no comportamento dos stakeholders e a influência da informação contábil no 

julgamento e tomada de decisão dos usuários. 

Em seu estudo, Reiter (1994, p. 173)  defende que  “novos horizontes podem ser abertos 

na pesquisa de contabilidade comportamental pela adoção de teorias que permitam a 

consideração da tomada de decisão por indivíduos no contexto da sociedade em que atuam” 

pois entende que na aplicação da teoria econômica aos relatórios financeiros há uma ênfase 

exagerada na abstração. 

Neste mesmo sentido, ao definir os estudos em contabilidade comportamental, Maines 

(1994, p.204) entende que a literatura de psiciologia e sociologia fornece uma visão sobre como 

as pessoas individualmente ou em combinação realmente usam ou são afetadas pelas 

informações contábeis. 

Dyckman (1998, p.1) documentou a ascenção do paradigma comportamental na 

pesquisa contábil entre 1978  e 1998, concluindo que embora a pesquisa em comportamento 

não seja novidade, foi somente no século 20 que se investigou sobre o comportamento dos 

indivíduos nas organizações, sendo a pesquisa sobre o impacto comportamental do que ocorre 

na contabilidade ainda mais recente. 
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Já Moser (1998, p.105) tem entendimento diferente sobre Behavioral Accounting 

acreditando que, quando possível, com a integração de características da economia 

experimental em experimentos de contabilidade comportamental o impacto de tais 

experimentos tem seu potencial substancialmente aumentado, principlamente na explicação de 

“anomalias”, como as anomalias de mercado que tem evidência considerável na literatura 

contábil.  

Bonner (1999, p.386) apresenta o entendimento de que os estudos em julgamento e 

tomada de decisões, são uns dos mais importantes na contabilidade pois, produtores, usuários, 

auditores e reguladores de informações contábeis assim como outros interessados na 

informação contábil estão envolvidos em escolhas e julgamentos o tempo todo.  

Birnberg (2000, p.715) discorre sobre a longa história da pesquisa em contabilidade 

comportamental na contabilidade gerencial, que remonta do fim da Segunda Guerra Mundial, 

mas entende que a mesma não tem presença significativa nos cursos de contabilidade gerencial, 

ficando o tema relegado a capítulos sobre anomalias disfuncionais nos livros didáticos, 

defendendo que deve haver maior integração de materiais comportamentais no ensino de 

contabilidade gerencial.   

Ao abordarem a pesquisa em Behavioral Accounting, Hunton, Wright e Wright (2004, 

p.93) citam que existe uma noção amplamente aceita, em que os seres econômicos não são 

perfeitamente racionais e toda cognição humana não se reduz ao afeto, definido como o “meio 

do espectro” sobre a racionalidade que pode afetar as estratégias de tomada de decisão. 

Choo e Tan (2006, p.153) comentam sobre a dificuldade em se realizar experimentos 

em contabilidade comportamental, definindo a pesquisa em Behavioral Accounting como a que 

lida com o comportamento dos contadores, utilizando assuntos contábeis, o que por sua 

natureza dificulta a participação desses contadores profissionais por falta de tempo, de interesse 

ou pela dificuldade de acesso dos pesquisadores comportamentais às organizações.  

Birnberg,  Luft e Shields (2006, p.113) ao abordarem as práticas de contabilidade 

gerencial a partir de pesquisas baseadas em teorias cognitivas, motivacionais e de psicologia 

social, agrupam os temas desse estudo como: efeitos motivacionais e informativos das práticas 

de contabilidade gerencial. 
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Williams, Jenkins e Ingraham (2006, p.815) defendem que as pesquisas em Behavioral 

Accounting tem sido cada vez mais marginalizadas e falar sobre os humanos como seres que 

não sejam economicamente idealizados tem sido desacreditado dentro da academia nos EUA. 

Os autores entendem que: “Se a contabilidade trata de controlar o comportamento, tomar 

decisões, administrar controles sociais [...] parece que várias ciências comportamentais, além 

da economia, compartilhariam o mesmo faturamento nos debates fundacionais.” 

Ramamoorti (2008, p.522) numa visão crítica, definiu a contabilidade comportamental 

como “aquela parte da contabilidade que está relacionada diretamente as reações psicológicas 

daqueles que consomem a produção contábil ou estão presos em seus fios de controle”. 

Shields (2009, p.115) acredita que uma boa direção para a pesquisa de contabilidade 

comportamental é conduzir pesquisas informadas por teorias comportamentais e econômicas, 

porque este tipo de pesquisa pode obter a atenção do mainstream dos pesquisadores contábeis, 

com foco na economia. 

A perspectiva de Trotman (2011, p.203) a respeito da contabilidade comportamental 

considera o julgamento de auditoria e a tomada de decisão.  

Segundo Birnberg (2011, p.13) a literatura comportamental de tomada de decisão e 

psicologia cognitiva continua a ser parte significante da pesquisa em contabilidade 

comportamental, além de ter crescido em outras áreas das ciências sociais. “Os pesquisadores 

em contabilidade comportamental têm tentado uma séria de métodos para entender os processos 

de decisão”. 

Lucena, Fernandes e Silva (2011, p.43) entendem que parte dos dados não-financeiros 

das informações está inserida em uma área que os pesquisadores denominaram contabilidade 

comportamental, que integra a dimensão do comportamento humano aplicado à Contabilidade 

e que não é inerente apenas à ela, mas conhecido por outras áreas. 

Birnberg e Ganguly (2012, p.1) discutem as razões pelas quais a neuroeconomia deve 

ser de interesse para pesquisadores de contabilidade comportamental e avaliam se devem 

esperar que um subcampo semelhante emerja dentro da contabilidade comportamental, mesmo 

acreditando que não seja provável em um futuro próximo.   
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Dantas e Macedo (2013, p.49) entendem que “em uma profissão onde uma das 

principais funções é analisar dados para gerar informações, é importante o profissional ter 

consciência de que suas escolhas estão sujeitas às tendências comportamentais”. 

Na definição de Lima Filho, Bruni e Menezes (2013, p.114) as empresas operam num 

ambiente de incertezas, onde cabe à Contabilidade compreender e subsidiar a tomada de decisão 

e o processo de julgamento de informações, incorporando aos conhecimentos contábeis noções 

oriundas da economia, da estatística e da psicologia cognitiva, onde esta fusão de conceitos 

representa  os estudos conduzidos no âmbito da contabilidade comportamental. 

Abordando a multidisciplinaridade que envolve a contabilidade comportamental Cesar 

(2015, p.99)  salienta que “pesquisas em Contabilidade passaram a aplicar achados das Ciências 

Sociais” e que “a preocupação com a mensuração do desempenho da área de RH se insere nessa 

linha de contabilidade comportamental, pois exige dos profissionais da área conhecimentos até 

então relacionados à gestão de pessoas”. 

Seguindo a linha da interdisciplinaridade Hellmann (2016, p.39) argumenta que “os 

insights da contabilidade comportamental são altamente relevantes para estudos que examinam 

os aspectos humanos em finanças. [...] as informações utilizadas pelos investidores [...] para a 

tomada de decisões econômicas são preparadas por contadores, que utilizam seus julgamentos 

profissionais ao interpretar e aplicar as normas contábeis”. 

Arnold (2018, p.326) afirma que a tecnologia está mudando o ambiente de pesquisa em 

contabilidade comportamental e defende que em uma era de crescente e continua mudança, a 

pesquisa comportamental fornece um caminho contínuo para explicar os efeitos prováveis das 

mudanças emergentes na tomada de decisões por provedores, usuários e seguradores de 

informações contábeis, e para fornecer esclarecimento ex ante para os formuladores de 

políticas.  

Para Boghean (2019, p.628) o principal objetivo da pesquisa  em contabilidade 

comportamental é descrever o comportamento de tomada de decisão, avaliar a qualidade desse 

processo, bem como desenvolver e testar teorias na esfera dos processos psicológicos, que 

determinam o comportamento. Trentin, Ticz, Nascimento e Lizote (2019, p.2) entendem que as 

técnicas e instrumentos da contabilidade gerencial são utilizadas para auxiliar o gestor no 

processo decisório e a maneira utilizada pelo indivíduo para manusear as informações é 
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influenciada por aspectos comportamentais diferentes, e que os conceitos psicológicos são 

utilizados para o entendimento da forma de pensar e agir dos gestores. 

Por fim Izi, Gharkaz, Saeidi e Matoofi (2020, p.98) afirmam que  o estudo do 

comportamento dos contadores ou daqueles cujo comportamento é afetado pelas funções 

contábeis, assim como os relatórios contábeis, são incluídos no campo da pesquisa do 

comportamento em contabilidade; que os fenômenos comportamentais e de valor 

desempenham um papel importante na determinação do comportamento dos mercados 

financeiros; e que os gestores são os atores mais influentes no mercado de capitais.  

O quadro 5 abaixo, sumariza a visão dos diferentes autores apresentados.  

Quadro 5 - Resumo das visões dos diferentes autores sobre BA desde 1950 até 2020  

Autores Período Visões sobre Behavioral Accounting 

Green Jr. (1950), Bedford 

(1967), Gynther (1967), 

Caplan (1966), Bruns Jr. 

(1968), Hawkins (1969) 

1950-1969 Aspectos comportamentais do contador influenciando a produção 

de informações e uso das teorias contábeis; aplicação do 

conhecimento contábil no desenvolvimento e evolução das teorias 

contábeis; influência dos sistemas de controle no comportamento 

dos indivíduos e vice-versa; preocupação com os vieses e práticas 

inadequadas dos gestores em relação ao uso das informações 

contábeis e dos sistemas de controle; foco na contabilidade 

gerencial; 

Hofstedt e Kinard (1970), 

Elliott (1971), American 

Association Association 

(1971), American 

Accounting Association 

(1974), Einhorn (1976), 

Hofstedt (1976), Jones 

(1976), San Miguel (1977) 

1970-1979 Foco na contabilidade gerencial e na tomada de decisão; números 

contábeis como causa e efeito do comportamento dos produtores e 

usuários das informações; interação entre pessoas e grupos; 

compreender, explicar e prever o comportamento humano em 

ambientes contábeis; interdisciplinar e multidisciplinar; como os 

indivíduos utilizam as informações contábeis para julgar e tomar 

decisões; adicionada à outras disciplinas como orçamento, 

planejamento e custeio; desfocada e grande desafio de estudo 

Colville (1981), Birnberg e 

Shields (1984), 

Balachandran (1985), 

Ricchiute e Williams 

(1985), Ferris e Haskins 

(1988), Caplan (1989), 
Hopwood (1989), Lord 

(1989), Burgstahler e 

Sundem (1989), Birnberg e 

Shields (1989) 

1980-1989 Foco na contabilidade gerencial e na tomada de decisão; 

abrangência de maior quantidade de áreas da contabilidade nos 

estudos em BA; multidisciplinaridade e interdisciplinaridade;  

ignorância de alguns conceitos psicológicos; aplicação de 

conceitos das ciências sociais concentrados no elemento humano; 

influência dos sistemas contábeis no comportamento humano; 

interceptação dos fenômenos organizacionais, sociais e 

psicológicos com foco na tomada de decisão das organizações; 

comportamento dos indivíduos dentro das organizações; falta de 

identidade do que é BA; disciplina ainda ampla e desfocada. 

Caplan (1992), Bamber 

(1993), Reiter (1994), 

Maines (1994), Dyckman 

(1998), Moser (1998), 

Bonner (1999) 

1990-1999 Foco na tomada de decisão e julgamento, incluindo contadores, 

auditores, stakeholders, reguladores e demais usuários; consciência 

nas interações interpessoais nas organizações; psicologia e 

sociologia abrindo novos horizontes para pesquisa em BA; 

ascensão do paradigma em BA; integração da economia 

experimental à BA; estudos de anomalias de mercado. 
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Autores Período Visões sobre Behavioral Accounting 

Birnberg (2000), Hunton, 

Wright e Wright (2004), 

Choo e Tan (2006), 

Birnberg, Jacob G., Luft e 

Shields (2006), Williams, 

Jenkins e Ingraham (2006), 

Ramamoorti (2008), 

Shields (2009)  

2000-2009 Pouca presença de BA nos cursos de contabilidade; BA relegada à 

capítulos sobre anomalias em livros de contabilidade; seres 

econômicos não restritos à racionalidade e seu efeito na tomada de 

decisão; dificuldade em realizar pesquisas experimentais com 

contadores; teorias cognitivas, motivacionais e psicossociais 

aplicadas à BA; descrédito da pesquisa em BA na academia; defesa 

por pesquisas unindo teorias comportamentais e econômicas.  

Trotman (2011), Birnberg 

(2011), Lucena, Fernandes 

e Silva (2011), Birnberg e 

Ganguly (2012), Dantas e 

Macedo (2013), Lima 

Filho, Bruni e Menezes 

(2013), Cesar (2015), 

Hellmann (2016), Arnold 

(2018), Boghean (2019), 

Trentin et al. (2019), Izi et 

al., (2020) 

2010-2020 Foco em julgamento e tomada de decisão incluindo auditoria; 

tomada de decisão e psicologia cognitiva continuam significantes 

em BA, mas pesquisa cresce em outras áreas; dimensão do 

comportamento, além da contabilidade; discussão do surgimento 

de subárea semelhante à neuro economia na contabilidade; fusão 

de conceitos da economia, estatística e psicologia cognitiva para 

decisão e julgamento em ambiente de incertezas; 

multidisciplinaridade e interdisciplinaridade mais latentes em BA, 

com foco na gestão; tecnologia afetando e sendo afetada pela BA; 

estudos em mercado de capitais e auditoria; foco na gestão. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos estudos antecedentes. 

Considerando-se a diversidade de estudos enquadrados como sendo da área de BA, 

observa-se que há espaço para um estudo bibliométrico de modo que se possa compreender 

melhor as fronteiras dessa área de estudo.  

2.3  REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA, BIBLIOMETRIA E ANÁLISE DE 

CONTEÚDO 

A revisão sistemática da literatura foi introduzida no campo da saúde nas décadas de 

1970 e 1980, e seu reconhecimentos como prática baseada em evidencias a fez ganhar 

importância em outros campos de estudo, por visualizar de forma geral e rigorosa todas as 

evidências disponíveis, evitando que decisões sejam tomadas com base em um único estudo, e 

além disso, o grande aumento do número de publicações disponíveis à medida que a internet se 

tornou o meio predominante de compartilhamento de informações impossibilita o indivíduo de 

ler tudo o que está sendo publicado, podendo fornecer uma síntese das evidências sobre um 

assunto e economizando tempo.(RIDLEY, 2012, p.188). 

O sucesso dessa pesquisa baseada em evidências aplicada na Medicina fez com que 

outras áreas adotassem essa abordagem (FELIZARDO et al., 2017, p.5) e mais recentemente a 

área das ciências sociais também vem adotando este método (RAMOS; FARIA; FARIA, 2014, 

p.20), visto a revisão sistemática se utilizar de procedimentos transparentes para encontrar, 

avaliar e sintetizar os resultados de pesquisas relevantes, tendo seus procedimentos definidos 
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com antecedência, garantindo sua transparência e replicabilidade, minimizando o viés (WHAT 

IS A SYSTEMATIC REVIEW?, 2020).  

Esta transparência e replicabilidade é garantida, pois a revisão sistemática da literatura 

(RS) é conduzida por meio de um processo composto por uma sequência de fases bem definidas, 

confiáveis e passíveis de auditoria, baseando-se em um protocolo previamente definido que 

formaliza a execução da RS desde a definição das questões de pesquisa, passando pela 

estratégia de busca até o relatório final (FELIZARDO et al., 2017, p.4).  

Diante disto, para que a este estudo bibliométrico em Behavioral Accounting seja 

realizado de maneira confiável, a metodologia da RS será aplicada à produção intelectual sobre 

o tema. 

Esta produção intelectual é vista em Lourenço (1997, p.52) como toda produção 

documental sobre um determinado assunto de interesse de uma comunidade científica 

específica, que contribua para o desenvolvimento da ciência e para a abertura de novos 

horizontes. Trata-se do conjunto de estudos realizados por pesquisadores de diversas áreas, 

gerando conhecimento e sendo este aceito pela comunidade científica.  

Conforme demonstrado por Fonseca (1973, p. 5) o termo bibliometria foi utilizado pela 

primeira vez em 1937 por Paul Otlet na obra Traité de documentatión, sendo popularizada por 

Pritchard (1969, p.349), que a definiu como “a aplicação de matemática e métodos estatísticos 

para quantificar os processos de comunicação por escrito”, sendo inicialmente denominada 

como bibliografia estatística por E. Wyndham Hulme em 1922, durante duas palestras 

ministradas por ele na Universidade de Cambridge (PRITCHARD, 1969, p.348), enquanto 

Fairthorne (1969, p.319) a definiu como “tratamento quantitativo das propriedades do discurso 

gravado e do comportamento que lhe pertence”. 

A bibliometria estuda o material bibliográfico, de forma quantitativa, sendo muito útil 

para organizar o conhecimento disponível dentro de uma disciplina científica específica. 

(MERIGÓ;YANG, 2017, p.71). Sendo a bibliometria o estudo dos aspectos quantitativos da 

produção, divulgação e uso de informações registradas, a partir deste método é possível 

desenvolver modelos e medidas matemáticas para a predição e tomada de decisão. (TAGUE-

SUTCLIFFE, 1992, p.1) 
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Estudos bibliométricos tem múltiplas funções, como mensuração e monitoramento dos 

aspectos sob interesse do investigador, sendo que seus indicadores retratam o desenvolvimento 

de uma determinada área de estudo ou de um tema de interesse do pesquisador (ARAÚJO; 

ALVARENGA, 2011, p.52), ou seja, rastreiam a produção intelectual.  

Ainda de acordo com Araujo e Alvarenga (2011, p.56) um estudo bibliométrico pode 

buscar respostas aos seguintes aspectos: identificar as frentes de pesquisa de um determinado 

campo; identificar pesquisadores e instituições que pesquisam sobre determinado tema ou área; 

identificar as parcerias estabelecidas entre pesquisadores; identificar os canais de divulgação 

da produção científica; e, por fim, identificar as bases epistemológicas dos estudos. 

A análise bibliométrica envolve diversas etapas, dentre elas a extração de dados, pré-

processamento, extração de rede, normalização, mapeamento, análise e visualização, sendo que 

ao final deste processo é possível  interpretar e obter algumas conclusões dos resultados 

(COBO; LÓPEZ-HERRERA; HERRERA-VIEDMA; HERRERA, 2011, p.1382).Há várias 

leis para se fazer estudos bibliométricos, sendo as três leis principais para a sistematização do 

método bibliométrico: Lei de Bradford (PINHEIRO, 1983, p.59), que busca relacionar a 

produtividade dos periódicos, a Lei de Lotka (CARDOSO; OYADOMARI; MENDONÇA 

NETO, 2007, p.163), bastante utilizada em estudos da área de Contabilidade e que busca a 

produtividade científica dos autores, e a Lei de Zipf, que busca a frequência de palavras 

(CASSETTARI; PINTO; RODRIGUES; SANTOS, 2015, p.158).  

A lei do quadrado inverso, utilizada para determinar a distribuição de frequência da 

produtividade científica de autores foi proposta por Lotka (1926, p.317), quando defendeu que 

“seria interessante determinar, se possível, a parte com que homens de diferentes calibres 

contribuem para o progresso da ciência”, sendo que os achados empíricos de Lotka podem ser 

definidos pela equação: a =a1/n2, n = 1, 2, 3,..., onde an = número de autores que publicam n 

artigos e a1 = números de autores que publicam 1 artigo, podendo ser generalizada pela equação: 

an =a1/nc, n = 1, 2, 3,..., onde c = uma constante (CHUNG; COX, 1990, p.301-302). 

George K. Zipf desenvolveu a partir de seus estudos em 1949 uma frequência de 

tamanho e um rank de distribuição de frequência para a distribuição de símbolos de palavra 

sobre tipos. A última (em que a frequência de uma palavra é inversamente proporcional à 

classificação) ficou conhecida como lei de Zipf (TAGUE-SUTCLIFFE, 1992, p.2). Esta lei foi 
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representada matematicamente por: r x f = C, onde r se refere ao rank da palavra e f a sua 

frequência de ocorrência  (ZIPF, 1949, p.24). 

Em 1934 Bradford publicou um estudo sobre a dispersão de artigos em tópicos 

específicos, em que descobriu que se os periódicos fossem classificados em três grupos, cada 

um produzindo o mesmo número de artigos sobre um tópico específico, o número de periódicos 

em cada grupo aumentaria geometricamente (FAIRTHORNE, 1969, p.325), quando o número 

de periódicos (n) no núcleo e zonas sucessivas será como: 1: n: n2 ... (VICKERY, 1948). 

Todas essas Leis trabalham em torno de dois conceitos centrais: núcleo e dispersão. Por 

núcleo entende-se “o grupo de elementos que aparecem mais frequentemente em um conjunto 

de referências bibliográficas estudadas”; por dispersão entende-se “o número de elementos de 

baixa frequência no conjunto de referências bibliográficas estudadas” (CAFÉ; BRÄSCHER, 

2008, p.55). 

Inicialmente pensou-se em utilizar, neste estudo, a Lei de Zipf, com as palavras-chave 

relacionadas aos enfoques da Contabilidade, às abordagens e às áreas. Todavia, autores que 

utilizam essa Lei buscam “nuvens de palavras”, o que não é objetivo principal deste estudo 

(CASSETTARI; PINTO; RODRIGUES; SANTOS, 2015, p.158).  

Este estudo terá o foco na Lei de Bradford, na medida que se busca analisar a literatura 

de uma Ciência, por meio de seu produto formalizado: artigos publicados em periódicos. Como 

afirma Pinheiro, “o periódico é ‘reflexo’ da Ciência e através dele talvez se possa aquilatar o 

estágio de desenvolvimento dessa Ciência, ainda que se desconheça a natureza e a distorção 

desse ‘reflexo’”.  (PINHEIRO, 1983, p.60).   

Abordando a temática das técnicas bibliométricas e sua relação com a análise de 

conteúdo, Santana e Martins (2004, p.134) encontram similaridade entre ambas, porém um dos 

pontos que as diferenciam é que na análise de conteúdo o objeto de estudo são as categorias de 

análise.  

Neste sentido a análise de conteúdo se destina a “classificar e categorizar qualquer tipo 

de conteúdo, reduzindo suas características a elementos-chave, de modo com que sejam 

comparáveis a uma série de outros elementos (CARLOMAGNO; ROCHA, 2016 p.175), sendo 

um método tradicional de se analisar dados qualitativos,  descrevendo o conteúdo das 

mensagens através da aplicação de procedimentos sistemáticos e objetivos, obtendo-se 
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indicadores quantitativos ou não, permitindo a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens (BARDIN, 2016, p.44). 

Segundo Rossi, Serralvo e Joao (2014, p.47) a análise de conteúdo, quando aplicada à 

revisão da literatura pelo pesquisador, pode ser importante instrumento para a construção de 

hipóteses e modelos teóricos a serem testados ou mesmo serem validados por experimentos, 

sendo que especial uso para esta análise encontra-se em estudos bibliográficos e similares. 

Tal análise deve ser eficaz, rigorosa e precisa. Trata-se de compreender melhor um 

discurso, de aprofundar suas características (gramaticais, fonológicas, cognitivas, ideológicas 

etc.) e extrair os momentos mais importantes, baseando-se em teorias relevantes que sirvam de 

marco de explicação para as descobertas do pesquisador.(RICHARDSON, 2017, p.  243) 

 

2.3.1 Estudos bibliométricos em Contabilidade Comportamental – Antecedentes   

Aqui são relatados alguns estudos que se assemelham a este em relação às técnicas 

aplicadas e objeto de estudo, de forma a assegurar sua contribuição e seu caráter de amplitude 

e escopo diferenciado em relação a outros estudos de caráter bibliométrico sobre Behavioral 

Accounting.  

Como um dos primeiros estudos desta natureza em Behavioral Accounting temos 

(Hofstedt, 1975, p.4) que analisa o estado da arte da pesquisa em contabilidade comportamental, 

que o autor definiu como “publicações da literatura contábil que utilizam teorias e/ou dados das 

ciências sociais subjacentes para aplicação implícita ou explicita às práticas e problemas de 

gestão” entre 1964 e 1975, restringindo a pesquisa à três periódicos: Accounting Review, 

Journal of Accounting Research e Impirical Research in Accounting: Select Studies, onde 90 

artigos foram identificados e classificados em cinco categorias mutuamente excludentes, 

baseado em análise de conteúdo: informação e tomada de decisão, teoria da organização, 

adoção de comportamento, crítica e metodologia, e orçamento e liderança. 

Em um ensaio inicial Hopwood (1989),  enfatiza os fatores que implicaram no 

surgimento da literatura em contabilidade comportamental, seu progresso cumulativo e a 

necessidade de trabalho adicional, esperando que no futuro os pesquisadores estejam aptos para 

articular uma postura intelectual mais madura, apontando caminhos para isto; comenta quatro 

revisões subsequentes de literatura sobre contabilidade comportamental realizadas por  
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Birnberg e Shields (1989), Burgstahler e Sundem (1989), Caplan (1989) e Lord (1989), citadas 

a seguir. 

 Birnberg e Shields (1989), que agruparam a pesquisa em Contabilidade 

Comportamental dos últimos trinta anos, oferecendo uma visão positiva da área, sendo a 

publicação inicial da revisão de literatura datada de 1952, classificando a pesquisa em cinco 

escolas: Controle Gerencial, Processamento de Informações Contábeis, Projeto de Sistemas de 

Informações Contábeis, Pesquisa de Auditoria e Sociologia Organizacional. 

 Burgstahler e Sundem (1989), que revisaram a pesquisa em Contabilidade 

Comportamental nos Estados Unidos de 1968 a 1987, na perspectiva de pesquisadores não 

comportamentais, limitando o escopo da revisão à artigos que tratam diretamente de 

comportamento e a três periódicos: The Accounting Review, Journal of Accounting Research e 

Accounting Organizations and Society. 

 Caplan (1989), que apresenta uma visão pessoal sobre a evolução da Contabilidade 

Comportamental, analisando a influência que esta pesquisa sofreu de elementos externos 

advindos da psicologia, economia, finanças, análises quantitativas, entre outas, desde os 

esforços e contribuição inicias na década de 1930 até a década de 1980 e Lord (1989), que 

apresenta uma análise histórica do desenvolvimento do pensamento comportamental em 

contabilidade, através da investigação das publicações de 1952 a 1981, incluindo eventos, 

artigos, livros e indivíduos, aplicando como componentes do critério para determinar o impacto 

sobre pesquisa em Behavioral Accounting  de artigos e autores específicos, a análise de citações 

e a consideração do trabalho que iniciou uma área de pesquisa ou que teve impacto histórico 

em seu desenvolvimento. 

A fim de obter uma visão sobre o status da pesquisa em Behavioral Accounting, Bamber 

(1993) realizou três análises: uma pesquisa sobre os principais veículos de publicação de 1987 

a 1991, uma classificação de tópicos de artigos publicados em 1990 e 1991 e um mapeamento 

dessas publicações em um modelo de comportamento individual. 

Com o objetivo de traçar o crescimento do paradigma comportamental em contabilidade 

entre os anos de 1978 a 1997, Dyckman (1998) examinou a mudança em variáveis mensuráveis 

e demonstrou que houve aumento no impacto desse paradigma, suportado por aumento no 

número de universidades  selecionando a designação comportamental para identificar sua área 

de interesse, pela porcentagem dessas universidades que se auto identifica desta forma, e 

número e proporção de artigos que usam tal abordagem e que aparecem nas revista de maior 
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prestígio à época do estudo. O autor também faz uma cronologia de eventos que contribuíram 

para o surgimento da ciência comportamental nos trabalhos dos estudiosos da contabilidade 

desde a década de 1960 até 1997 

Birnberg (2000) descreve a evolução da contabilidade gerencial nos 60 a 70 anos 

anteriores à publicação do artigo, revisando o papel da pesquisa em contabilidade 

comportamental na contabilidade gerencial, dividindo-a em três períodos que identifica como: 

"contabilidade de custos", "contabilidade gerencial moderna" e "pós-período de contabilidade 

gerencial moderna”; em cada período, a extensão de materiais comportamentais no currículo 

de contabilidade gerencial foram revisados. 

Meyer e Rigaby (2001) realizam uma análise descritiva do conteúdo e colaboradores da 

pesquisa comportamental em contabilidade entre 1989 e 1998 usando uma taxonomia adaptada 

de Birnberg e Shields (1989) das "escolas" de pesquisa comportamental, levando à uma análise: 

do impacto dessa pesquisa na literatura contábil; dos autores e suas escolas de afiliação e grau; 

de citações indicando os autores, artigos e periódicos mais citados e classificação dos periódicos 

citados, concluindo que o futuro desta pesquisa parece “brilhante”. 

Reckers e Solomon (2005) identificam os principais focos de pesquisa encontrados em 

23 programas de estudos para seminários de pesquisa em contabilidade comportamental, 

ministrados em instituições proeminentes e disponíveis em 1º de dezembro de 2004 na seção 

de Contabilidade, Comportamento e Organizações da American Accounting Association por 

meio de seu website syllabi, e os artigos e autores referenciados com mais frequência e de maior 

impacto em  20 listas de referência de artigos detalhadas fornecidas por esses programas.  

Em seu estudo, Nascimento, Ribeiro e Junqueira (2008) realizam levantamento 

bibliométrico, utilizando a base de dados da CAPES e análise de redes sociais do período de 

1997 a 2007 com o objetivo de descrever e caracterizar a pesquisa na abordagem 

comportamental à contabilidade gerencial, selecionado os periódicos internacionais voltados 

para a área de contabilidade, contemplando 49 periódicos. 

Já Shields (2009), em uma narrativa em primeira pessoa, expressa sua perspectiva sobre 

o desenvolvimento histórico da literatura contábil comportamental desde 1970. 

Trotman (2011) também traz uma perspectiva pessoal em que considera a literatura 

sobre julgamento de auditoria e tomada de decisão (JDM) desde a década de 1970, não sendo 

uma revisão abrangente da literatura, mas descrevendo algumas das mudanças nesta, que 

impactaram diretamente seu próprio trabalho, sendo ele um pesquisador não americano, 
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incluindo as oportunidades e desafios enfrentados, enquanto Trotman, Tan e Ang (2011) fazem 

uma revisão da literatura dividida por década e entre auditoria, contabilidade financeira e 

contabilidade gerencial em quatro grandes revistas, encontrando 5.745 artigos entre 1970 e 

2009, que consideraram “impressionantes e forte apoio para a oportunidade de publicar neste 

campo”, com “o objetivo de incentivar mais pesquisas de JDM de australianos e neozelandeses, 

e permitir que pesquisadores em particular especializações obtenham uma melhor compreensão 

da pesquisa do JDM em outras especializações”. 

Em seu estudo Guffey (2016) classifica faculdades universitárias, programas de 

doutorado contábil, pesquisadores de contabilidade comportamental individual e os artigos 

mais influentes baseados em citações do Google Scholar e todas publicações dos primeiros 15 

volumes da Advances in Accounting Behavioral Research (AABR).  

Através de análise e exame do conteúdo e método da pesquisa que foram utilizados no 

periódico Behavioral Research in Accounting (BRIA) de 2005 a 2014, Se Tin, Agustina e 

Meyliana (2017) retratam a direção da pesquisa e o desenvolvimento do aspecto 

comportamental em contabilidade dessa década, comparando o conteúdo dos artigos (escopo), 

categorias de assunto e métodos de pesquisa.  

Bezerra e Friol (2017) analisam o estado da arte da produção científica em contabilidade 

comportamental através de levantamento bibliométrico das pesquisas conduzidas nos 

periódicos internacionais no período de 2008 a 2015, utilizando para busca dos dados a 

plataforma Scopus, identificando 60 revistas científicas e uma amostra de 102 artigos, 

detalhando os periódicos e autores mais produtivos, obras mais referenciadas e as áreas 

temáticas abordadas.  

Por fim, o estudo bibliométrico de Costa, Carvalho e Moreira (2019) analisa o campo 

científico da economia comportamental e das finanças comportamentais, e devido à 

proximidade entre os campos de estudo também incluem o campo da contabilidade 

comportamental. A pesquisa foi conduzida utilizando-se a base Web of Science buscando-se 

publicações entre os períodos de 1967 e 2016, sendo que dos 2617 artigos retornados apenas 

69 pertenciam à área da contabilidade comportamental. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 ETAPA 1 – ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

3.1.1 Classificação da pesquisa 

Para que fosse possível alcançar o objetivo deste estudo foi aplicada a pesquisa 

bibliográfica, abrangendo toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, 

de modo que fosse possível o contato direto com tudo o que foi publicado sobre o assunto, 

propiciando o exame do tema sob novo enfoque ou abordagem (LAKATOS; MARCONI, 2018, 

p.63).  

Baseado em Beuren et.al., (2008, p.136) a análise dos dados obtidos durante o processo 

de investigação aconteceu de forma sistematizada, organizada durante a pesquisa, para que 

posteriormente fosse transformada em informação que sustentasse um raciocínio conclusivo 

sobre o problema proposto, e suas técnicas condicionaram-se em contagem de variáveis, 

seguida de tratamento dos dados para obtenção das informações que se pretendia analisar 

(MAGALHÃES, 2006, p.54). 

O método de pesquisa foi dedutivo, cujo raciocínio de acordo com Matias-Pereira, 

(2019, p.48) tem o objetivo de explicar o conteúdo das premissas por intermédio de uma cadeia 

de raciocínio em ordem descendente, de análise do geral para o particular, chegando a uma 

conclusão.  

Quanto à abordagem do problema, foi utilizada a metodologia quantitativa, que é 

definida numa abordagem mais atual por Richardson, (2017, p.56) como “um meio para testar 

teorias objetivas, examinando a relação entre as variáveis que podem ser medidas tipicamente 

por instrumentos, para que os dados possam ser analisados por procedimentos estatísticos”,  

Em relação ao objetivo esta pesquisa quantitativa é de natureza descritiva, pois as 

publicações em Behavioral Accounting, disponíveis nas bases de dados escolhidas para este 

estudo foram reunidas e analisadas e tiveram suas características descritas, sendo estabelecidas 

relações entre as variáveis que envolvem o estudo, através do uso de técnica padronizada de 

revisão sistemática (GIL, 2009, p.26). 
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3.1.2 Delimitação do estudo 

Este estudo delimita-se de forma geográfica a total abrangência de estudos sobre 

Behavioral Accounting publicados no Brasil e no mundo e de forma temporal abrangendo os 

estudos publicados entre 1950 e 2020, disponíveis nas bases de dados abaixo listadas, pois o 

primeiro estudo localizado nas buscas nessas bases é datado de 1950, sendo este ano portando 

o escolhido como corte temporal inicial: 

✓ Portal de periódicos da CAPES, que oferece acesso a textos completos disponíveis 

em mais de 45 mil publicações periódicas, internacionais e nacionais, cobrindo todas 

as áreas do conhecimento (CAPES, 2020);  

✓ Web of Science (WOS), anteriormente conhecida como “Web of Knowledge”, uma 

base multidisciplinar que indexa somente os periódicos mais citados em suas 

respectivas áreas,  possui mais de 9.000 periódicos indexados desde 1945, sendo 

uma das maiores bases de dados atuais (CAPES, 2020);  

✓ Business Source Complete (EBSCO), a mais completa base de dados acadêmica na 

área de negócios do mundo, oferece a melhor coleção de conteúdo bibliográfico e 

em texto completo, como parte da cobertura abrangente oferecida por esta base de 

dados também estão incluídos os índices e resumos dos periódicos científicos 

acadêmicos mais importantes desde 1886 além das referências pesquisáveis citadas 

fornecidas de mais de 1.300 periódicos científicos  (MACKENZIE, 2021), e 

✓  SCOPUS, com mais de 81 milhões de registros em 25.000 periódicos, provenientes 

de mais de 5.000 editoras permitindo que os pesquisadores rastreiem, analisem e 

visualizem os resultados de pesquisa do mundo (CAPES, 2020).  

Essas bases foram escolhidas devido sua ampla cobertura na área das ciências sociais, 

de forma a alcançar maior número de publicações relacionadas aos aspectos comportamentais 

dos estudos em Contabilidade.  

Os documentos considerados neste estudo foram todas as publicações de artigos, 

editoriais, livros, capítulos de livros ou outras publicações que se mostraram relevantes durante 

a coleta, e que cumpriram os seguintes critérios de qualidade: 
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✓ Foram publicados em fontes constantes no Scimago Institutions Ranking (SIR) com 

qualificação Q1 e Q2,  sendo a qualificação Scimago um sistema em que o quartil é 

obtido pela divisão do número total de revistas de uma categoria por 4, permitindo 

a sua classificação em Q1, Q2, Q3 e Q4 e se uma revista pertencer ao Q1, significa 

que tem um desempenho melhor do que pelo menos 75% das revistas dessa mesma 

categoria e Q2 melhor desempenho do que 50% a 75% das revistas dessas mesma 

categoria (SCIMAGO, 2020), e/ou 

✓ Que tenham sido publicados em fontes com a classificação Qualis-Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), com 

qualificação A1, A2, B1 e B2, visto que o Qualis-Periódicos é um sistema usado 

para classificar a produção científica dos programas de pós-graduação brasileiros, 

realizada pelas áreas de avaliação da coordenação e passando por processo anual de 

atualização, sendo os veículos enquadrados em estratos indicativos da qualidade - 

A1, o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C - com peso zero (CAPES, 2020), 

portanto serão considerados os documentos publicados nas fontes melhor 

qualificadas.    

3.1.3 Coleta de dados 

Conforme definem Marconi e Lakatos (2019, p.189) os levantamentos de dados 

classificam-se em primários (depoimentos, entrevistas, questionários) ou seja, em primeira mão 

e secundários (coletados por meio de análise documental).  

A coleta dos dados desta etapa do trabalho foi de característica secundária através de 

análise de documentos e aplicação de técnica bibliométrica a esses documentos.  

A bibliometria deve ser sistemática e é definida por Macias-Chapula, (1998, p.134) 

como o estudo dos aspectos quantitativos da produção, disseminação e uso da informação 

registrada para isto. Neste estudo foi adotada a revisão sistemática de literatura para esta coleta 

de dados que serviu de base para a aplicação da análise bibliométrica.  

Para esta revisão sistemática (RS) foram adotadas as fases básicos de Planejamento, 

Condução e Publicação dos resultados sugeridas por Kitchenham (2004, p.25) e de acordo com 

o Systematic Reviews : CRD’s Guidance For Undertaking Reviews In Health Care  (2008), que 
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se combinam e interagem com as etapas da análise bibliométrica adaptadas de Prado et al. 

(2016), dando validade científica a esta análise, elucidada nas figuras a seguir. 

Figura 2 - Fases e atividades do processo de RS 

Fonte: Felizardo et al. (2017), adaptada de  Biolchini et al. (2005); Brereton et al. (2007); Kitchenham (2004); 

Mafra e Travassos (2006). 

 

 

 

Figura 3 – Etapas da análise Bibliométrica 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de Prado et al. (2016) 

 

 

3.1.4 Análise dos dados 

A análise bibliométrica documental seguiu as seguintes etapas detalhadas no quadro 6 

abaixo, onde são listadas as fazes correspondentes da Revisão Sistemática. Essas etapas da 

análise bibliométrica foram  adaptadas do quadro bibliométrico proposto por Prado et al. 

(2016): 

Operação de 
Pesquisa

Procedimento 
de Busca 

Estruturação 
dos Dados

Adequação, 
contextualização e 

organização 

Entrelaçamento 
e Análise



49 

 

Quadro 6 - Etapas para enquadrar a pesquisa e a análise bibliométrica  

Etapa Descrição 

1 - Operação de Pesquisa 

(Planejamento da RS - Protocolo) 

1.1 Escolha de base (s) científica (s) ou periódico (s); 

1.2 Delimitação do campo teórico; 

1.3 Limitação do objeto de estudo. 

 

2 - Procedimento de Busca 

(filtros) 

 

 

(Planejamento da RS-Protocolo) 

2.1 Campos de busca (Título, Palavras-chave, Resumo); 

2.2 Definição dos termos de busca; 

2.3 Filtro 1: todos os tipos de documentos; 

2.4 Filtro 2: todos os anos; 

2.5 Filtro 3: áreas relacionadas à contabilidade; 

2.6 Filtro 4: todos os idiomas. 

 

3 - Estruturação dos Dados 

 

 

(Condução da RS – Estratégia de 

Busca) 

3.1 Definição de software para gerenciar as referências; 

3.2 Definição de software para análise bibliométrica; 

3.3 Download das referências de acordo com o software de gestão 

de referência, com o software de análise bibliométrica e com o 

formato de planilha eletrônica; 

3.4 Importar os artigos para o gerenciador de referências e 

software de análise bibliométrica. 

 

4 - Adequação, contextualização 

e organização de dados 

 

(Condução da RS – Critérios de 

Seleção e Qualidade) 

4.1 Eliminação de documentos repetidos; 

4.2 Eliminação de documentos por meio de breve leitura; 

4.3 Análise e classificação dos periódicos que publicaram os 

artigos; 

4.4 Análise dos tipos de documentos; 

4.5 Análise do volume temporal de publicações; 

4.6 Análise dos países, palavras-chave e idiomas. 

5 – Entrelaçamento e Análise de 

acordo com o escopo 

 

(Condução da RS – Extração, 

Síntese e Resultado) 

5.1 Enquadramento dos documentos nas unidades de pesquisa; 

5.2 Enquadramento dos documentos nas abordagens; 

5.3 Enquadramento dos documentos nos enfoques; 

5.4 Enquadramento dos documentos nas áreas; 

5.5 Entrelaçamento dos documentos após os enquadramentos;  

5.6 Análises dos documentos. 

Fonte:  Elaborado pela autora a partir de Prado et al. (2016) 

O enquadramento dos documentos foi realizado conforme o quadro modelo abaixo, de 

acordo com o escopo definido anteriormente neste trabalho: 
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Quadro 7 - Quadro modelo de enquadramento dos estudos 

Enquadramento Indivíduos Grupos Organizações Ambientes 

A
b

o
rd

a
 

  
 g

em
 

Normativa     

Positiva     

E
n

fo
q

u
e 

Econômico     

Contingencial     

Comportamental     

Institucional     

Á
re

a
 

Usuário Interno     

Usuário Externo     

Ensino e Pesquisa     

Fonte: Elaborado pela autora. 

3.2 ETAPA 2 – ESTUDO QUALITATIVO 

3.2.1 Classificação da pesquisa 

Para que fosse possível alcançar o objetivo desta etapa de estudo foi aplicada a análise 

de conteúdo sobre os achados da pesquisa bibliográfica, de maneira a complementá-los com 

informações qualitativas, sendo que esta análise se baseou em uma definição precisa dos 

objetivos da pesquisa que conforme definido por Richardson, 2017, p.249 variam em cada 

análise e condicionam a diferença das técnicas utilizadas. 

Quanto à abordagem do problema, nesta etapa foi utilizada a metodologia qualitativa, 

por conceber análises mais profundas em relação ao objeto de estudo, visando destacar 

características não observadas por meio de um estudo quantitativo (BEUREN et.al., 2008, 

p.92), sendo que o que caracteriza esta abordagem é o fato de a “inferência – sempre que é 

realizada – ser fundada na presença do índice (tema, palavra, personagem etc.), e não sobre a 

frequência de sua aparição, em cada comunicação individual  (BARDIN, 2016, p.146) . 

O método desta etapa da pesquisa foi indutivo, visto que, a indução consiste em 

enumerar os enunciados sobre o fenômeno que se quer pesquisar e, através da observação, 

procura-se encontrar algo que está sempre presente na ocorrência do fenômeno (ANDRADE, 

2010, p.118), o que é possível de ser alcançado com a análise de conteúdo qualitativa que “é 

válida , sobretudo, na elaboração de deduções específicas sobre um acontecimento ou uma 
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variável de inferência precisa, e não em inferências gerais”, sendo que de acordo com 

Richardson (2017, p.249) nesta escolha de método o pesquisador vai do específico ao geral, e 

o primeiro passo consiste em organizar os dados qualitativos; esse processo inclui uma 

codificação aberta, a criação de categorias e abstração na tentativa de descrever todos os 

aspectos do conteúdo, o que se aplicou a este estudo tendo em vista seu objetivo de através da 

análise das diversas definições para BA se chegar a uma definição final. 

Em relação ao objetivo, esta etapa da pesquisa foi de natureza descritiva, visto que neste 

tipo de pesquisa, os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, 

sem que o pesquisador interfira neles (ANDRADE, 2010, p.112), sendo que falar em 

procedimentos como descrição, interpretação e busca pela compreensão de situações, 

documentos, fatos e fenômenos nos remete a pesquisa qualitativa, e a análise de conteúdo se 

constitui no pressuposto teórico para tais procedimentos de análise (LEITE, 2017, p.540). 

3.2.2 Delimitação do estudo 

Pelo fato de a análise de conteúdo ser aplicada aos achados da análise bibliométrica sua 

delimitação foi idêntica a desta etapa do estudo, ou seja: de forma geográfica a total abrangência 

de estudos sobre Behavioral Accounting publicados no Brasil e no mundo e de forma temporal 

abrangendo os estudos publicados nos últimos 70 anos (de 1950 até 2020), disponíveis nas 

bases de dados do portal de periódicos da CAPES; Web of Science (WOS); Business Source 

Complete (EBSCO) e SCOPUS, e seguindo as mesmas qualificações: Scimago Institutions 

Ranking (SIR) e Qualis-Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). 

3.2.3 Coleta de dados 

A coleta de dados para esta etapa foi de natureza secundária, obtida através de recortes 

de trechos dentre os artigos previamente definidos na análise bibliométrica, que posteriormente 

tiveram seus conteúdos analisados. São as unidades de registro dentro da unidade de contexto: 

artigos e demais documentos selecionados. 

3.2.4 Análise dos dados 

A análise de conteúdo foi realizada com base no trabalho de Bardin (2016, p. 125) sendo 

composta das seguintes fases para a sua condução: 1) pré-análise; 2) exploração do material; 3) 
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tratamento dos resultados, inferência e interpretação; procurando-se entender como a 

Contabilidade Comportamental foi definida pelos diferentes autores de acordo com o enfoque 

de suas publicações dentre as diversas áreas de conhecimento da contabilidade, a fim de se 

chegar a uma definição operacional para o tema. 

3.3 FLUXO DAS ETAPAS - RS, ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA E DE CONTEÚDO 

Na figura 4 está representado o fluxo do processo que combina as etapas de análise deste 

estudo, para que fique claro como essas etapas interagem e se complementam. 

Figura 4 – Fluxo das etapas do processo – RS, bibliometria e análise de conteúdo 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 ESTUDO BIBLIOMÉTRICO 

Tendo em vista o propósito de estudar a evolução do campo teórico e científico da 

Contabilidade Comportamental e delimitar esta área de estudo, chegando a uma definição 

operacional para o tema, a partir de um conjunto selecionado de publicações, apresenta-se aqui 

a análise detalhada dessas publicações, obtida através da aplicação de bibliometria. 

4.1.1 Operação de Pesquisa 

Para cumprir a primeira etapa desta pesquisa bibliométrica a CAPES, Web of Science, 

EBSCO e SCOPUS foram estabelecidas como as bases de pesquisa de publicações relacionadas 

a Contabilidade Comportamental, que foi definido como o campo de trabalho teórico e 

científico. Após isto, a unidade comportamental inserida nas publicações das diversas áreas da 

contabilidade foi escolhida como o objeto do estudo. 

 

Figura 5 - Etapa 1 da pesquisa e análise bibliométrica 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

4.1.2 Procedimento de Busca 

Foram definidos os termos de busca: Behavioral Accounting e Contabilidade 

Comportamental para pesquisa nos campos de busca: títulos, palavras-chave ou resumos das 

publicações. Então as buscas foram realizadas utilizando-se as ferramentas de pesquisa 

avançada, de acordo com os padrões de cada uma das bases. As definições detalhadas das 

expressões de cada busca se encontram nos protocolos de revisão sistemática anexos a este 

trabalho. Em adicional, os filtros de busca foram definidos como: (1) todos os tipos de 

documentos, (2) todos os períodos disponíveis e (3) todos os idiomas.  

Figura 6 - Etapa 2 da pesquisa e análise bibliométrica 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Nesta etapa foram identificados 10.060 documentos, sendo: 5.174 da base Web of 

Science, 399 da base do portal de periódicos da CAPES, 1.353 da base SCOPUS e 3.134 da 

base EBSCO. 

4.1.3 Estruturação dos dados 

Os downloads das referências foram realizados, de cada base de pesquisa, em planilhas 

eletrônicas da ferramenta MS Excel®. As planilhas foram formatas de forma a organizar os 

documentos extraídos de cada base com o máximo de informações disponíveis. Com base nos 

campos disponíveis para download nas diferentes bases, nos critérios de inclusão/exclusão e na 

qualificação dos documentos, foram definidos os campos da planilha de condução da revisão 

sistemática e análise bibliométrica de cada base, a seguir: ID do documento (ordem numérica), 

Título, Abstract, Autores, Key words, Ano de publicação, Tipo de documento, Journal, Fonte, 

ISSN, eISSN, ISNB, Idioma, Volume, Edição, Página  inicial, Página final, DOI, Quantidade 

de citações, País, Referências, Ranking Scimago, Qualis, Duplicados, Critérios de Inclusão 

(a,b,c,d e e) e critérios de exclusão (a,b,c e d). 

Definiu-se a própria ferramenta do MS Excel® para a análise bibliométrica e a 

ferramenta Bibliometrix® para a nuvem de palavras. Para a análise de conteúdo, complementar 

a esta análise bibliométrica, foi definida a ferramenta NVivo®. 

Figura 7 - Etapa 3 da pesquisa e análise bibliométrica 

Fonte: Elaborado pela autora. 

4.1.4 Adequação, contextualização e organização de dados 

O uso de bases de pesquisas diferentes, com tratamento de metadados de formas 

diferentes foi um desafio, porém os dados das diferentes bases foram combinados e compilados 

em uma única planilha eletrônica da ferramenta MS Excel® o que permitiu serem tabulados e 

analisados.  Para esta combinação e compilação de informações o campo ID dos documentos 

foi de suma importância, pois permitiu manter-se a rastreabilidade da ordenação dos 

documentos, desde sua base de origem até as compilações, facilitando comparações e a 

localização de documentos nas etapas seguintes. 
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Nesta etapa os documentos foram selecionados a partir da aplicação dos critérios de 

inclusão/exclusão e qualidade e da eliminação de documentos repetidos, restando 1.129 

documentos, sendo desses resultados:  110 da base Web of Science, 100 da base do portal de 

periódicos da CAPES, 227 da base SCOPUS e 692 da base EBSCO. 

Também foi realizado nesta etapa o trabalho de uniformização dos dados oriundos das 

diferentes bases, sendo que o maior desafio foi as diferentes formas de se apresentar/grafar os 

nomes dos autores. 

Após este processo, decidiu-se por aplicar novo critério de exclusão/inclusão, utilizando 

para isto a opção de filtros da própria ferramenta MS Excel®  e também a leitura dos campos 

título, resumo e palavras-chave dos documentos, optando-se por trabalhar apenas com os 

documentos que apresentassem a expressão exata: Behavioral Accounting, e sua grafia 

alternativa, Behavioural Accounting ou a denominação em língua portuguesa: Contabilidade 

Comportamental, nos campos: título, palavras-chave ou abstract, ou que indicassem trazer 

conceituação sobre o tema, com o objetivo de focar em documentos que tratassem 

especificamente do tema e não apenas o tangenciassem ou estivesse inserido neste campo. Esta 

decisão foi tomada em virtude de ser identificado que nem todos os 1.129 artigos selecionados 

na etapa anterior apresentavam foco específico na definição de BA ou abordavam de alguma 

forma uma definição ou conceito para o tema.  

Então chegou-se a um número final de 116 artigos, sendo1 da base Web of Science, 34 

da base do portal de periódicos da CAPES, 9 da base SCOPUS e 72 da base EBSCO. 

Figura 8 - Etapa 4 da pesquisa e análise bibliométrica 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

4.1.5 Entrelaçamento e Análise Bibliométrica de acordo com o escopo 

Os 116 documentos selecionado para análise na etapa anterior foram codificados de 

acordo com o escopo definido anteriormente neste trabalho e enquadrados conforme o quadro 

7. Para isto estes documentos foram listados em nova aba de planilha Microsoft Excel ® na 

qual foram acrescentadas novas colunas de condução da análise bibliométrica: Enfoque, 
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Abordagem, Área Temática, Usuário Externo, Usuário Interno, Ensino e Pesquisa, e Unidades. 

Para cada categoria foi atribuída uma codificação numérica conforme o quadro 8 abaixo: 

Quadro 8 - Codificação das categorias 

Fonte: Elaborado pela autora (NA – Não se aplica e ND – Não definido) 

A Análise Bibliométrica foi realizada considerando os 116 arquivos únicos codificados, 

cumprindo-se desta forma sua última etapa. 

Figura 9 - Etapa 5 da pesquisa e análise bibliométrica 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Foram analisados os seguintes materiais: Artigo (106), Revisão (4), Revisão de Livro (3), 

Artigo de Conferência (1), Nota (1), e Relatório (1). Abaixo são listadas as principais 

informações relativas ao levantamento bibliométrico com seus devidos apontamentos. 

4.1.6 Evolução do número de publicações  

O primeiro artigo encontrado foi publicado pelo periódico Accounting Review nos 

Estados Unidos em 1950. Esse artigo foi escrito por David Green Jr., da University of Chicago 

com o seguinte título: A Reconsideration of The Course Objectives of Elementary Accounting, 

tendo como objetivo rever os objetivos mais significativos para os cursos elementares de 

contabilidade, levando em consideração as necessidades dos alunos e as necessidades da 

sociedade. Entre os objetivos do curso, Green Jr (1950) destacava aspectos técnicos como a 
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(3) Contabilidade 
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Custos
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(6) Contabilidade 

Tributária
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e Análise
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habilidade de preparar relatórios contábeis, mas chamava a atenção já naquela época para os 

objetivos comportamentais: 

 
Todos os objetivos selecionados devem ser considerados como tendo dois 

aspectos, contextuais e comportamentais. Normalmente desprezamos os 

aspectos comportamentais; mas não devemos, pois o propósito vital da 

educação é modificar, mudar ou temperar a perspectiva, atitude e habilidade 

do aluno. Mudanças de comportamento são a condição sine qua non da 

educação. Assim, um objetivo do curso é apresentar diferentes visões 

(GREEN JR, 1950). 

 

Na década de 1960 foram encontradas algumas publicações esporádicas. O gráfico 

indica os momentos de crescimento no número de trabalhos publicados. O primeiro na década 

de 1970, e o segundo ponto mais acentuado de crescimento ocorreu na década dos anos 1990, 

e na década de 2010 a quantidade de publicações quase dobrou em relação à década anterior. O 

período entre 2010 e 2019 teve o maior número de publicações totalizando 36, representando 

31,89% das publicações. Portanto, observa-se que nesta última década houve um interesse 

significativo pelo tema, demonstrando que esse é um assunto de relevância crescente e que 

merece atenção. Vale a pena ressaltar que em se tratando de uma análise por décadas, a década 

seguinte que se inicia em 2020 contempla apenas 1 ano de período de análise, contendo apenas 

1 artigo, portanto devido ao curto espaço de tempo ainda não é possível se chegar a alguma 

conclusão em relação a quantidade de publicações desta década (Figura 10). 

Figura 10 - Evolução das publicações por década 

 Fonte: Elaborado pela autora a partir da análise bibliométrica. 

Com base nas palavras-chave dos autores dos 36 artigos publicados entre 2010 e 2019, 

foi realizada uma nuvem de palavras, conforme pode ser visualizado na figura 11. As palavras 
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com maior frequência nesse período foram behavioral accounting (8), behavioural accounting 

(3), contabilidade comportamental (3), heurísticas (3) e online labor markets (3). Considerando 

que as palavras behavioral accounting, behavioural accounting e contabilidade 

comportamental possuem o mesmo sentido, e são o termo de busca das análises, é natural sua 

maior frequência de abordagem pelos autores na última década. A palavra online labor markets 

pode reforçar a importância que os instrumentos e serviços de recrutamentos de participantes 

online tem alcançado, permitindo que os pesquisadores da área de contabilidade 

comportamental tenha acesso à certas populações participantes externas, acelerando o ritmo  de 

pesquisa e reduzindo custo para alcançá-las (BRANDON et al., 2014, p.21). 

Figura 11 - Nuvem de palavras-chave (produção 2010-2019) 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da análise bibliométrica. 

 

4.1.7 Número de publicações por país 

No que se refere a produção científica dos países, percebe-se que os Estados Unidos da 

América é o país com o maior número de publicações (70), seguido pelo Reino Unido (31). A 

maior parte da produção encontrada (87,1%) foi realizada por esses dois países, apontado uma 

característica anglo-saxônica da produção.  

Em outros países a produção de estudos sobre o tema em questão foi bastante inferior 

quando comparada com Estados Unidos e Reino Unido. Países Baixos (6 publicações), Brasil 

(4), Alemanha (2), China (2) e Suíça (1).  A Figura 12 a seguir apresenta a distribuição da 

produção científica de acordo com a região geográfica.  

O Estudo de estado da arte entre 1997 e 2007 publicado por Nascimento, Ribeiro e 

Junqueira, (2008, p.10), apesar de ter foco especificamente nos aspectos comportamentais da 
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contabilidade gerencial, e não em estudos específicos sobre BA, também aponta Estados Unidos 

e Reino Unido dentre os países que concentram maior número de pesquisas, assim como o 

estudo da mesma natureza entre 2008 e 2015 conduzido por Bezerra e Friol (2017, p.443) 

também indica os dois países dentre os que mais concentram publicações na área de 

Contabilidade Comportamental. 

Figura 12 - Produção científica por área geográfica 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da análise bibliométrica. 

Em que pese o Brasil participar com apenas quatro trabalhos, é o único país da América 

Latina que está presente na lista das publicações. O primeiro artigo foi publicado no ano 2000 

na Revista de Administração Contemporânea com o título Motivation, measurement and 

rewards from a performance evaluation perspective e tem por autores Eduardo Schiehll, 

Eduardo e Raymond Morissette, respectivamente da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul e da Hautes Études Commerciales, onde o primeiro fazia doutorado na época. Os demais 

três artigos foram publicados na década de 2010 a 2019, quando também houve um crescimento 

da produção internacional sobre o tema. Wenner Glaucio Lopes Lucena, Maria Sueli Arnoud 

Fernandes, José Dionísio Gomes da Silva, todos ligados no ano da publicação ao Programa 

Multinstitucional e Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis 

UnB/UFPB/UFRN, publicam em 2011 na Revista Universo Contábil o artigo “A contabilidade 

comportamental e os efeitos cognitivos no processo decisório: uma amostra com operadores da 

contabilidade”. Raimundo Nonato Lima Filho, Adriano Leal Bruni, Márcio Santos Sampaio, o 

primeiro e o terceiro da Universidade do Estado da Bahia, e o segundo da Universidade Federal 

da Bahia, publicam em 2012 também na Revista Universo Contábil, o artigo “A influência do 

gênero, idade e formação na presença de heurísticas em decisões de orçamento: um estudo 
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quase experimental”. No ano seguinte, em 2013, Raimundo Nonato Lima Filho e Adriano Leal 

Bruni publicam o artigo “Quanto mais faço, mais erro? Uma análise sobre a presença de vieses 

cognitivos em julgamentos sobre orçamento”. Todos os três últimos artigos ligados ao tema da 

decisão.  

Levando em consideração os artigos publicados, nota-se que ainda não se pode falar de 

um núcleo produtor de publicações sobre contabilidade comportamental no Brasil e que há um 

vasto campo de pesquisa a ser explorado.  

4.1.8 Publicações por periódico 

Os periódicos com maior número de trabalhos publicados sobre o tema do presente estudo 

foram: Behavioral Research in Accounting (32), Accounting Review (14) e Accounting, 

Organizations and Society (10). Esses três periódicos podem ser apontados como especialistas 

sobre o assunto, pois foram responsáveis por 48,3 % (56 de 116) das publicações encontradas.   

Na Tabela 1 são apresentados periódicos que tiveram no mínimo dois trabalhos publicados.  

Tabela 1 - Publicações por revista acadêmica 

Periódicos Publicações 

Behavioral Research in Accounting 32 

Accounting Review 14 

Accounting, Organizations and Society 10 

Contemporary Accounting Research 4 

Auditing: A Journal of Practice and Theory 3 

Issues in Accounting Education 3 

Accounting and Business Research 2 

Accounting Horizons 2 

Journal of Accounting Research 2 

Journal of Education for Business 2 

Journal of Information Systems 2 

Management International Review 2 

Management Decision 2 

Revista Universo Contábil 2 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da análise bibliométrica. 

Behavioral Research in Accounting é uma revista da American Accounting Association 

(AAA), criada em 2001 com o objetivo de publicar pesquisa dedicada ao estudo dos efeitos dos 

indivíduos e das organizações sobre a contabilidade (AMERICAN ACCOUNTING 

ASSOCIATION, 2021). A criação dessa revista, tendo em vista o número de artigos publicados, 
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parece ter exercido um papel importante para a canalização da produção acadêmica sobre 

contabilidade comportamental. Nota-se que a AAA teve e tem um papel preponderante no 

estímulo ao estudo do tema, o que pode justificar porque a origem das publicações é 

principalmente norte americana. 

Dentre os 19 estudos antecedentes em BA de características bibliométricas, 

apresentados no tópico 2.3.1 deste estudo, os periódicos com maior número de publicações ou 

periódicos indicados pelos autores como mais relevantes são muito semelhantes aos obtidos no 

resultado da Tabela 1, reforçando desta forma estes resultados, conforme ilustrado no quadro 9 

abaixo, onde são informados os periódicos que participam em pelo menos 3 desses 19 estudos 

bibliométricos antecedentes.  

Quadro 9 - Periódicos participantes nos 19 estudos bibliométricos antecedentes  

Periódico Quantidade Estudos Participação 

The Accounting Review 13 68% 

Journal of Accounting Research 12 63% 

Behavioral Research in Accounting 7 37% 

Accounting, Organizations, and Society 9 47% 

Contemporary Accounting Research 3 16% 

Auditing: A Journal of Practice and Theory 3 16% 

Journal of Management Accounting Research 3 16% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

4.1.9 Número de publicações por autor 

Foram encontrados 189 autores neste estudo, 14 autores com duas publicações cada, e 

172 (91%) possuem uma publicação cada. Com base no número de documentos identificados, 

pode-se afirmar que Jacob G. Birnberg da Univesity of Pittsburgh, foi o autor que mais publicou 

trabalhos sobre o assunto (oito publicações), seguido de Edwin H. Caplan (três publicações) da 

University de Michigan que publicou em dois países (Estados Unidos e Alemanha), e Troy J. 

Pollard (três publicações) da University do Alabama (Figura 13). 
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Figura 13 - Autores mais produtivos 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da análise bibliométrica. 

Na tabela 2 é possível visualizar a produção dos autores ao longo do tempo. O autor 

Robert H. Ashton publicou seu primeiro artigo relacionado ao tema abordado neste estudo, em 

1973, e voltou a publicar sobre assunto em 2010. Isso também aconteceu com Edwin H. Caplan, 

que publicou em 1966, 1989 e 1992, e com Paul F. Williams, que publicou em 1982, e depois 

em 2006. Com isso, percebe-se que alguns autores voltaram a se interessar pelo tema após os 

anos 2000, depois de um longo interstício de produção. Diferentemente desses autores, o autor 

Jacob G. Birnberg iniciou suas publicações na década dos anos 1970 e deu continuidade nos 

estudos até a última década, mantendo uma produção consistente. Dentre os 17 autores mais 

produtivos, oito (47%) iniciaram as suas publicações na última década.  

Tabela 2 - Produção por autor mais produtivo ao longo dos anos 

Autor 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Bruni, Adriano Leal 
     

2012, 2013 

Cao, Le Thi 
  

1985, 1986 
   

Long, James H. 
     

2013, 2014 

Loraas, Tina M. 
     

2014, 2019 

Mueller-Phillips, Jennifer 
     

2013, 2014 

Stinson, Shane R. 
     

2018, 2019 

Teoh, Siew Hong 
    

2003, 2009 
 

Ashton, Robert H. 
  

1980 
  

2010 

Buchanan, Phillip G. 
  

1985, 1986 
   

Buchheit, Steve 
     

2018, 2019 

Hirshleifer, David 
    

2003, 2009 
 

Hofstedt, Thomas R. 
 

1970, 1976 
    

Lima Filho, Raimundo N. 
     

2012, 2013 

Williams, Paul F. 
  

1982 
 

2006 
 

Pollard, Troy J. 
     

2018, 2019 

Caplan, Edwin H. 1966 
 

1989 1992 
  

Birnberg, Jacob G. 
 

1973 1984, 1989 1990, 1998 2000 2011, 2012 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da análise bibliométrica. 
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4.1.10  Citações 

Dos cinco trabalhos mais citados, dois foram publicados nos Estados Unidos, dois no 

Reino Unido e um nos Países Baixos. O artigo publicado nos Países Baixos foi o mais citado 

até o momento (562 citações). Esse artigo foi publicado em 2003 pelos autores Hirshleifer, 

David e Teoh, Siew Hong, por meio do periódico Journal of Accounting and Economics, com 

o seguinte título: Limited attention, information disclosure, and financial reporting.  Vale 

destacar que dentre esses artigos, três foram publicados após o ano 2000, sendo que um deles 

data do ano de 2014, aborda a utilização dos instrumentos online na pesquisa em BA, 

reforçando a percepção da dinamicidade recente do tema em estudo (Tabela 3) 

Tabela 3 -  Os cinco artigos mais citados 

Título Artigo Citações Ano  

Publicação 

Autores Periódico País 

Limited attention, 

information disclosure, 

and financial reporting 

562 2003 Hirshleifer, David; 

Teoh, Siew Hong 

Journal of 

Accounting and 

Economics 

Netherlands 

Behavioral implications 

of the transition process 

from products to services 

 

173 2005 Gebauer, Heiko; 

Friedli, Thomas 

Journal of 

Business and 

Industrial 

Marketing 

United 

Kingdom 

Students as Surrogates in 

Behavioral Accounting 

Research: Some 

Evidence 

142 1980 Ashton, Robert H.; 

Kramer, Sandra S. 

Journal of 

Accounting 

Research 

United 

Kingdom 

A Strategy for 

Behavioral Accounting 

Research 

123 1970 Hofstedt, Thomas 

R.; Kinard, James C. 

Accounting 

Review 

United 

States 

Online Instrument 

Delivery and Participant 

Recruitment Services: 

Emerging Opportunities 

for Behavioral 

Accounting Research 

114 2014 Brandon, Duane M.; 

Long, James H.; 

Loraas, Tina M.; 

Mueller-Phillips, 

Jennifer; Vansant, 

Brian 

Behavioral 

Research in 

Accounting 

United 

States 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da análise bibliométrica. 

Considerando a produção individual dos autores, nota-se que alguns autores possuem a 

mesma quantidade de citações, pois publicaram juntos. Por exemplo, os autores Heiko Gebauer 

e Thomas Friedli da University of St. Gallen tiveram destaque na quantidade de citações, pois 

publicaram um artigo em 2005 que alcançou 173 citações. Os autores Thomas R. Hofstedt e 

James C. Kinard publicaram juntos um artigo na década de 1970 que alcançou 123 citações, e 

Robert H. Ashton e Sandra S. Kramer publicaram um artigo na década de 1980 que obteve 142 

citações. Os artigos publicados nas décadas de 1970 e 1980, apesar de não serem recentes 

podem ser considerados relevantes, pois estão presentes entre os cinco mais citados. David 

Hirshleifer e Siew Hong Teoh que publicaram dois artigos juntos. O primeiro trabalho foi 
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publicado em 2003 e obteve 562 citações, e segundo, recebeu 22 citações, no total obtiveram 

584 citações (Tabela 4). 

Analisando os extremos das citações, nota-se que nove trabalhos até o momento não 

foram citados, e que cinco se destacaram com mais de 100 citações cada. Considerando que 

92% da produção já possui citações, pode-se dizer que a contabilidade comportamental se 

mostra uma área de estudo com uma efervescência que indica a sua importância na 

contemporaneidade (Figura 14) 

Figura 14 - Citações por artigo 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da análise bibliométrica. 

Como foi mencionado anteriormente, Jacob G. Birnberg foi autor que mais produziu 

trabalhos sobre BA, podemos considerar que o autor teve uma contribuição importante para o 

assunto, pois também está entre os autores mais citados (123 citações). A Auburn University 

teve destaque na produção de trabalhos relacionados ao tema de estudo, considerando que cinco 

autores da referida universidade estão entre os mais citados. Os autores Duane M. Brandon, 

James H. Long, Tina M. Loraas, Jennifer Mueller-Phillips e Brian Vansant formaram parcerias 

e publicaram alguns trabalhos juntos em 2013 e 2014. Recentemente Tina M. Loraas da Auburn 

University deu continuidade nos estudos sobre o assunto, e publicou novamente em 2019. A 

Auburn University mostra-se, portanto, como um possível centro produtor que tem se destacado 

nos últimos anos. Este centro pode ser um centro promissor para o estabelecimento de parcerias 

pelos pesquisadores brasileiros (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Autores com mais de 100 citações 

Autor Citações Ano 

Publicação 

Universidade Periódico País 

Hirshleifer, 

David 
584 2003, 2009 University of 

Southern 

California 

Journal of Accounting and 

Economics/ Contemporary 

Accounting Research 

United States/ 
Netherlands 

Teoh, Siew 

Hong 

584 2003, 2009 University of 

Chicago 

Journal of Accounting and 

Economics/ Contemporary 

Accounting Research 

United States/ 
Netherlands 

Gebauer, 

Heiko 

173 2005 University of 

St. Gallen 

Journal of Business and 

Industrial Marketing 

United 

Kingdom 

Friedli, 

Thomas 

173 2005 University of 

St. Gallen 

Journal of Business and 

Industrial Marketing 

United 

Kingdom 

Ashton, 

Robert H. 

145 1980, 2010 Duke 

University 

Auditing: A Journal of 

Practice and Theory /Journal 

of Accounting Research 

United States/ 

United 

Kingdom 

Kramer, 

Sandra S. 

142 1980 University of 

Pennsylvani 

Journal of Accounting 

Research 

United 

Kingdom 

Hofstedt, 

Thomas R. 
138 1970, 1976 Stanford 

University 

Accounting, Organizations 

and Society /Accounting 

Review 

United States/ 

United 

Kingdom 

Kinard, 

James C. 

123 1970 Ohio State 

University 

Accounting Review United States 

Birnberg, 

Jacob G. 

123 1973, 1984, 

1989, 1990, 

1998, 2000, 

2011, 2012 

University of 

Pittsburgh 

Accounting, Organizations 

and Society/ Behavioral 

Research in Accounting/ 

Accounting Review/ Issues in 

Accounting Education 

United States 

Long, 

James H. 

121 2013, 2014 Auburn 

University 

Behavioral Research in 

Accounting/ Auditing: A 

Journal of Practice and Theory 

United States 

Mueller-

Phillips, 

Jennifer 

121 2013, 2014 Auburn 

University 

Behavioral Research in 

Accounting/ Auditing: A 

Journal of Practice and Theory 

United States 

Loraas, 

Tina M. 

117 2014, 2019 Auburn 

University 

Behavioral Research in 

Accounting/ Journal of 

Information Systems 

United States 

Brandon, 

Duane M. 

114 2014 Auburn 

University 

Behavioral Research in 

Accounting 

United States 

Vansant, 

Brian 

114 2014 Auburn 

University 

Behavioral Research in 

Accounting 

United States 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Os países com o maior número de trabalhos citados foram os Estados Unidos da 

América (903 citações), Reino Unido (769) e Países Baixos (601). Conforme mencionado 

anteriormente (Figura 12), os Países Baixos publicaram somente seis artigos sobre o assunto, 

porém um dos artigos foi citado 562 vezes, fator este que explica o destaque obtido deste país 

no número de citações. Outro fator interessante é que o Brasil é o único país da América Latina 

que produziu sobre o assunto, além de ter obtido maior número de citações do que os artigos 

publicados na China, Alemanha e Suíça. Os quatro artigos publicados no Brasil obtiveram 21 

citações, o que demonstra a possibilidade de crescimento de estudos sobre o tema no país 

(Figura 15). 
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Figura 15 - Citações por país 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da análise bibliométrica. 

 
 

4.1.11 Enfoque dos Estudos 

A maioria das publicações encontrados tiveram um enfoque comportamental (84), 

representando 72,4 % dos arquivos encontrados. O restante se dividiu em oito trabalhos com o 

enfoque Econômico; (3) Contingencial; (8) Institucional e (13) ND (enfoque não definido). No 

período entre 1960 e 1999, não foram encontrados trabalhos com enfoque Contingencial. 

Observa-se também, que a partir de 2010 não foi encontrado nenhum trabalho com enfoque 

Institucional. O enfoque comportamental destaca-se a partir da década dos anos 1970 com 

crescimento adequado na última década (Tabela 5).  

Esses achados estão de acordo com o enfoque deste estudo, sendo natural que a maioria 

seja comportamental, visto as publicações selecionadas através da aplicação do protocolo de 

Revisão Sistemática buscarem Behavioral Accounting como termo de busca nas bases 

científicas. 

Apenas para relembrar o enfoque econômico contempla a racionalidade econômica; 

recursos geridos da forma certa para resultado certo não comprometendo lucros e ou resultados. 

Pela lente do enfoque contingencial, considera-se que a organização influencia e é influenciada 

pelo meio, situação contextual que exige ações para adaptação e sobrevivência. Pelo enfoque 

institucional, a organização é personificada com regras e rotinas próprias; características 

internas são reagentes às pressões externas e respondem (des)favoravelmente com base na 
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cultura e clima organizacional. Já no enfoque comportamental, o ponto central é o ser humano, 

no qual perspectivas sociológicas e psicológicas empregadas pelo individuo para a decisões são 

relevantes e causam impacto. (ESPEJO et.al. ,2009). 

Tabela 5 - Enfoque dos estudos 

ENFOQUE 

Ano Econômico Contingencial Comportamental Institucional ND 

1950 a 1959  1    

1960 a 1969 1  2 2  

1970 a 1979 1  10 1 1 

1980 a 1989   12 2 4 

1990 a 1999 2  15 1 3 

2000 a 2009 1 1 14 2 3 

2010 a 2019 2 1 31  2 

2020 1     

Total 8 3 84 8 13 
Fonte: Elaborado pela autora a partir da análise bibliométrica. 

Quando se analisa as abordagens adotadas nos trabalhos considerados neste estudo, 

pode-se afirmar que 69,8% dos trabalhos possuem uma abordagem positiva. Houve apenas 15 

trabalhos com abordagem normativa e 20 ND (abordagem não definida) (Tabela 6). A 

abordagem normativa enfoca a prescrição, como o mundo deveria ser, enquanto a abordagem 

positiva tem como foco descrever e explicar o mundo como ele é (INANGA E SCHNEIDER, 

2005, p.230-231). Este achado está em alinhamento com a literatura sobre o tema, visto esta 

apontar a primeira grande mudança que acorreu na contabilidade entre as décadas de 1960 e 

1970 da metodologia contábil normativa para a positiva, e uma segunda mudança orientada 

para a tomada de decisão em contabilidade (COETSEE, 2010, p.3-4). 

Tabela 6 - Abordagens dos estudos 

ABORDAGEM 

Ano Normativa Positiva ND 

1950 a 1959  1  

1960 a 1969 2 2 1 

1970 a 1979 3 7 3 

1980 a 1989 1 11 6 

1990 a 1999 5 13 3 

2000 a 2009 1 17 3 

2010 a 2019 3 29 4 

2020  1  

Total 15 81 20 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da análise bibliométrica. 
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Com relação a área temática, 63,7% dos estudos são Ensino e Pesquisa, 19,8% Usuário 

Interno e 16,5% Usuário Externo. Verificou-se que apenas a partir da década 1990 surgem 

trabalhos com a área temática Usuário Externo. Foram encontrados 5 estudos que se enquadram 

tanto como Ensino e Pesquisa quanto Usuário Interno (Tabela 7). 

Tabela 7 - Área temática dos estudos 

ÁREA TEMÁTICA 

Ano Usuário Interno Usuário Externo Ensino e Pesquisa 

1950 a 1959   1 

1960 a 1969 1  4 

1970 a 1979 2  11 

1980 a 1989 3  15 

1990 a 1999 3 4 16 

2000 a 2009 6 5 11 

2010 a 2019 9 10 19 

2020  1  

Total 24 20 77 

Fonte: elaborado pela autora a partir da análise bibliométrica 

Considerando usuários externos foram encontradas as seguintes categorias: 

Contabilidade e Mercado de Capitais; Auditoria; Contabilidade Financeira; Contabilidade 

Pública; Contabilidade Socioambiental; e Contabilidade Tributária, sendo que 2 estudos se 

enquadram em 2 categorias simultaneamente. Se destacaram as categorias Contabilidade e 

Mercado de Capitais com seis trabalhos e Auditoria com oito dos trabalhos. Observa-se que a 

Auditoria teve crescimento acentuado no período entre 2010 e 2019 (Tabela 8). 

Tabela 8 - Usuários externos contemplados nos estudos 

USUÁRIO EXTERNO 

Ano Contabilidade 

Mercado de 

Capitais 

Auditoria Contabilidade 

Financeira 

Contabilidad

e Pública 

Contabilidade 

Socioambiental 

Contabilidade 

Tributária 

1950 a 1959       
1960 a 1969       
1970 a 1979       
1980 a 1989       
1990 a 1999  2 1  1  
2000 a 2009 2 1 2    
2010 a 2019 3 5 1 1 1 1 
2020 1      

Total 6 8 4 1 2 1 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da análise bibliométrica. 

Com relação aos usuários internos foram listadas as seguintes categorias: Sistemas de 

Informação Contábil; Contabilidade de Custos; Planejamento Financeiro; Contabilidade 

Gerencial; Capital Intelectual; Orçamento; e Sistemas de Controle Gerencial. Se destacaram 
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Orçamento, com sete trabalhos e Sistemas de Controle, com nove. Um dos arquivos se 

enquadrou em três categorias: Sistemas de Informação Contábil; Orçamento e Sistemas de 

Controle Gerencial. Não foram encontrados trabalhos na categoria Planejamento Financeiro 

(Tabela 9). 

Tabela 9 - Usuários internos contemplados nos estudos 

USUÁRIO INTERNO 
Ano Sistemas 

Informação 

Contábil 

Contabilidade 

Custos 

Planejamento 

Financeiro 

Contabilidade 

Gerencial 

Capital 

Intelectual 

Orçamento Sistemas 

de 

Controle 

1950 a 1959        

1960 a 1969 1       

1970 a 1979      1 2 

1980 a 1989 2     1 2 

1990 a 1999    1  1 1 

2000 a 2009 1   2 1 4 1 

2010 a 2019 1 1   1  2 

2020        

Total 5 1 0 3 2 7 8 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da análise bibliométrica. 
 

A partir da década de 1970 começa a surgir o maior volume de trabalhos voltados para 

a Educação Contábil, no período entre 2010 e 2019 foram 19 publicações (Tabela 10), em 

conformidade com o apontado por Elliott (1971, p.63) que aborda o surgimento de uma escola 

de contadores comportamentais e com a visão de futuro prevista por Hofstedt (1975, p.19) 

quando afirma que acredita num “efeito educacional” que “irá emergir e talvez ser o mais 

impressionante e durável efeito da pesquisa em BA. 

Tabela 10 - Trabalhos Educação Contábil 

ENSINO E PESQUISA 

Ano Educação Contábil e Pesquisa Teoria Contábil 

1950 a 1959 1  

1960 a 1969  4 

1970 a 1979 11  

1980 a 1989 14 1 

1990 a 1999 15 1 

2000 a 2009 11  

2010 a 2019 19  

2020   

Total 71 6 

Fonte: elaborado pela autora a partir da análise bibliométrica. 
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De acordo com o Framework proposto por Birnberg (2011, p.3) os diferentes estudos 

na área de contabilidade comportamental podem apresentar quatro diferentes unidades de 

análise: indivíduos, pequenos grupos, organizações e condições ambientais. Ao analisar a 

unidade de pesquisa, observa-se a partir da década de 1990 houve um aumento no que se refere 

aos Indivíduos e Ambientes, sendo essas unidades definidas como:  

Indivíduos: estudos que enfocam as características de um único ator e / ou a 

resposta desse ator a um determinado conjunto de dados contábeis; 

preocupação em como os indivíduos resolvem problemas sem levar em 

consideração o comportamento de outro ator; a maneira pela qual o modelo 

econômico “homem econômico” de alguma forma significativa não se ajusta 

ao comportamento que observamos; o papel do comportamento estratégico na 

decisão do ator; o ator explicitamente (deve) considerar o comportamento de 

um segundo ator que realmente está presente no cenário e esses estudos 

incluiriam negociação, e  

Ambientes (condições ambientais): esses estudos examinam o papel da 

contabilidade na sociedade; a interação entre contabilidade e sociedade: ou 

seja, o mundo mais amplo do qual a contabilidade faz parte; forças externas 

que moldam a contabilidade e o papel que a contabilidade desempenha na 

formação do mundo em que vivemos.(BIRNBERG, 2011, p.3-4). 

Também pode-se afirmar que estas duas categorias representam a maior parte dos 

trabalhos (64,6%) (Tabela 11), demonstrando uma tendência dos estudos em BA focar nos 

indivíduos (seres humanos) e nas mudanças que podem proporcionar ao próprio ambiente 

contábil refletindo essas mudanças na sociedade (comunidade acadêmica e em geral). 

Tabela 11 - Unidade de pesquisa 

UNIDADE 

Ano Indivíduos Grupos Organizações Ambientes ND 

1950 a 1959    1  

1960 a 1969 2   3  

1970 a 1979 2 1 2 7 1 

1980 a 1989 3 1 2 7 5 

1990 a 1999 6 1 1 9 4 

2000 a 2009 4 1 4 10 2 

2010 a 2019 12 5 3 9 7 

2020   1   

Total 29 9 13 46 19 

Fonte: elaborado pela autora a partir da análise bibliométrica. 
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No Quadro 9, abaixo é apresentado o enquadramento geral dos estudos, de acordo com 

o escopo proposto para este trabalho. Nesta visão geral é possível identificar que a maioria das 

publicações possui abordagem Positiva, enfoque Comportamental e área temática Ensino e 

Pesquisa, como foco em Indivíduos e Condições Ambientais. 

Quadro 9 - Enquadramento dos estudos 

Enquadramento Indivíduos Grupos Organizações Ambientes ND Total 

A
b

o
rd

a
g

em
 Normativa 2   11 2 15 

Positiva 26 9 12 25 9 81 

ND 1  1 10 8 20 

Total  29 9 13 46 19 116 

E
n

fo
q

u
e 

Econômico 1  2 3 2 8 
Contingencial   1 2  3 

Comportamental 28 9 4 32 11 84 
Institucional   6 2  8 

ND    7 6 13 
Total  29 9 13 46 19 116 

Á
re

a
 

Usuário Interno 7 5 9 3  24 
Usuário Externo 8 1 1 10  20 

Ensino e Pesquisa 15 4 3 36 19 77 

Total 30 10 13 49 19 121 
Fonte: Elaborado pela autora a partir da análise bibliométrica. 

Os dados obtidos através desta análise bibliométrica reforçam a importância e o 

interessa nos estudos em BA para a comunidade acadêmica e para os interessados no tema e a 

contribuição que uma definição operacional pode trazer para a evolução deste estudo. 

4.2 ESTUDO QUALITATIVO 

Sendo o objeto deste estudo a unidade comportamental inserida nas publicações, como 

já citado anteriormente neste trabalho, foi adotado o conceito de comportamento de uma 

maneira mais ampla, devido aos desafios apresentados em se definir o comportamento e 

diferenciá-lo dos fenômenos fisiológicos e psíquicos, em alinhamento com a abordagem de 

Uher (2016, p.487); assume-se como definição para comportamento: “as interações das partes 

que compõem o vasto campo dos estudos psicológicos”, sem o aprofundamento nas teorias 

psicológicas, que não são objeto deste estudo.  

Isto posto, apresenta-se a seguir a análise de conteúdo aplicada para concluir a etapa de 

análise qualitativa deste trabalho. 
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A pré-análise se iniciou com a leitura flutuante de todas as seções dos 116 artigos 

selecionados dentre os 1.129. Os 83 documentos que apresentaram definições ou abordagens 

sobre Behavioral Accounting foram selecionados compondo o corpus de documentos a ser 

submetido ao procedimento analítico, e os trechos dos documentos que continham essas 

definições ou abordagens foram digitados em planilha eletrônica da ferramenta MS Excel®, 

(BARDIN, 2016, p.126).  

Então seguiu-se para a aplicação da próxima fase da análise, ou seja, a exploração do 

material, sendo esta etapa a mais longa, consistindo em transformar os dados brutos em 

unidades, codificando-os, definindo-se o tema como sendo a unidade de registo, e os parágrafos 

que contêm a definição ou abordam ao tema Behavioral Accounting como a unidade de 

contexto, visto a análise temática consistir em descobrir os “núcleos de sentido” que compõem 

a comunicação (BARDIN, 2016, p. 133). A unidade de contagem escolhida foi a frequência 

para identificar os temas com potencial interesse e testar sua consistência. (ROSSI; 

SERRALVO; JOÃO,2014, p.45). Após a contagem de frequência as unidades de registros 

foram reagrupadas em categorias através da investigação sobre o que cada uma delas tem em 

comum com outras, sendo utilizado o procedimento por “acervo” onde a categoria foi definida 

no final da operação (BARDIN, 2016, p.148-149). 

Para identificar as categorias empregou-se o software NVivo® (análise categorial). As 

categorias apontadas pelo Software NVivo® foram submetidas a uma segunda reclassificação 

mediante a análise dos temas envolvidos em cada categoria. O sentido de cada categoria foi 

construído mediante a leitura dos trechos do corpus do material analisado correspondente a cada 

categoria. A seguir apresentam-se os resultados da análise de conteúdo realizada.  

 

4.2.1 Categorias  

Para identificar as categorias estabeleceu-se um corte de oito ocorrências por tema, que 

corresponde a ocorrência em pelo menos 10% do material pesquisado. Mediante esse critério 

identificou-se 95 temas (Figura 16). Os temas que mais se destacaram foram behavioral 

accouting research, management accouting system e information systems. 



73 

 

Figura 16 - Nuvem de temas 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A análise da proximidade de significado dos temas gerou seis categorias gerais: 

contabilidade, performance, processos, sistemas, modelos e comportamento (Tabela 12). 

Tabela 12 - Categorias Gerais 

Categoria Ocorrências 

Contabilidade 37 

Processos 15 

Sistemas 15 

Performance 12 

Comportamento 8 

Modelos 8 

Total 95 

Fonte: Elaborado pela autora 

A categoria Contabilidade agrupou temas diretamente relacionados à Contabilidade, 

com exceção do tema Sistema Contábil que foi incluído na categoria Sistemas (Tabela 13). 

Tabela 13 - Categoria Contabilidade 

Subcategoria Ocorrências 

Pesquisa em contabilidade comportamental 21 

Características da informação contábil 4 

Práticas de contabilidade gerencial 4 

Produtos contábeis 2 

Teoria contábil 2 

Melhoria de regras contábeis 2 

Contabilidade pública 2 

Total 37 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Entre os assuntos tratados no tema da pesquisa em contabilidade comportamental 

destacam-se principalmente as possiblidades e novas perspectivas a serem desenvolvidas, 

natureza da pesquisa, utilidade e lacunas a serem contempladas. Outro aspecto a destacar trata-

se da contribuição da contabilidade comportamental para entender, explicar e predizer o 

comportamento humano no contexto da contabilidade (CAO; BUCHANAN, 1985, p.15-16) 

Entre os tópicos sobre as características da informação contábil, destaca-se a sua 

importância para explicar o comportamento de barganha (LUFT; HAKA; BALLOU, 1998, 

p.111). A melhorias das regras contábeis, a crítica ao enfoque apenas técnico nas práticas 

contábeis, desconsiderando o comportamento humano, são outros aspectos inseridos nesta 

categoria. 

Tabela 14 - Processos 

Subcategoria Ocorrências 

Processo de tomada de decisão 3 

Processo informal de controle gerencial 6 

Processamento de informações humanas 2 

Processo de avaliação 2 

Processo de negociação 2 

Total 15 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Esta categoria traz a importância da Psicologia Comportamental para a compreensão do 

processo de tomada de decisão (PFRANG; WITTIG, 2008), assim como dos vieses 

psicológicos (LIBBY; BLOOMFIELD; NELSON, 2002, p.776). Outro tópico trata dos efeitos 

do processo informal de controle gerencial e do processo de avaliação em empresas contábeis. 

Também estão incluídas nesta categoria as questões relativas ao processo de informações 

humanas e de negociação na contabilidade.  

Tabela 15 - Sistemas 

Subcategoria Ocorrências 

Sistemas de informação 7 

Sistemas de controle financeiro 2 

Sistemas de contabilidade gerencial 6 

Total 15 

Fonte: elaborado pela autora 
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Esta categoria traz a importância de considerar os domínios do comportamento 

associados aos sistemas de informação e gestão (HAMPTON, 2015, p1), a necessidade de 

considerar a reação dos indivíduos aos sistemas de controle financeiro, sugestões para que 

sejam estudados os efeitos dos sistemas de contabilidade gerencial sobre a motivação e estresse 

dos gestores e empregados.  

Tabela 16 - Performance 

Subcategoria Ocorrências 

Avaliação de desempenho 4 

Performance do trabalho 2 

Feedback da performance 2 

Medida de performance 2 

Performance da tarefa 2 

Total 12 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 O principal foco da categoria Perfomance centra-se na relação entre nível de 

confiabilidade da informação contábil e avaliação de desempenho, mostrando como a pesquisa 

em contabilidade comportamental pode trazer insights para esclarecer as implicações dessa 

relação (SCHIEHLL; MORISSETTE, 2000, p.7). 

Tabela 17 - Comportamento 

Subcategorias Ocorrências 

Comportamento humano 2 

Comportamento do investidor 2 

Comportamento organizacional 2 

Comportamento do usuário 2 

Total 8 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Nesta categoria estão incluídos tópicos como a importância das ciências do 

comportamento para o desenvolvimento de Teoria Contábil, uma vez que a contabilidade é um 

processo comportamental (CAO; BUCHANAN, 1985, p.115). Além desse tópico, outros são 

discutidos como a contabilidade pode influenciar e sofrer influência do comportamento humano 

(HOFSTEDT; KINARD, 1970, p.38), compreender como os investidores tomam decisões 

(MAINES; MCDANIEL, 2000, p.180) e analisar o sucesso de práticas do ponto de vista do 

usuário, como o sucesso de um sistema de recompensa, por exemplo (BERGERON, 1986, 

p.188). 
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Tabela 18 - Modelos 

Subcategorias Ocorrências 

Modelos comportamentais 2 

Modeladores econômicos 1 

Modelos de equilibrio 1 

Modelos normativos 1 

Modelos mentais 2 

Modelos obsoletos 1 

Total 8 

Fonte: Elaborado pela autora  

A categoria Modelos inclui discussões a utilização de modelos ultrapassados de 

explicação do comportamento humano, como já alertava na década dos anos 1970 Ray e Piper 

(1974, p.179), o uso de modelos normativos em vez de modelos de suporte aos gestores e 

empregados, a defesa de modelos de decisão que equilibrem abordagem técnica, como a 

informação contábil e aspectos humanos.  

 

4.2.2 Análise das definições e conceitos extraídos da literatura 

Na contabilidade gerencial, uma das visões mais tradicionais é influenciada pela teoria 

econômica, que valoriza os aspectos exatos e objetivos da gestão contábil. No entanto, com o 

passar dos anos, estudos comportamentais foram realizados em contextos contábeis 

evidenciando os aspectos complexos relacionados a informações contábeis, comportamento 

humano e tomadas de decisões (CHURCH; LYNN HANNAN; KUANG, 2014, p.415). Assim, 

surge a contabilidade comportamental. 

Os primeiros estudos surgiram na década de 1960, adotando como pressuposto central 

a influência do comportamento humano na contabilidade gerencial (BRUNS JR., 1968; 

CAPLAN; 1966; GYNTHER, 1967; HAWKINS, 1969). Na década de 1970, iniciaram-se os 

estudos a partir da psicologia cognitiva sobre a contabilidade como é conhecida atualmente – 

por meio da teoria da decisão comportamental, modelo de lentes, captura de políticas, 

heurísticas e vieses (SHIELDS, 2009, p.114), o que foi se consolidando nas décadas seguintes. 

A contabilidade comportamental, um campo multidisciplinar que se baseia nos 

constructos teóricos da ciência do comportamento humano, não possui uma definição precisa 

(LORD, 1989, p.124). Sua característica se baseia na aplicação de conceitos provenientes da 

psicologia e sociologia para compreensão da variável comportamental (MAINES, 1994, p.204). 

Esta por sua vez, conforme aponta Hofstedt, (1976, p.47) é percebida como atitude, decisão, 
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sentimento, julgamento, previsão, emoção ou qualquer outra construção psicológica 

reconhecida. 

Como a contabilidade comportamental tem como foco principal a análise do elemento 

humano (BALACHANDRAN, 1985, p.1), um aspecto relevante que podemos identificar diz 

respeito ao seu objetivo – constituindo a compreensão, explicação e previsão do comportamento 

dos indivíduos nos contextos contábeis (CAO; BUCHANAN, 1985, p.115).  

Neste sentido, esta perspectiva teórica apresenta duas características principais: 

normativa e preditiva. A primeira busca descrever e explicar como as relações ocorrem nos 

contextos contábeis, enquanto que a última busca estabelecer o controle dentro das 

organizações (HIRSHLEIFER; TEOH, 2009; LIMA FILHO; BRUNI; SAMPAIO, 2012; 

WILLIAMS,1982). Assim sendo, o conhecimento sobre o funcionamento das dinâmicas 

comportamentais permite um poder preditivo de projeções (WILLIAMS, 1982, p.405-406) para 

a solução de problemas práticos organizacionais (WILLIAMS; JENKINS; INGRAHAM, 2006, 

p.814). 

Outra questão relevante diz respeito à análise de como os indivíduos usam e são afetados 

pelas informações contábeis (MAINES, 1994, p.204), especialmente pelos efeitos culturais na 

prática organizacional (COLLINS; HOLZMANN; MENDOZA, 2005, p.139). Isto porque o 

uso dos sistemas de contabilidade gerencial está relacionado às características gerais da 

organização (MACINTOSH; DAFT, 1987, p.49), de forma que as diferenças culturais irão 

influenciar na prática empresarial (COLLINS; HOLZMANN; MENDOZA, 2005, p.139).  

Hirshleifer e Teoh (2009, p.1067) ressaltam que heurísticas e vieses em decisões 

moldam as regras e políticas contábeis, as quais podem ocasionar em dois corolários negativos. 

Um diz respeito ao fornecimento de informações úteis para indivíduos sujeitos à preconceitos 

e restrições, enquanto o segundo está relacionado a regras e políticas desnecessárias, resultados 

de preconceitos psicológicos por parte daqueles que a criaram. Por exemplo, em contextos 

culturais em que o machismo configura um traço da personalidade dominante, espera-se que os 

indivíduos reajam e sejam afetados de maneira diferente pelos orçamentos e processos 

orçamentários do que os indivíduos de culturas com características menos machistas 

(COLLINS; HOLZMANN; MENDOZA, 2005, p.140). 
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Esta análise permitiu perceber que a maior parte dos conceitos de contabilidade 

comportamental apresentados pelos autores consistem em funções, carecendo ainda de uma 

melhor definição do seu conteúdo substantivo, mas este corpus de conceitos pode ser 

combinado de forma que se chegue a uma definição operacional para o tema. O conceito 

proposto por Wilken et.al. (2010, p.70) ao considerar que a contabilidade comportamental 

analisa respostas individuais às questões ou informações contábeis, nos traz uma 

operacionalização do conceito, no entanto ainda não contempla o seu conteúdo substantivo. 

No apêndice D deste trabalho está disponibilizada a relação dos 56 conceitos para BA 

encontrados na literatura analisada, identificados por autores e organizados de forma 

cronológica. 

Novamente foi empregado o software NVivo® para suporte na análise sobre os 56 

conceitos e definições compilados. O sentido de cada categoria foi construído mediante a 

análise dos conceitos correspondentes às mesmas.  

As palavras classificadas como substantivos que foram identificadas com maior 

frequência serviram de base na construção da análise das categorias. O corte de frequência 

foram 6 aparições ou mais no conteúdo dos 56 conceitos, apresentados no quadro 10 abaixo e 

na nuvem de palavras (Figura 17) :  

Quadro 10 – Substantivos mais frequentes 

Palavras Frequência  

Contábil(eis) 50 

Comportamental(ais) 45 

Decisão(es) 33 

Contabilidade 31 

Informação(es) 30 

Comportamento 26 

Processo(s) 19 

Julgamento(s) 16 

Sistemas 15 

Teoria(s) 14 

Contadores/Contabilistas 13 

Controle 11 

Aplicação, Ciência e Pessoas 10 

Gestão, Indivíduos, Pesquisa e Relatórios 8 

Estudos, Humano, Psicologia e Uso 7 

Dados e Desenvolvimento 6 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 17 - Nuvem de palavras da análise de conceitos para BA 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

A Análise da frequência de palavras também permitiu identificar os substantivos que 

podem ser agrupados por similaridade como indivíduos e coletividades, termos que podem ser 

identificados em substituição aos seus similares no sentido semântico na proposição de 

definição operacional para BA. Foram encontradas 15 denominações para indivíduos, 7 

denominações para coletividades, sendo as mais frequentes ilustradas no quadro abaixo:  

Quadro 11 – Substantivos similares a Indivíduos e Coletividades 

Indivíduos Frequência Coletividades Frequência 

contadores/contabilistas 13 instituições/organizações 10 

pessoa(as) 10 ambientes  4 

indivíduos 8 grupos 4 

gerentes/gestores 5   

auditores,  3   

investidores,  3   

funcionários,  3   

pesquisadores,  3   

tomador(es) de decisão,  3   

usuários 3   
Fonte: Elaborado pela autora 

Através da análise de conteúdo foi possível identificar os núcleos de sentidos desses 

conceitos, emergindo dessa análise a categorização apresentada a seguir, sendo essas categorias 

consideradas como os componentes principais para a definição operacional de BA: Teorias; 

Comportamento, Contabilidade, Informações e Sistemas Contábeis (Management Control 

System (MCS), Information Accouning System (IAS), Management Information System (MIS, 
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Gestão, Performance, Desempenho, Motivação); Combinação de disciplinas, conceitos e 

experimentos (característica interdisciplinar); Tomada de Decisão, Julgamento, Heurística e 

Processo Cognitivo; e Interação Comportamental entre Indivíduos e Coletividades.  

Os 56 conceitos e definições de Behavioral Accounting foram distribuídos nas 

categorias, e condensados por similaridade semântica, de forma que ao final desta análise foi 

proposta uma definição operacional para o tema.  

Teorias 

As teorias contábeis, comportamentais, econômicas e psicológicas aparecem nas 

definições e conceitos dos diversos autores com as seguintes abordagens:  

✓ Aplicação das teorias e metodologias da ciência comportamental para fornecer 

explicações para os fenômenos contábeis e solucionar problemas contábeis, dando 

consistência e solidez aos projetos e operações de Sistemas Contábeis, Sistemas de 

Decisão e Julgamento. 

✓ Aplicação das Teorias Econômicas e Psicológicas em estudos experimentais, em 

processos cognitivos e heurísticos para Tomada de Decisão com base em Informações 

Contábeis. 

✓ A previsão das implicações obtidas a partir da aplicação de diversas Teorias para 

produzir Informações contábeis que permitam Tomada de Decisão e Julgamento 

gerencial inteligente. 

✓ Influência dos fatores comportamentais no desenvolvimento e evolução das teorias 

contábeis e a aplicação dessas teorias na produção de Informações Contábeis úteis para 

o processo de Tomada de Decisão e Julgamento.   

Comportamento, Contabilidade, Informações e Sistemas Contábeis (MCS, IAS, MIS, 

Gestão, Performance, Desempenho, Motivação) 

Nesta categoria foram compiladas as definições e conceitos que abordam os temas 

relacionados ao comportamento, às informações em geral e contábeis, e aos sistemas contábeis 

e suas implicações para a gestão, performance, desempenho e motivação dos indivíduos, 

conforme as subcategorias abaixo: 
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Implicações Comportamentais da Informação Contábil 

✓ Como os indivíduos buscam, codificam, ponderam e combinam Informações Contábeis 

(produção da informação) e a influência e efeito dessas Informações na Tomada de 

Decisão, Julgamento e Comportamento das pessoas, individualmente ou em 

combinação.  

✓ Influência dos relatórios e funções contábeis no comportamento dos indivíduos e o 

poder preditivo dos dados contábeis.  

✓ Usos gerenciais das informações contábeis consistentes com a teoria comportamental e 

as relações entre o nível de confiança das informações contábeis para avaliação de 

desempenho e conhecimento individual, oferecendo respostas individuais às questões 

ou informações contábeis. 

✓ Examina os mecanismos de entrega de informações contábeis, de que formas essas 

informações são processadas, a reação humana no tocante ao formato e ao conteúdo dos 

relatórios contábeis e o impacto que têm na Tomada de Decisão. 

Implicações Comportamentais dos Sistemas Contábeis (MCS, IAS, MIS) 

✓ As respostas psicológicas individuais à avaliação de desempenho e os efeitos sistêmicos 

criados pelos processos formais e informais de controle de gestão realizados através de 

sistemas contábeis que levam em conta o comportamento humano, o valor dos ativos 

humanos e as mudanças no estado psicológico da organização humana, permitindo e 

encorajando uma gestão responsável por autocontrole. 

✓ Diferentes tipos de relações comportamentais entre sistemas de informações contábeis 

e processos de tomada de decisão, potencialmente importantes para o desenvolvimento 

da teoria contábil e dos sistemas de decisão. 

✓ Colocar o foco no elemento humano e nas reações dos indivíduos aos sistemas de 

controle, direcionando a atenção às implicações comportamentais da informação 

contábil e no impacto desses sistemas e informações contábeis nas tomadas de decisões 

individuais, no desempenho do trabalho e nos antecedentes do comportamento e atitudes 

individuais como satisfação no trabalho e motivação.  

✓ A aplicação dos conceitos da ciência comportamental no projeto e implementação de 

sistemas contábeis e de controle gerencial que afetam e são afetados pelo 

comportamento dos indivíduos nas organizações, incluindo julgamento e tomada de 

decisão, o bem-estar dos gestores e do pessoal, a satisfação, rotatividade e o 



82 

 

comportamento ético, desempenhando um papel central na avaliação de até que ponto 

as pessoas provavelmente terão sucesso com esses sistemas de contabilidade e controle 

de gestão em vários cenários. 

Implicações Comportamentais e Contabilidade 

Dentre os 56 conceitos e definições identificados para BA, 19 abordam a ação da 

Contabilidade sobre o Comportamento, 33 abordam a ação dos fatores Comportamentais sobre 

a Contabilidade e 4 abordam a influência cruzada entre Comportamento e Contabilidade. 

Abaixo segue a compilação da análise dessas abordagens:      

✓ Considerando que grande parte da contabilidade lida com a avaliação de informações, 

a formação de julgamentos e a tomada de decisões com base em julgamentos e que sua 

razão de ser, em última análise, é influenciar o comportamento humano, a contabilidade 

comportamental é mais do que experimentos de laboratório, pesquisas e estudos de 

campo ocasionais, é investigar o comportamento real das pessoas, seja como indivíduos 

ou coletividades de vários graus de tamanho ou complexidade, por exemplo, grupos ou 

organizações.  

✓ Examina as maneiras pelas quais a contabilidade pode contribuir para aumentar a 

congruência de metas e melhorar a motivação dos funcionários e gestores, e o 

importante papel direcionador que desempenha no processo de comunicar e agir das 

organizações, sendo evocada na tomada de decisão. 

✓ Considerações comportamentais envolvidas no uso de ferramentas técnicas de 

contabilidade e controle, os aspectos comportamentais da contabilidade, como o 

julgamento contábil ou a pesquisa de tomada de decisão e a abordagem específica para 

a compreensão do julgamento. 

✓ Os aspectos comportamentais da contabilidade desde o processo de desenvolvimento, 

quando as informações são preparadas por contadores que utilizam seus julgamentos 

profissionais ao interpretar e aplicar as normas contábeis, até a aplicação das 

informações que são utilizadas para a tomada de decisões econômicas que finalmente 

devem ser interpretadas por auditores e monitoradas por órgãos de fiscalização. 
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Combinação de disciplinas, conceitos e experimentos (Característica interdisciplinar) 

Nesta categoria foram incluídas as definições e conceitos que abordam as características 

interdisciplinares da Contabilidade Comportamental: 

✓ Área interdisciplinar, a contabilidade comportamental representa a aplicação de 

métodos, perspectivas, conceitos, modelos, pesquisas e teorias da ciência 

comportamental aos problemas contábeis com o objetivo de compreender, explicar e 

prever o comportamento humano em situações ou contextos contábeis. 

✓ O conhecimento substancial de alguns contadores em relação à literatura de psicologia 

e sociologia que proporciona insights sobre como as pessoas, individualmente ou em 

combinação, realmente usam e são afetadas pelas informações contábeis e a experiência 

dos contadores comportamentais em metodologia experimental que fornece aos 

pesquisadores um mecanismo para compreender os julgamentos e processos de decisão 

subjacentes a um determinado resultado documentado. 

✓ Emprega teorias e metodologias derivadas de estudos em psicologia, educação e 

economia, e se utiliza de experimentos em processos cognitivos heurísticos para 

compreender as causas e implicações prováveis de diferentes achados e tomar decisões 

com base em informações contábeis.  

✓ Muito além de explanar sobre o comportamento é observar, sentir ou experimentar, 

incluindo experiencias de laboratório, simulações, casos, jogos, e estudos independentes 

aplicados à contabilidade. 

✓ É a aplicação dos conceitos de ciência social nas áreas de pesquisa contábil – como 

orçamento, tomada de decisão, controle e relatórios financeiros – em que se se busca 

colocar o foco no elemento humano. 

Tomada de Decisão, Julgamento, Heurística e Processo Cognitivo 

A Tomada de Decisão, Julgamento, Heurística e Processo Cognitivo que figuram nas 

definições e conceitos sobre BA foram compiladas conforme a seguir: 

✓ Pesquisas experimentais que fornecem maior compreensão do uso de dados contábeis e 

de determinados resultados documentados nos julgamentos e processos de decisão, 

maior compreensão sobre como a heurística e os vieses nos julgamentos e decisões 
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moldam as regras e políticas contábeis e afetam o comportamento individual e de grupo 

em muitos contextos. 

✓ Possibilita um melhor entendimento e delimitação de como os processos cognitivos e 

as falhas cognitivas individuais subjacentes aos julgamentos, decisões e 

comportamentos realmente funcionam, possibilitando aos gestores melhorarem sua 

capacidade decisória, evitando tais falhas neste processo. 

✓ O uso de teorias econômicas e psicológicas e estudos experimentais em processos 

cognitivos heurísticos para tomar decisões com base em informações contábeis, e o 

entendimento do processo ético e fatores que afetam esse processo assim como o 

impacto dos valores nos julgamentos e tomada de decisão pelos indivíduos. 

✓ Abrange uma variedade de tópicos que vão além da compreensão do julgamento e da 

pesquisa de tomada de decisão, ou como as informações contábeis influenciam as 

decisões das pessoas (investidores ou gestores), motivam certos comportamentos e 

previnem outros; inclui também a satisfação, rotatividade, controle de gestão, e 

comportamento ético no trabalho, analisando respostas individuais às questões ou 

informações contábeis. 

Interação Comportamental entre Indivíduos e Coletividades 

Por último foram compilados os conceitos e definições que abordam as Interações 

comportamentais entre Indivíduos e coletividades, conforme adiante: 

✓ Investigar o comportamento real das pessoas, seja como indivíduos ou coletividades de 

vários graus de tamanho ou complexidade, por exemplo, grupos ou organizações, 

conforme eles interagem uns com os outros e /ou seu ambiente. 

✓ A extensão da responsabilidade dos contadores, e sua reflexão em atitudes, além da 

simples medição e agregação para incluir a percepção e o uso das informações por outra 

pessoa. 

✓ O comportamento daqueles que fazem a acumulação da informação contábil, afetará o 

comportamento dos outros, sendo a contabilidade um processo comportamental por sua 

própria natureza. 

✓ Os estudos sobre como as pessoas reagem a diferentes estruturas de dados, e que se 

preocupam com a interação entre os contadores, sua organização e o ambiente. Esses 

estudos se preocupam com as questões de conflito entre grupos e diversas características 

do sistema contábil da organização. 
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✓ A responsabilidade dos contadores pela transferência do conhecimento da ciência 

comportamental para o projeto e implementação de sistemas de controle de gestão 

eficazes, que estão no centro do planejamento interno, relatórios e sistemas de controle, 

e que afetam e são afetados pelo comportamento dos indivíduos nas organizações. 

✓ A característica organizacional da interdependência departamental e o desenho e uso de 

elementos em um pacote de controles de gestão, a participação dos gestores em 

atividades de treinamento e desenvolvimento comportamental para si e para os outros e 

o desenvolvimento de estratégias para motivar e influenciar o comportamento, as 

aspirações e os objetivos das pessoas que dirigem a organização. 

✓ O comportamento dos contadores e auditores ou daqueles cujo comportamento é afetado 

pelas funções contábeis como por exemplo, funcionários, gerentes, investidores e 

contribuintes, ou seja, o comportamento das partes envolvidas, na mesma discussão. 

 

4.2.3 Proposta de definição operacional 

 Diante dos conceitos e definições analisados é apresentada a seguir a proposta de 

definição operacional para BA, que preenche os requisitos de “informar como se pode 

reconhecer e, inclusive, reproduzir a realidade que subjaz ao conceito, reduzindo-o de forma 

progressiva do conceito abstrato a certo número de conceitos componentes (menos abstratos) 

até atingir e especificar os referentes da realidade” (LAKATOS; MARCONI, 2017, p.123), 

sendo um procedimento que atribui um significado mensurável, especificando como este é 

aplicado dentro de um conjunto específico de circunstâncias, ou seja, seu uso em um dado 

campo de investigação, tendo sua correta construção através de acurada revisão de literatura e 

conhecimento teórico do assunto/tema que se está estudando (MARTINS, 2005, p.33). 

 Determinou-se como premissa básica para a construção desta definição a redução 

progressiva dos diversos conceitos distribuídos dentro das categorias anteriormente citadas 

(conceitos componentes) até que fosse atingida uma definição que abrangesse todos esses 

conceitos componentes, de forma confiável e válida. 

Dentre as contribuições da definição operacional proposta para Behavioral Accounting, 

apresentada no quadro 12 a seguir, está sua disposição organizada em quesitos que atribuem 

um significado mensurável à esta área de estudo e permite a relação entre os conceitos dispostos 

nesses quesitos, podendo ser aplicados de forma individualizada ou em conjunto de forma a 
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possibilitar o enquadramento de diversos tipos de estudos de acordo com o que cada um se 

propõe, ampliando assim a cobertura de aplicação de tal definição. 

Quadro 12 – Definição Operacional para Contabilidade Comportamental 

Quesitos Definições 
 

Contexto 

Contabilidade Comportamental é uma área interdisciplinar que lida com diferentes 

tipos de relações comportamentais para o desenvolvimento e evolução da teoria 

contábil e dos sistemas de informação, decisão e julgamento contábil. 

 

Analisa 

A influência dos dados, informações, relatórios, sistemas e funções contábeis no 

comportamento dos indivíduos e seu poder preditivo, conforme interagem uns com os 

outros e/ou com o ambiente, individualmente ou em combinação;  

As respostas individuais às questões ou informações contábeis. 

 

 

Utiliza 

Teorias, métodos, perspectivas, conceitos, modelos e pesquisas consistentes com a 

ciência comportamental, econômica, sociológica e psicológica, entre outras e estudos 

experimentais sobre processos cognitivos, em especial sobre heurísticas e vieses de 

decisão;  

Os conhecimentos da área na identificação de variáveis relacionadas à tomada de 

decisões, aos julgamentos, à motivação e à satisfação de funcionários em ambientes 

contábeis. 

 

Foco 

O elemento humano e os efeitos sistêmicos criados pelos processos informais e 

formais de controle de gestão, realizados por meio de sistemas contábeis que afetam 

e são afetados pelo comportamento dos indivíduos nas organizações 

 

 

 

 

 

 

Propicia 

No nível das pessoas No nível organizacional 

O desenvolvimento de estratégias para 

motivar e influenciar o comportamento 

de gestores e equipes, para promover o 

treinamento e desenvolvimento de 

competências comportamentais; 

A melhoria das funções de julgamento e 

tomada de decisão de contadores e 

auditores;  

A melhoria nos níveis de desempenho, 

satisfação, taxa de rotatividade, controle 

gerencial e comportamento ético no 

trabalho. 

A transferência do conhecimento da 

ciência comportamental para o projeto e 

implementação de sistemas de gestão, que 

estão no centro do planejamento interno, 

relatórios e sistemas de controle; 

A resolução de problemas práticos 

organizacionais com os quais as empresas 

se defrontam no dia a dia, com diferentes 

níveis de complexidade da coletividade 

Fonte: Elaborado pela autora 
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5 CONCLUSÃO 

A bibliometria é aplicada à materiais escritos por outras pessoas, que pela natureza 

humana, estão sujeitas a cometer enganos e falhas no processo de construção de suas obras, o 

que não tira o mérito de seus esforços. Sendo este trabalho fruto da aplicação de técnicas 

bibliométricas e análise de conteúdo aos trabalhos de outrem, seu resultado está sujeito às 

limitações desta técnica, o que tentou-se dirimir através da aplicação da metodologia da revisão 

sistemática de literatura concomitante à bibliometria, sendo conduzida de maneira responsável 

e cautelosa, porém estando sujeita à subjetividade da classificação dos documentos analisados 

dentro das categorias de unidades, abordagens, enfoques e áreas dos estudos contábeis, assim 

como da categorização dos conceitos e definições para análise de seu conteúdo, a fim de se 

chegar ao resultado de uma definição operacional para a Contabilidade Comportamental de 

acordo com o escopo deste trabalho, onde foram consultadas as fontes secundárias, através das 

publicações dos autores e não o inquérito direto, devido a impossibilidade temporal e geográfica 

de tal feito, entre outros motivos, como por exemplo o enfrentamento da pandemia de Covid 

19 que assolou o mundo no período em que este trabalho foi realizado. 

Diante dessas limitações postas, as análises bibliométrica e de conteúdo desenvolvidas 

com base nos documentos coletados através das bases científicas da CAPES, Web of Science, 

SCOPUS e EBSCO, permitiram atingir o objetivo proposto neste trabalho que foi o de analisar 

as publicações sobre Behavioral Accounting nos últimos 70 anos, nas diversas áreas de 

conhecimento da Contabilidade e as relacionar aos seus diversos aspectos de forma a entender 

o que se discute sobre o tema no Brasil e no mundo, estabelecendo um perfil bibliométrico 

dessas publicações e propondo-se uma definição operacional para a área, delimitando-se assim 

o seu campo de estudo. 

A coleta de dados e revisão da literatura possibilitou identificar que houve um crescente 

interesse sobre o tema BA nos últimos anos; dentre os 116 documentos submetidos à análise 

bibliométrica, 31,9% foram publicados entre 2010 e 2019. Nas publicações desta década, se 

destaca nas palavras-chave o termo online labor market, além dos termos correspondentes ao 

tema behavioral accounting, indicando uma tendência na utilização de instrumentos online nas 

pesquisas em BA.  

A análise bibliométrica possibilitou identificar que a maior parte das publicações 

encontradas foram realizada pelos Estados Unidos e em segundo lugar pelo Reino Unido, 

mostrando uma característica anglo-saxônica da produção e que os estudos têm se expandido 
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pouco para outros países. Apesar disto, o Brasil mostra um esforço de geração de conhecimento 

na área, despontando no cenário da América Latina, não sendo identificado ainda um campo 

produtor neste país, mas mostrando uma oportunidade de campo de pesquisa a ser explorado. 

Em relação aos periódicos, o que se sobressaiu nas publicações foi Behavioral Research in 

Accounting da AAA, que tem como foco a contabilidade comportamental, o que provavelmente 

justifica a maioria das publicações serem norte americanas.  

Os trabalhos com o maior número de citações também são os publicados por Estados 

Unidos e Reino Unido, destacando-se além desses, os Países Baixos que apesar de terem 

publicado apenas seis artigos, um deles está entre os mais citados. Outro achado diz respeito à 

força que o assunto ganhou na última década, atestada pelo acréscimo da produção, inclusive 

atraindo autores que já haviam se dedicado ao tema décadas atrás para publicarem novamente. 

Quanto ao número de publicações por autor, destacam-se: Jacob G. Birnberg da Univesity of 

Pittsburgh, (oito publicações), seguido de Edwin H. Caplan (três publicações) da University of 

Michigan que publicou em dois países (Estados Unidos e Alemanha), e Troy J. Pollard (três 

publicações) da University of Alabama. O avanço da produção é também atestado pelo aumento 

no número de citações na última década, indicando dinamicidade e importância do tema na 

contemporaneidade. 

Até o final dos anos 2010 não se identificou um centro produtor de conhecimento em 

contabilidade comportamental. A produção apareceu esparsa, distribuída por diferentes 

instituições. No entanto, entre os anos 2014 e 2019, Auburn University, no estado do Alabama, 

EUA aparece como um possível centro produtor do conhecimento com oito publicações 

provenientes de cinco autores diferentes, o que sugere a existência de um grupo de pesquisa 

dedicado ao tema. Este centro pode vir a constituir-se numa oportunidade para pesquisa 

conjunta para pesquisadores brasileiros, por meio da realização de parcerias.  

Em relação ao enquadramento dos estudos de acordo com o escopo proposto para este 

trabalho, é interessante notar a ênfase na abordagem positiva superando a normativa e que a 

maioria tem enfoque comportamental, área temática ensino e pesquisa e foco em indivíduos e 

condições ambientais, o que está de acordo com o esperado para o tema e com as premissas 

estabelecidas no protocolo da revisão sistemática, que buscava trabalhos que trouxessem 

conceitos ou definições especificamente para Contabilidade Comportamental. 

A análise de conteúdo foi realizada no corpus de 83 documentos escolhidos dentre os 

116, por apresentaram conceitos sobre Behavioral Accounting. Através dessa análise temática 

pode-se identificar o destaque para a pesquisa em contabilidade comportamental, que aborda 
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principalmente as possiblidades e novas perspectivas a serem desenvolvidas, a natureza, a 

utilidade e as lacunas a serem contempladas através desta pesquisa e sua contribuição para o 

entendimento do comportamento humano no contexto contábil.  

Além disto, a análise também possibilitou se identificar que os autores abordam as 

questões comportamentais relacionadas às características da informação contábil e às melhorias 

das regras contábeis; têm uma visão crítica em relação ao enfoque apenas técnico nas práticas 

contábeis que desconsideram o comportamento humano; trazem a questão da importância da 

psicologia comportamental para a compreensão do processo de tomada de decisão e dos vieses 

psicológicos; tratam dos efeitos dos processos formais e informais de controle gerencial e do 

processo de avaliação, informações humanas e negociação na contabilidade; trazem a 

importância de considerar os domínios do comportamento associados aos sistemas de 

informação e gestão e a necessidade de considerar a reação dos indivíduos aos sistemas de 

controle financeiro e também sugestões para que sejam estudados os efeitos dos sistemas de 

contabilidade gerencial sobre a motivação e estresse dos gestores e empregados; centram-se na 

relação entre nível de confiabilidade da informação contábil e avaliação de desempenho em 

relação à performance; abordam tópicos como a importância das ciências do comportamento 

para o desenvolvimento de teoria contábil e como a contabilidade pode influenciar e sofrer 

influência do comportamento humano; analisam o sucesso de práticas do ponto de vista do 

usuário, como o sucesso de um sistema de recompensas; discutem sobre a utilização de modelos 

ultrapassados de explicação do comportamento humano, como o uso de modelos normativos 

em vez de modelos de suporte aos gestores e empregados e defendem modelos de decisão que 

equilibrem abordagem técnica, como a informação contábil e aspectos humanos.  

Através desta análise percebeu-se que a maioria dos conceitos apresentados pelos 

autores abordam a função da contabilidade comportamental, mostrando uma carência de 

definições. Dentre esses 83 documentos, 56 foram escolhidos para uma segunda categorização 

e análise de seus conceitos o que permitiu o desenho de uma definição operacional para o tema, 

apresentada nos resultados deste estudo. 

Um aspecto observado tanto na análise bibliométrica, quanto na análise de conteúdo 

consiste na produção orientada para a educação e pesquisa, apontando não só para a pesquisa, 

mas também para a formação dos profissionais nas escolas de contabilidade, o que já sugeriam 

Cao e Buchanan (1985, p.199) ao afirmarem que profissionais e estudantes da contabilidade 

precisavam compreender o impacto do comportamento humano nas práticas contabilísticas, 
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encorajando inclusive a inclusão de contabilidade comportamental nos currículos de graduação, 

além da pós-graduação. 

Nos programas profissionais, que aproximam as teorias às práticas de trabalho, a área 

de Contabilidade Comportamental tende a se tornar uma disciplina essencial na formação 

desses profissionais da área contábil, como ficou evidenciado neste estudo, afinal, questões 

ligadas a aspectos cognitivos, como atenção nas situações de trabalho, reconhecimento de 

padrões ambientais e sociais, processos decisórios e vieses de decisão, dentre outros, precisam 

fazer parte do dia a dia da formação profissional. Qual é o contador que não se depara com 

esses aspectos acima citados em seu dia a dia?  

Fala-se que o profissional dessa área precisa conhecer ferramentas tecnológicas como 

Inteligência Artificial e Business Intelligence (APPELBAUM et al., 2017); todavia, há de se 

considerar que questões comportamentais estão presentes em todos os ambientes, inclusive os 

organizacionais, desde os menores empreendimentos até os grandes conglomerados. Não basta 

promover a interação de dados e o conhecimento das técnicas e normas, se as pessoas não 

estiverem preparadas para resolver problemas práticos do dia a dia de qualquer profissional de 

áreas técnicas, como os da contabilidade, que precisam estar preparados para lidar com essas 

situações e modificar ambientes de trabalho, na sua interação com os demais indivíduos. 

Treinar, mudar e criar novas perspectivas no ambiente de trabalho é exatamente a proposta 

principal dos estudos em BA.  Mais do que um estudo teórico, este trabalho pretende abrir e 

incentivar essa discussão na área de pesquisa e ensino em contabilidade. 

Ter se chegado a uma definição operacional para a Contabilidade Comportamental se 

faz importante porque supre a carência de definições para a área, observada nos estudos 

analisados, e sendo essa definição classificada como operacional, cumpre o objetivo de 

identificar o uso que pode ser feito do conceito neste campo de investigação.  

A definição proposta neste trabalho é inédita, construída através de acurada revisão de 

literatura e aplicação de análise de conteúdo para a organização e síntese de conceitos e 

definições, harmonizando-os de forma a compor uma estrutura em quesitos componentes, 

trazendo dentre seus benefícios o fato de que a sua disponibilização organizada permite tanto 

serem utilizados de maneira individual quanto em combinação, de acordo com o 

direcionamento do trabalho de cada pesquisador, ampliando desta forma suas possibilidades de 

aplicação em várias frentes nas futuras pesquisas em Behavioral Accounting, facilitando o 

trabalho dos pesquisadores ao selecionarem e enquadrarem seus estudos. Esta definição 

também poderá ser aplicada na descrição da grade curricular de programas de formação de 
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profissionais da área contábil, assim como este estudo poderá incentivar a inserção da disciplina 

em tais programas, e os documentos objeto deste estudo bibliométrico e análise de conteúdo 

poderão compor sua sugestão de bibliografia. 

Além disso, o registro do processo de construção dessa análise bibliométrica utilizando 

a metodologia de Revisão Sistemática para a coleta de dados, foi convertido em uma Guia 

Didático para a aplicação deste método, incluindo a disponibilização de referências 

bibliográficas sobre RS e Bibliometria, além de dicas de ferramentas que podem auxiliar neste 

processo, o que também contribuirá para o trabalho de pesquisa de outros estudiosos que 

pretendam utilizar esta metodologia em seus estudos na área contábil e também em outras áreas. 

Para trabalhos futuros, de maneira a aproximar mais as teorias às práticas, pretende-se produzir 

um guia inspirado neste, para a aplicação da metodologia de Bibliometria e RS voltado aos 

profissionais de mercado, de maneira que possam buscar na literatura profissional, de maneira 

metodológica, soluções para seus problemas práticos do dia a dia, contribuindo desta forma 

tanto para os propósitos da Contabilidade Comportamental, quanto para a disseminação do 

conhecimento contábil. 
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6 PRODUTO TECNOLÓGICO 

Esta proposta de produto tecnológico trata-se de um Guia Didático para a aplicação do 

método RS e Bibliometria, produzido através da experiencia vivida pela autora ao utilizar-se 

desta metodologia para a produção desta dissertação de mestrado, buscando compartilhar o 

conhecimento adquirido através desta experiencia prática, de forma que este conhecimento seja 

disseminado àqueles que necessitam aplicar esta metodologia aos seus objetos de estudo, tanto 

em graduação como pós graduação e programas de especialização profissional, visto que uma 

revisão de literatura realizada através de metodologia comprovadamente rigorosa e confiável 

traz maior validade aos estudos na qual é aplicada, mitigando os vieses que podem surgir 

durante este processo. 

O objetivo desse Guia é ser uma fonte de consulta rápida, servindo para facilitar o 

trabalho desses pesquisadores e alunos em vários graus de estudo, oferecendo além das 

informações e passos básicos, fontes bibliográficas e informações de ferramentas para que estes 

possam se aprofundar na metodologia conforme seus interesses e necessidades, podendo gerar 

impacto nas formas como a produção acadêmica contábil será produzida e apresentada, e em 

programas profissionais da área contábil, que aproximam as teorias às práticas organizacionais, 

como a aplicação desta metodologia à sua produção poderá impactar em formas melhores e 

mais ágeis de encontrar a solução de problemas reais das corporações, alcançando o segmento 

econômico como tecnologia social. 

Apresentasse no apêndice E deste trabalho o Guia produzido para esta finalidade 

pedagógica destinada àqueles que farão uso de seu conteúdo através de autodirecionamento, 

por se tratar de pessoas que ou já estão finalizando a etapa da graduação, elaborando seus 

trabalhos de conclusão, ou já passaram por esta etapa, tendo em conta que os adultos tendem a 

possuir maturidade para aplicar este tipo de aprendizagem (BRANDÃO et al, 2014, p.531). 
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8 APÊNDICE 

8.1 APÊNDICE A – PROTOCOLO DA REVISÃO SISTEMÁTICA 

Revisão Sistemática de Publicações em Behavioral Accounting, nos principais periódicos da área 
contábil (de acordo com o critério QUALIS A1, A2, B1 e B2 e SCIMAGO Q1 e Q2), relacionadas às 
diversas áreas, enfoques e abordagens de estudo da Contabilidade. 
 

OBJETIVO: Deve ser claramente definido 

Levantar, categorizar e caracterizar as publicações sobre Behavioral Accounting desde os estudos 
seminais até os publicados em 2020, relacionados aos diversos aspectos comportamentais da 
Contabilidade, delimitando a área, a fim de se chegar a uma definição operacional sobre o tema. 

 
QUESTÃO DE PESQUISA: que se espera que seja respondido/esclarecido 

O que se discute sobre Behavioral Accounting no Brasil e no mundo nos diversos aspectos da 
Contabilidade e de que forma o tema é definido? 
População: Publicações relacionadas à Behavioral Accounting no Brasil e no mundo. 
Intervenção: Aspectos comportamentais da Contabilidade 
Comparação: Não aplicável 
Resultado: Definições identificadas sobre o tema BA 

  
CRITÉRIO DE DEFINIÇÃO DE FONTES: Características para avaliar o local onde os trabalhos 
estudos primários serão buscados 

As fontes deverão estar disponíveis via web em bases de dados científicas que concentram 
publicações na área contábil.  

 
LISTAGEM DE FONTES: As fontes selecionadas para as buscas 

SCOPUS: (http://www.scopus.com/home.url) 
Portal Periódicos da Capes: (http://www.periodicos.capes.gov.br/) 
Web of Science: (https://www-webofscience.ez347.periodicos.capes.gov.br/wos/alldb/basic-
search) 
EBSCO: (http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=6d0117bf-2b1c-413e-a8d9-
6838c321fd87%40sdc-v-sessmgr03) 

 
TIPO DOS DOCUMENTOS: Definição do tipo de documentos primários  

Serão considerados todos os tipos de publicações relacionadas ao tema, disponíveis nas bases de 
dados. 

 
IDIOMA(S) DOS DOCUMENTOS: Define em quais idiomas os estudos primários devem estar 
escritos para serem selecionados 

Serão considerados todos os idiomas disponíveis nas bases. 
 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO DOS DOCUMENTOS 

(a) Serão incluídos trabalhos publicados e disponíveis em bases de dados científicas.  
(b) Serão incluídos trabalhos seminais até os publicados em 2020 
(c) Serão incluídos trabalhos publicados nos principais periódicos das áreas de contabilidade e 
finanças (A1, A2, B1, B2 - CAPES – Q1 e Q2 - SCIMAGO). 
(d) Serão incluídos trabalhos publicados em Journals da Área Contábil e relacionadas. 
(e) Serão incluídos os trabalhos que contiverem o termo “Behavioral Accounting”, “Behavioural 
Accounting” ou “Contabilidade Comportamental” no título, resumo ou palavras-chave. 

 

PROTOCOLO DA REVISÃO SISTEMÁTICA 
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CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO DOS DOCUMENTOS 

(a) Serão excluídos os trabalhos que não abordarem conceitos ou definições para Contabilidade 
Comportamental 
(b) Serão excluídos os trabalhos que não estiverem publicados nos journals ou fontes selecionadas 
como mais bem qualificados na área contábil, de acordo com os critérios de qualidade. 
(c) Serão excluídos os trabalhos repetidos. 
(d) Serão excluídos os trabalhos que não atenderem a qualquer um dos critérios de inclusão. 

 
CRITÉRIOS DE QUALIDADE DOS DOCUMENTOS 

O documento deverá ter sido publicado em periódico ou anais de eventos com revisão por pares 
quando se referir a artigos ou aprovado por banca examinadora quando se referir a trabalhos de 
conclusão de curso, mestrado ou doutorado.  
O Trabalho deverá ter sido publicado em periódicos com qualificação A1, A2, B1, B2 - CAPES – Q1 
e Q2 - SCIMAGO 

 
PROCESSO DE SELEÇÃO DOS DOCUMENTOS 

Serão construídas strings com as palavras-chave e seus sinônimos. As strings serão submetidas às 
máquinas de busca. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, através da leitura do 
título, palavras-chave e resumo (quando necessário), o trabalho será selecionado se confirmada a 
sua relevância pelo principal revisor (aluna). Se houver dúvida da relevância a orientadora será 
acionada. Os documentos pré-selecionados passam por uma seleção final 

 
ESTRATÉGIA DE EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

Após definidos os trabalhos definitivamente incluídos, estes serão lidos na íntegra, classificando-
os de acordo com o escopo definido para este trabalho. 
Serão preenchidos “formulários de extração de dados” em Excel®. Além das informações básicas 
disponíveis nas bases utilizadas para a pesquisa (dados bibliográficos, data de publicação, abstract, 
entre outros), esse formulário deverá conter a síntese dos critérios acima expostos e também a 
categorização dos documentos de acordo com o escopo definido em dissertação, assim como as 
definições e conceitos sobre o tema encontrados no conteúdo dos documentos. 

 
SUMARIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

Após a extração das informações importantes, os resultados serão tabulados e sintetizados. Os 
resultados obtidos, assim como o processo utilizado na Revisão Sistemática serão utilizados para 
compor a base para análise bibliométrica e de conteúdo, parte integrante da elaboração da 
dissertação sobre o tema. 
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8.2 APÊNDICE B – CONDUÇÃO REVISÃO SISTEMÁTICA 

Bases SCOPUS Portal CAPES WOS EBSCO 

Strings ALL ("behavioral 

accounting” OR 

“behavioural 

accounting" ) 

 

qualquer 

campo é exato 

behavioral 

accounting OR 

behavioural 

accounting 

ALL=(behavio$ral_ 

accounting) 

 

behavioral 

and 

accounting 

(modo 

boleano/frase) 

Data da busca 17/04/2021 12/04/2021 14/02/2021 17/04/2021 

Período até 2020 até 2020 até 2020 até 2020 

 Idiomas Todos Todos Todos Todos 

Tipo documentos Todos Todos Todos Todos 

Periódicos Revisados por 

pares 

Revisados por 

pares 

Revisados por 

pares 

Revisados por 

pares 

Área de Pesquisa NA NA Behavioral Sciences 

or Business 

Economics or Social 

Sciences Other 

Topics or Operations 

Research 

Management 

Science or Public 

Administration 

NA 

Categorias NA NA Economics Or 

Management or 

Social Sciences 

Interdisciplinary or 

Business Finance or 

Business or 

Multidisciplinary 

Sciences  

NA 

Total de Documentos  1353 399 5174 3134 
1) Para cada Base 

foi criada uma 

planilha/ aba Excel® 

para Condução/ 

Extração dos dados 

Pós Critérios de 

Qualidade 
1005 253 3452 2431 

Pós Critérios de 

Inclusão/Exclusão 
324 101 240 728 

2) Após aplicação dos Critérios de 

Qualidade e 1ª etapa de 

Inclusão/Exclusão, os documentos 

selecionados foram compilados em 

planilha única para remoção de 

duplicatas. 

Após aplicação dos Critérios de Qualidade e 1ª etapa de 

Inclusão/Exclusão 

1393 

3) Após remoção de duplicatas os 

documentos únicos foram novamente 

compilados para aplicação de 2ª Etapa 

de critérios de Inclusão/Exclusão. 

Após remoção de duplicatas 

1129 

 

4) Após aplicação da 2ª etapa de critérios 

de Inclusão/Exclusão, os documentos 

resultantes da seleção final foram 

organizados em planilha Excel® para 

categorização e seleção de indicadores 

bibliométricos, de acordo com escopo 

proposto em dissertação. Utilização da 

ferramenta Excel® e Bibliometrix® para 

análise bibliométrica, e do NVivo® para 

análise de conteúdo, através da leitura 

integral de todos os textos. 

Após aplicação Critério de Inclusão (e), aplicado aos Títulos, 

Resumos e palavras-chave 

116 
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Todo o processo foi documentado através do registro de cada etapa em planilhas do 

Microsoft Excel®, conforme ilustrado acima e identificado abaixo:  

1) Planilhas de Condução/Extração de dados para cada base : WOS, CAPES, SCOPUS, 

EBSCO. 

2) Planilha de compilação de todas as bases. 

3) Planilha de compilação com remoção de duplicatas. 

4) Planilha de categorização dos estudo, pós aplicação de 2ª etapa de critérios de 

Inclusão/Exclusão e planilha de análise de conteúdo. 

Durante todo o processo foram geradas várias outras planilha de apoio e extração de dados 

que foram sendo compiladas nestas, assim como foram gerados vários arquivos de dados 

extraídos da bases científicas. 

  

1 2 3 4 
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8.3 APÊNDICE C – RELAÇÃO ARTIGOS - ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA (AB) E DE 

CONTEÚDO (AC) 

Título Autores Journal Ano AB/AC 

A Reconsideration of The Course Objectives Of 

Elementary Accounting 

Green Jr., David Accounting 

Review 

1950 AB/AC 

Behavioral Assumptions of Management Accounting Caplan, Edwin H. Accounting 

Review 

1966 AB/AC 

Accounting Concepts and Behavioral Hypotheses Gynther, Reginald S. Accounting 

Review 

1967 AB/AC 

The Nature of Future Accounting Theory Bedford, Norton M. Accounting 

Review 

1967 AB/AC 

Accounting Information and Decision-Making: Some 

Behavioral Hypotheses  

Bruns Jr., William J. Accounting 

Review 

1968 AB/AC 

Behavioral Implications of Generally Accepted 

Accounting Principles. 

Hawkins, David F. California 

Management 

Review 

1969 AB/AC 

A Strategy for Behavioral Accounting Research Hofstedt, Thomas R.; 

Kinard, James C. 

Accounting 

Review 

1970 AB/AC 

Committee on Behavioral Science Content of the 

Accounting Curriculum 

American Accounting 

Association 

Accounting 

Review 

1971 AB/AC 

A New Emphasis for Introductory Accounting 

Instruction 

Cushing, Barry E.; 

Smith, Charles H. 

Accounting 

Review 

1972 AB 

Empirical Research In Behavioral Accounting Birnberg, Jacob G. Management 

International 

Review 

1973 AB/AC 

A Closer Examination of some Aspects of Behavioural 

Accounting Research 

Ray, G.H.; Piper, J.A. Management 

Decision 

1974 AB/AC 

Report of the Committee on the Relationship of 

Behavioral Science and Accounting 

American Accounting 

Association 

Accounting 

Review 

1974 AB/AC 

A Synthesis: Accounting and Behavioral Science Einhorn, Hillel J. Journal of 

Accounting 

Research 

1976 AB/AC 

Behavioral accounting research: Pathologies, 

paradigms and prescriptions 

Hofstedt, Thomas R. Accounting, 

Organizations 

and Society 

1976 AB/AC 

Behavioural Aspects of Management Accounting Jones, D.M.C. Management 

Decision 

1976 AB/AC 

Toward a Formal Model of Group Dynamics in Task 

Performance Relevant to Accounting 

Flamholtz, Eric Journal of 

Business 

Finance and 

Accounting 

1976 AB/AC 

Research in Behavioral Accounting Courses: An 

Approach 

Castellano, Joseph F.; 

Roehm, Harper A. 

Accounting 

Review 

1977 AB/AC 

The behavioral sciences and concepts and standards for 

management planning and control 

San Miguel, Joseph 

G.  

Accounting, 

Organizations 

and Society 

1977 AB/AC 

Fantasyland Accounting Research: Let's Pretend Jensen, Robert E. Accounting 

Review 

1979 AB 

Students as Surrogates in Behavioral Accounting 

Research: Some Evidence 

Ashton, Robert H.; 

Kramer, Sandra S. 

Journal of 

Accounting 

Research 

1980 AB 

Behavioral Accounting Research As A Source For 

Experiential Teaching Aids: An Example 

Uecker, Wilfred C. Accounting 

Review 

1981 AB/AC 

Reconstructing "behavioural accounting" Colville, Ian Accounting, 

Organizations 

and Society 

1981 AB/AC 
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Título Autores Journal Ano AB/AC 

The predictive ability paradox in behavioral accounting 

research 

Williams, Paul F. Accounting, 

Organizations 

and Society 

1982 AB/AC 

The role of attention and memory in accounting 

decisions 

Birnberg, Jacob G.; 

Shields, Michael D. 

Accounting, 

Organizations 

and Society 

1984 AB 

Behavioral Accounting: An Introduction Balachandran, M. Behavioral and 

Social Sciences 

Librarian 

1985 AB/AC 

The Evolution of Behavioral Accounting Research: An 

Overview (Book) 

Schreuder, Hein Accounting and 

Business 

Research 

1985 AB 

The integration of behavioral accounting in graduate 

accounting curricula 

Buchanan, Phillip G.; 

Cao, Le Thi 

Journal of 

Accounting 

Education 

1985 AB/AC 

The Integration of Behavioral Accounting in 

Undergraduate Accounting Curricula 

Buchanan, Phillip G.; 

Cao, Le Thi 

Journal of 

Education for 

Business 

1986 AB 

The success of DP charge-back systems from a user's 

perception 

Bergeron, François Information and 

Management 

1986 AB/AC 

Management control systems and departmental 

interdependencies: An empirical study 

Macintosh, Norman 

B.; Daft, R.L. 

Accounting, 

Organizations 

and Society 

1987 AB/AC 

Perspectives on Accounting Systems and Human 

Behaviour 

Ferris, Kenneth R.; 

Haskins, Mark E. 

Accounting, 

Auditing and 

Accountability 

Journal 

1988 AB/AC 

Behavioral Accounting in Retrospect and Prospect Hopwood, Anthony 

G. 

Behavioral 

Research in 

Accounting 

1989 AB/AC 

Behavioral Accounting Research: A Critical Analysis 

(Book) 

Tomassini, Lawrence 

A. 

Accounting 

Review 

1989 AB 

Behavioral Accounting-A Personal View Caplan, Edwin H. Behavioral 

Research in 

Accounting 

1989 AB/AC 

The Development of Behavioral Thought in 

Accounting, 1952-1981 

Lord, Alan T. Behavioral 

Research in 

Accounting 

1989 AB/AC 

The Evolution of Behavioral Accounting Research in 

the United States, 1968-1987 

Burgstahler, David; 

Sundem, Gary L. 

Behavioral 

Research in 

Accounting 

1989 AB/AC 

Three Decades of Behavioral Accounting Research: A 

Search For Order 

Birnberg, Jacob G.; 

Shields, Jeffrey F. 

Behavioral 

Research in 

Accounting 

1989 AB/AC 

A measure of accounting faculties and doctoral 

programs 

Hogan, T.J. Scientometrics 1990 AB/AC 

Behavioral Accounting / Human Information 

Processing in Accounting / The Coming Crisis in 

Accounting 

Birnberg, Jacob G.; 

Moriarty, Shane R. 

Accounting 

Review 

1990 AB/AC 

The Integration of Behavioral Accounting in 

Managerial Accounting and Auditing Courses 

Cao, Le Thi Journal of 

Education for 

Business 

1990 AB 

The use of within- and between-subjects experimental 

designs in behavioral accounting research: A 

Methodological Note 

Harsha, Phillip D.; 

Knapp, Michael C. 

Behavioral 

Research in 

Accounting 

1990 AB 

The F Scale as a Measure of Authoritarianism in 

Accounting Research 

Harrison, Graeme L. Behavioral 

Research in 

Accounting 

1991 AB 
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Título Autores Journal Ano AB/AC 

The behavioral implications of management 

accounting(Control) 

Caplan, Edwin H. Management 

International 

Review 

1992 AB/AC 

Opportunities in Behavioral Accounting Research Bamber, E. Michael Behavioral 

Research in 

Accounting 

1993 AB/AC 

Beyond economic man: Lessons for behavioral 

research in accounting 

Reiter, Sara Ann Behavioral 

Research in 

Accounting 

1994 AB 

CATSCALE: A stochastic multidimensional scaling 

methodology for the spatial analysis of sorting data and 

the study of stimulus categorization 

Desarbo, Wayne S.; 

Libby, Robert; Jedidi, 

Kamel 

Computational 

Statistics and 

Data Analysis 

1994 AB/AC 

Researching for Accounting Precedents: Learning, 

Efficiency, and Effectiveness 

Salterio, Steven E. Contemporary 

Accounting 

Research 

1994 AB/AC 

The role of behavioral accounting research in financial 

accounting standard setting 

Maines, Laureen A. Behavioral 

Research in 

Accounting 

1994 AB/AC 

Questioning the assumed homogeneity of the 

behavioural environment of accounting firms: Some 

exploratory empirical evidence 

Fogarty, Timothy J. The British 

Accounting 

Review 

1995 AB/AC 

Ethics and Accounting Research: The Issue of 

Deception 

Hooks, Karen L.; 

Schultz Jr., Joseph J. 

Behavioral 

Research in 

Accounting 

1996 AB 

Measuring the Ethical Awareness and Ethical 

Orientation of Canadian Auditors 

Cohen, Jeffrey R.; 

Pant, Laurie W.; 

Sharp, David J. 

Behavioral 

Research in 

Accounting 

1996 AB/AC 

Testing a Model of Cognitive Budgetary Participation 

Processes in a Latent Variable Structural Equations 

Framework 

Magner, Nace R.; 

Welker, Robert B.; 

Campbell, Terry L. 

Accounting and 

Business 

Research 

1996 AB 

Accounting and Control as Solutions to Technical 

Problems, Political Exchanges and Forms of 

Dirsmith, Mark W. Behavioral 

Research in 

Accounting 

1998 AB/AC 

Comparing and contrasting two new resources for the 

behavioral accounting researcher 

Birnberg, Jacob G.; 

Hoffman, Vicky B.; 

Moser, Donald V. 

Behavioral 

Research in 

Accounting 

1998 AB 

Critical analysis and recommendations regarding the 

role 

Tymon Jr., Walter G.; 

Stout, David E.; 

Shaw, Karyll N. 

Behavioral 

Research in 

Accounting 

1998 AB/AC 

The Ascendancy of the Behavioral Paradigm in 

Accounting: The Last 20 Years 

Dyckman, Thomas R. Behavioral 

Research in 

Accounting 

1998 AB/AC 

Using an Experimental Economics Approach in 

Behavioral Accounting Research 

Moser, Donald V. Behavioral 

Research in 

Accounting 

1998 AB/AC 

Judgment and decision-making research in accounting Bonner, Sarah E. Accounting 

Horizons 

1999 AB/AC 

Behavioral accounting: teaching and curriculum 

implications past, present, and future 

Stout, David E. Issues in 

Accounting 

Education 

2000 AB 

Motivation, measurement and rewards from a 

performance evaluation perspective 

Schiehll, Eduardo; 

Morissette, Raymond 

Revista de 

Administração 

Contemporânea 

2000 AB/AC 

Reconsidering performance evaluative style Vagneur, K.; Peiperl, 

M. 

Accounting, 

Organizations 

and Society 

2000 AB/AC 

The Role of Behavioral Research in Management 

Accounting Education in the 21st Century 

Birnberg, Jacob G. Issues in 

Accounting 

Education 

2000 AB/AC 
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Título Autores Journal Ano AB/AC 

A Descriptive Analysis of the Content and Contributors 

of Behavioral Research In Accounting 1989-1998 

Meyer, Michael; 

Rigsby, John T. 

Behavioral 

Research in 

Accounting 

2001 AB 

An Analysis of Statistical Power in Behavioral 

Accounting Research 

Borkowski, Susan C.; 

Welsh, Mary Jeanne; 

Zhang, Qinke 

(Michael) 

Behavioral 

Research in 

Accounting 

2001 AB/AC 

Limited attention, information disclosure, and financial 

reporting 

Hirshleifer, David; 

Teoh, Siew Hong 

Journal of 

Accounting and 

Economics 

2003 AB/AC 

Continuous Reporting and Continuous Assurance: 

Opportunities for Behavioral Accounting Research 

Hunton, James E.; 

Wright, Arnold M.; 

Wright, Sally 

Journal of 

Emerging 

Technologies in 

Accounting 

2004 AB/AC 

Eulogy for Bob Scapens upon receiving the British 

Accounting Association distinguished academic award 

2004 

Hopper, Trevor British 

Accounting 

Review 

2004 AB/AC 

Internet-Based Experiments: Prospects and Possibilities 

for Behavioral Accounting Research 

Bryant, Stephanie M.; 

Hunton, James E.; 

Stone, Dan N. 

Behavioral 

Research in 

Accounting 

2004 AB/AC 

Behavioral implications of the transition process from 

products to services 

Gebauer, Heiko; 

Friedli, Thomas 

Journal of 

Business and 

Industrial 

Marketing 

2005 AB 

Comparing the investment decisions of accounting 

practitioners and students: an empirical study on the 

adequacy of student surrogates 

Liyanarachchi, 

Gregory A.; Milne, 

Markus J. 

Accounting 

Forum 

2005 AB 

High Impact Behavioral Accounting Articles and 

Authors 

Reckers, Philip M. J.; 

Solomon, Sandra 

Advances in 

accounting 

2005 AB 

The relationship between machistic tendencies and 

budgeting: A cross-cultural study 

Collins, Frank; 

Holzmann, Oscar; 

Mendoza, Roberto 

Journal of 

International 

Accounting, 

Auditing and 

Taxation 

2005 AB/AC 

An Examination of Convergent Validity between In-

Lab and Out-of-Lab Internet-Based Experimental 

Accounting Research 

Alexander, Raquel 

Meyer; Blay, Allen 

D.; Hurtt, R. Kathy; 

Baylor University 

Behavioral 

Research in 

Accounting 

2006 AB/AC 

The winnowing away of behavioral accounting 

research in the US: The process for anointing academic 

elites 

Williams, Paul F.; 

Jenkins, J. Gregory; 

Ingraham, Laura 

Accounting, 

Organizations 

and Society 

2006 AB/AC 

Empowerment, Motivation, and Performance: 

Examining the Impact of Feedback and Incentives on 

Nonmanagement Employees 

Drake, Andrea R.; 

Wong, Jeffrey; Salter, 

Stephen B. 

Behavioral 

Research in 

Accounting 

2007 AB/AC 

Negotiating office lease contracts: From a game-

theoretical towards a behavioural view 

Pfrang, Dominique 

C.; Wittig, Silke 

Journal of 

European Real 

Estate Research 

2008 AB/AC 

The Psychology and Sociology of Fraud: Integrating 

the Behavioral Sciences Component Into Fraud and 

Forensic Accounting Curricula 

Ramamoorti, Sridhar Issues in 

Accounting 

Education 

2008 AB/AC 

"What a Long, Interesting Trip it's Been" through the 

Behavioral Accounting Literature: A Personal 

Perspective 

Shields, Michael D. Behavioral 

Research in 

Accounting 

2009 AB/AC 

The Psychological Attraction Approach to Accounting 

and Disclosure Policy 

Hirshleifer, David; 

Teoh, Siew Hong 

Contemporary 

Accounting 

Research 

2009 AB/AC 

A response to "Reflections on a global financial crisis" Hudson, Robert; 

Maioli, Sara 

Critical 

Perspectives on 

International 

Business 

2010 AB/AC 



111 

 
Título Autores Journal Ano AB/AC 

Is European Accounting Research Fairly Reflected in 

Academic Journals? An Investigation of Possible Non-

mainstream and Language Barrier Biases 

Raffournier, Bernard; 

Schatt, Alain 

European 

Accounting 

Review 

2010 AB 

Performance outcomes in empirical management 

accounting research: Recent developments and 

implications for future research 

Kihn, Lili-Anne International 

Journal of 

Productivity 

and 

Performance 

Management 

2010 AB/AC 

Quality, Timing, and Luck: Looking Back at Ashton 

(1974) 

Ashton, Robert H. Auditing: A 

Journal of 

Practice and 

Theory 

2010 AB/AC 

Steering sales reps through cost information: An 

investigation into the black box of cognitive references 

and negotiation behavior 

Wilken, Robert; 

Cornelißen, Markus; 

Backhaus, Klaus; 

Schmitz, Christian 

International 

Journal of 

Research in 

Marketing 

2010 AB/AC 

A contabilidade comportamental e os efeitos cognitivos 

no processo decisório: uma amostra com operadores da 

contabilidade 

Lucena, Wenner 

Glaucio Lopes; 

Fernandes, Maria 

Sueli Arnoud; Silva, 

José Dionisio Gomes 

da 

Revista 

Universo 

Contábil 

2011 AB/AC 

A Different Personal Perspective through the 

Behavioral Accounting Literature 

Trotman, Ken T. Behavioral 

Research in 

Accounting 

2011 AB/AC 

A Proposed Framework for Behavioral Accounting 

Research 

Birnberg, Jacob G. Behavioral 

Research in 

Accounting 

2011 AB/AC 

A Review and Assessment of Behavioral Accounting 

Research in Government 

Kidwell, Linda 

Achey; Lowensohn, 

Suzanne 

Journal of 

Accounting 

Literature 

2011 AB/AC 

Budgetary bullying Armstrong, Peter Critical 

Perspectives on 

Accounting 

2011 AB/AC 

Participative budgeting: A review of empirical research 

and practical implications 

Prummer, P.; Frey, P.; 

Schentler, P.; 

Williams, H. James; 

Motwani, J. 

International 

Journal of 

Business 

Innovation and 

Research 

2011 AB 

A influência do gênero, idade e formação na presença 

de heurísticas em decisões de orçamento: um estudo 

quase experimental 

Lima Filho, 

Raimundo Nonato; 

Bruni, Adriano Leal; 

Sampaio, Márcio 

Santos 

Revista 

Universo 

Contábil 

2012 AB/AC 

Is neuroaccounting waiting in the wings? An essay Birnberg, Jacob G.; 

Ganguly, Ananda 

Roop 

Accounting, 

Organizations 

and Society 

2012 AB 

Vague Auditing Standards and Ambiguity Aversion Bigus, Jochen Auditing: A 

Journal of 

Practice and 

Theory 

2012 AB 

Chapter 4: The Role of Negotiations in Facilitating 

Hybrid Organizational Forms: 41: Influences of 

interpersonal, social behavior on hybrid management 

controls 

Anderson, Shannon 

W.; Dekker, Henri C. 

Foundations 

and Trends in 

Accounting 

2013 AB/AC 

Quanto mais faço, mais erro? Uma análise sobre a 

presença de vieses cognitivos em julgamentos sobre 

orçamento 

Lima Filho, 

Raimundo Nonato; 

Bruni, Adriano Leal 

Base 2013 AB/AC 
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Título Autores Journal Ano AB/AC 

The Auditor's Approach to Subsequent Events: Insights 

from the Academic Literature 

Chung, Janne O. Y.; 

Cullinan, Charles P.; 

Frank, Michele; 

Long, James H.; 

Mueller-Phillips, 

Jennifer; O'Reilly, 

Dennis M. 

Auditing: A 

Journal of 

Practice and 

Theory 

2013 AB 

Information Acquisition and Opportunistic Behavior in 

Managerial Reporting 

Church, Bryan K.; 

Lynn Hannan, R.; 

Kuang, Xi (Jason) 

Contemporary 

Accounting 

Research 

2014 AB/AC 

Online Instrument Delivery and Participant 

Recruitment Services: Emerging Opportunities for 

Behavioral Accounting Research 

Brandon, Duane M.; 

Long, James H.; 

Loraas, Tina M.; 

Mueller-Phillips, 

Jennifer; Vansant, 

Brian 

Behavioral 

Research in 

Accounting 

2014 AB/AC 

Estimating and Reporting Structural Equation Models 

with Behavioral Accounting Data 

Hampton, Clark Behavioral 

Research in 

Accounting 

2015 AB/AC 

Expense report abuse: Influence of mood and social 

presence 

Ford, C.O.; Peng, J.C. International 

Journal of 

Economics and 

Business 

Research 

2015 AB 

Using Construal Level Theory to Motivate Accounting 

Research: A Literature Review 

Weisner, Martin M. Behavioral 

Research in 

Accounting 

2015 AB/AC 

Auditors' Organizational Commitment, Burnout, and 

Turnover Intention: A Replication 

Cannon, Nathan H.; 

Herda, David N. 

Behavioral 

Research in 

Accounting 

2016 AB 

The role of accounting in behavioral finance Hellmann, Andreas Journal of 

Behavioral and 

Experimental 

Finance 

2016 AB/AC 

Effects of Auditors' Ethical Orientation and Self-

Interest Independence Threat on the Mediating Role of 

Moral Intensity and Ethical Decision-Making 

Process(Report) 

Johari, Razana 

Juhaida; Mohd-

Sanusi, Zuraidah; 

Chong, Vincent K. 

International 

Journal of 

Auditing 

2017 AB 

Reporting accounting changes and their multi-period 

effects 

Emett, Scott A.; 

Nelson, Mark W. 

Accounting, 

Organizations 

and Society 

2017 AB 

A Study of Perceived Ethicality of Low Corporate 

Effective Tax Rates 

DeZoort, F. Todd; 

Pollard, Troy J.; 

Schnee, Edward J. 

Accounting 

Horizons 

2018 AB 

A Technical Guide to Using Amazon's Mechanical 

Turk in Behavioral Accounting Research 

Buchheit, Steve; 

Doxey, Marcus M.; 

Pollard, Troy J.; 

Stinson, Shane R. 

Behavioral 

Research in 

Accounting 

2018 AB 

CSR Disclosure and Investor Behavior: A Proposed 

Framework and Research Agenda 

Gödker, Katrin; 

Mertins, Lasse 

Behavioral 

Research in 

Accounting 

2018 AB/AC 

The changing technological environment and the future 

of behavioural research in accounting 

Arnold, Vicky Accounting and 

Finance 

2018 AB/AC 

Beyond time preferences—Behavioural causes for 

short‐term orientation: Comment on the paper by 

Kopainsky, Gerber, Lara‐Arango, and Nyanga 

Strohhecker, Jürgen Systems 

Research and 

Behavioral 

Science 

2019 AB 

Crowdsourcing Intelligent Research Participants: A 

Student versus MTurk Comparison 

Buchheit, Steve; 

Dalton, Derek W.; 

Journal of 

Information 

Systems 

2019 AB/AC 



113 

 
Título Autores Journal Ano AB/AC 

Pollard, Troy J.; 

Stinson, Shane R. 

How Does Intrinsic Motivation Improve Auditor 

Judgment in Complex Audit Tasks? 

Kadous, Kathryn; 

Zhou, Yuepin 

(Daniel) 

Contemporary 

Accounting 

Research 

2019 AB 

If Eyes are the Window to Our Soul, What Role does 

Eye-Tracking Play in Accounting Research? 

Lynch, Edward J.; 

Andiola, Lindsay M. 

Journal of 

Information 

Systems 

2019 AB/AC 

Using Qualtrics Panels to Source External Auditors: A 

Replication Study 

Holt, Travis P.; 

Loraas, Tina M. 

Journal of 

Information 

Systems 

2019 AB 

Values of Participants in Behavioral Accounting 

Research: A Comparison of the M-Turk Population to a 

Nationally Representative Sample 

Brink, William D.; 

Lee, Lorraine S.; 

Pyzoha, Jonathan S. 

Behavioral 

Research in 

Accounting 

2019 AB/AC 

Examining financial information reporting and 

behavior of listed companies in Iran 

Izi, Roya; Garkaz, 

Mansour; Sayeedi, 

Parviz; Matoufi, 

Alireza 

Journal of 

Management 

Development 

2020 AB 
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8.4 APÊNDICE D – RELAÇÃO DOS 56 CONCEITOS PARA BEHAVIORAL ACCOUNTING 

EXTRAÍDOS DA ANÁLISE DE CONTEÚDO 

ID Autor Conceitos BA 

1 Green Jr., David (1950) A previsão das implicações obtidas a partir do uso que os contadores fazem 

de diferentes teorias para produzir informações que permitam as tomadas de 

decisão e julgamentos gerenciais inteligentes. 

2 Caplan, Edwin H. (1966) Como os aspectos comportamentais interferem na evolução das teorias em 

contabilidade, como essas teorias são aplicadas e sua influência na tomada de 

decisão. 

3 Bedford, Norton M. 

(1967) 

A responsabilidade assumida pelo contador em determinar o que deve ser 

relatado ao invés de apenas relatar o que outra pessoa solicitou. 

4 Gynther, Reginald S. 

(1967) 

Fatores comportamentais que fazem com que haja diferenças no tratamento 

das informações, causadas pela existência de diferentes pontos de vista sobre 

a aplicação da teoria contábil. 

5 Bruns Jr., William J. 

(1968) 

Diferentes tipos de relações comportamentais entre sistemas de informações 

contábeis e processos de decisão, potencialmente importantes para o 

desenvolvimento da teoria contábil e dos sistemas de decisão. 

6 Hawkins, David F., 

1969. 

Aspectos comportamentais de uma decisão baseada em princípios contábeis 

e sistemas de controle com atributos comportamentais que permitem e 

incentivam uma gestão responsável por autocontrole. 

7 Hofstedt, Thomas R.; 

Kinard, James C. (1970) 

e Hofstedt, Thomas R. 

(1972) 

A extensão da responsabilidade dos contadores, e sua reflexão em atitudes, 

além da simples medição e agregação para incluir a percepção e o uso das 

informações por outra pessoa e a importância dos efeitos comportamentais da 

contabilidade não apenas na contabilidade gerencial, mas também nos 

relatórios externos. 

8 Committee on 

Behavioral Science 

(1971) 

O próprio processo de acumulação de informação, bem como o 

comportamento daqueles que fazem a acumulação, afetará o comportamento 

dos outros, sendo a contabilidade um processo comportamental por sua 

própria natureza 

9 Birnberg, Jacob G. 

(1973) 

 

Os estudos sobre como as pessoas reagem a diferentes estruturas de dados, os 

estudos que se preocupam com os contadores e sua organização e os estudos 

que se preocupam com a interação com o ambiente. Esses estudos se 

preocupam com as questões de conflito entre grupos e diversas características 

do sistema contábil da organização. 

10 Ray, G.H.; Piper, J.A. 

(1974) 

 

Os sistemas contábeis que levam em conta o comportamento humano, o valor 

dos ativos humanos e as mudanças no estado psicológico da organização 

humana e são apoiadores em vez de punitivos, encorajando uma atitude 

mental aberta por parte da administração. 

11 Committee on the 

Relationship of 

Behavioral Science and 

Accounting (1974) 

Área multidisciplinar, a contabilidade comportamental é uma prole da união 

da ciência contábil e comportamental, ou seja, representa a aplicação do 

método e da perspectiva da ciência comportamental aos problemas contábeis 

com o objetivo de compreender, explicar e prever o comportamento humano 

em situações ou contextos contábeis.  

12 Hofstedt, Thomas R. 

(1976) 

"I know it when I see it" “Eu sei quando eu vejo". Seu foco principal é a 

variável comportamental (ou seja, atitude, decisão, sentimento, julgamento, 

previsão, emoção etc.); a técnica investigativa não é puramente descritiva, ou 

seja, alguma teoria ou hipóteses extraídas de uma ciência social básica é 

precedida de inquérito; o efeito da informação sobre o tomador de decisão 

interveniente, ou seja, como a informação contábil afeta o comportamento. 

13 Flamholtz, Eric (1976) Aplicação de conceitos, modelos, achados de pesquisa e teorias extraídas da 

ciência comportamental aos problemas contábeis. Uma premissa básica da 

contabilidade comportamental é que a razão de ser da contabilidade é, em 

última análise, influenciar o comportamento humano. Isso significa que as 

informações contábeis visam influenciar as decisões das pessoas (investidores 

ou gestores) ou motivar certos comportamentos e prevenir outros. 

14 Einhorn, Hillel J. (1976) 

 

O campo da ciência comportamental que emergiu e tem como foco os 

problemas de como os indivíduos buscam, codificam, ponderam e combinam 



115 

 
ID Autor Conceitos BA 

informações para formar julgamentos e tomar decisões, visto que, grande 

parte da contabilidade lida com a avaliação de informações, a formação de 

julgamentos e a tomada de decisões com base em julgamentos. 

15 Jones, D.M.C. (1976) 

 

As informações contábeis são produzidas e utilizadas por pessoas e com base 

nisso os contadores não podem ignorar as reações dos indivíduos aos sistemas 

de controle, direcionando a atenção às implicações comportamentais da 

informação contábil. 

16 San Miguel, Joseph G. 

(1977) 

A responsabilidade dos contadores pela transferência do conhecimento da 

ciência comportamental para o projeto e implementação de sistemas de 

controle de gestão eficazes, que estão no centro do planejamento interno, 

relatórios e sistemas de controle, e que afetam e são afetados pelo 

comportamento dos indivíduos nas organizações. 

17 Uecker, Wilfred C. 

(1981) 

 

Aplicação da ciência comportamental à contabilidade. Muito além de 

explanar sobre o comportamento é observar, sentir ou experimentar, incluindo 

experiencias de laboratório, simulações, casos, jogos, e estudos independentes 

aplicados à contabilidade. 

18 Colville, Ian (1981) 

 

O papel que a contabilidade desempenha no processo de comunicar e agir das 

organizações, visto sua terminologia ter se tornado parte da linguagem 

organizacional, tendo um papel direcionador e importante em vez de 

submisso, sendo evocada na tomada de decisão.  

19 Williams, Paul F. (1982) Contribui para investigação do poder preditivo dos dados contábeis, mais 

precisamente, o poder preditivo dos indivíduos que utilizam tais dados para 

fazer suas projeções. 

20 Balachandran, M. (1985) 

 

É a aplicação dos conceitos de ciência social nas áreas de pesquisa contábil – 

como orçamento, tomada de decisão controle e relatórios financeiros – em 

que se se busca colocar o foco no elemento humano. 

21 Buchanan, Phillip G.; 

Cao, Le Thi (1985) 

 

A influência da ciência comportamental no desenvolvimento da teoria 

contábil e o impacto do comportamento nas práticas contábeis; uma nova 

forma de compreender, explicar e prever o comportamento humano nos 

contextos contábeis; trata-se de uma aplicação verdadeiramente 

inter/multidisciplinar de métodos e perspectivas de ciência comportamental 

para solução de problemas contábeis 

22 Macintosh, Norman B.; 

Daft, R.L. (1987) 

O desenho e o uso de um sistema de contabilidade gerencial relacionado às 

características gerais da organização, sendo um elemento em um pacote de 

sistemas de controle e sua relação entre a característica organizacional da 

interdependência departamental e o desenho e uso de três elementos em um 

pacote de controles de gestão - o orçamento operacional, relatórios estatísticos 

periódicos e políticas e procedimentos operacionais padrão. 

23 Ferris, Kenneth R.; 

Haskins, Mark E. (1988) 

Como as informações contábeis e os sistemas contábeis impactam no 

comportamento humano individual, nas tomadas de decisões individuais, no 

desempenho do trabalho e nos antecedentes do comportamento e atitudes 

individuais como satisfação no trabalho e motivação. 

24 Caplan, Edwin H. (1989) Examina as maneiras pelas quais a contabilidade pode contribuir para 

aumentar a congruência de metas e melhorar a motivação dos funcionários e 

gerenciais. 

25 Lord, Alan T. (1989) Abrange o comportamento dos indivíduos dentro das organizações, bem 

como suas ações separadas que podem ser influenciadas por funções da 

contabilidade e relatórios contábeis. 

26 Burgstahler, David; 

Sundem, Gary L. (1989) 

Pesquisas experimentais que fornecem maior compreensão do uso de dados 

contábeis pelos tomadores de decisão.  

27 Birnberg, Jacob G.; 

Shields, Jeffrey F. (1989) 

Aplicação de teorias e metodologias das ciências comportamentais para 

examinar a interface entre as informações e processos contábeis e o 

comportamento humano (incluindo organizacional). 

28 Caplan, Edwin H. (1992) 

 

Considerações comportamentais envolvidas no uso de ferramentas técnicas 

de contabilidade e controle; participação dos gestores em atividades de 

treinamento e desenvolvimento comportamental para si e para os outros; 

sistemas projetados e operados com considerações comportamentais e usos 

gerenciais das informações contábeis consistentes com teoria comportamental 

sólida. 
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29 Bamber, E. Michael 

(1993) 

 

O julgamento e a tomada de decisão dos contadores e auditores, a influência 

da função contábil e da função de auditoria no comportamento de, por 

exemplo, funcionários, gerentes, investidores e contribuintes e a influência da 

produção da informação contábil, no julgamento dos usuários e tomada de 

decisão. 

30 Maines, Laureen A. 

(1994) 

 

O conhecimento substancial de alguns contadores em relação à literatura de 

psicologia e sociologia que proporciona insights sobre como as pessoas sobre 

como as pessoas, individualmente ou em combinação, realmente usam e são 

afetadas pelas informações contábeis; A experiência dos contadores 

comportamentais em metodologia experimental que fornece aos 

pesquisadores um mecanismo para compreender os julgamentos e processos 

de decisão subjacentes a um determinado resultado documentado.  

31 Cohen, Jeffrey R.; Pant, 

Laurie W.; Sharp, David 

J. (1996) 

Entendimento do processo ético de tomada de decisão do auditor/contador e 

os fatores que afetam esse processo, utilizando um modelo de tomada de 

decisão e testes de variáveis relevantes. 

32 Dyckman, Thomas R. 

(1998) 

 

Impacto comportamental do que ocorre na contabilidade; Os orçamentos de 

efeitos motivacionais usando experimentos; Experimentos comportamentais 

em um ambiente de contabilidade; O estudo da psicologia que permite 

avançar na aplicação da teoria e de técnicas experimentais mais robustas ao 

estudo do comportamento incorporado no contexto do contabilista; A 

compreensão da relevância das questões comportamentais no mundo da 

contabilidade em geral e na auditoria em particular. 

33 Bonner, Sarah E. (1999) Abrange uma variedade de tópicos que vão além do julgamento e da tomada 

de decisão, incluindo a satisfação, rotatividade, controle de gestão, e 

comportamento ético no trabalho. 

34 Schiehll, Eduardo;  

Morissette, Raymond 

(2000) 

Fornece insights sobre as relações entre o nível de confiança das informações 

contábeis para avaliação de desempenho e conhecimento individual. 

35 Vagneur, K.; Peiperl, M. 

(2000) 

As respostas psicológicas individuais à avaliação de desempenho e à natureza 

dos efeitos sistêmicos criados pelos orçamentos e outros processos formais e 

informais de controle de gestão (por exemplo, sistemas de recompensa, 

planejamento, treinamento e informação).  

36 Birnberg, Jacob G. 

(2000) 

 

Tanto os dados quanto os comportamentos decorrentes da utilização dos 

dados produzidos pelo sistema contábil, não apenas como parte do processo 

de planejamento, mas também como parte do processo de avaliação; O 

comportamento das partes envolvidas, na mesma discussão.  

37 Borkowski, Susan C.; 

Welsh, Mary Jeanne; 

Zhang, Qinke (Michael) 

(2001) 

Pesquisas de contabilidade que empregam metodologias derivadas de 

pesquisas em psicologia e educação. 

38 Hunton, James E.; 

Wright, Arnold M.; 

Wright, Sally (2001) 

Como as mudanças de natureza comportamental na contabilidade podem 

afetar os processos de tomada de decisão e os resultados consequentes de 

vários grupos constituintes, como investidores, preparadores e seguradores.  

39 Bryant, Stephanie M.; 

Hunton, James E.; Stone, 

Dan N. (2004) 

Pesquisa tributária, de comportamento de decisão e informação, de auditoria, 

de fraude e ética contábil e experimentos multiculturais em psicologia 

utilizando multiparticipantes interativos. 

40 Alexander, Raquel 

Meyer; Blay, Allen D.; 

Hurtt, R. Kathy; Baylor 

University (2006) 

A pesquisa contábil comportamental pode abranger aspectos tanto da 

economia experimental quanto da psicologia, e compreender as causas e 

implicações prováveis desses diferentes achados. 

41 Williams, Paul F.; 

Jenkins, J. Gregory; 

Ingraham, Laura (2006) 

Adoção de teorias das ciências comportamentais para fornecer explicações 

para fenômenos contábeis, informar os cidadãos sobre o comportamento 

financeiro de suas instituições e fornecer soluções para problemas práticos. 

42 Shields, Michael D. 

(2009) 

Uso de teorias econômicas e psicológicas, estudos experimentais em 

processos cognitivos heurísticos para tomar decisões com base em 

informações contábeis e exame de como vários incentivos e mecanismos de 

auditoria influenciam a veracidade das comunicações sobre informações 

contábeis. 
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43 Hirshleifer, David; Teoh, 

Siew Hong (2009) 

As forças psicológicas afetam o comportamento individual e de grupo em 

muitos contextos. A heurística e os vieses nos julgamentos e decisões têm 

moldado e continuam a moldar regras contábeis e políticas. 

44 Kihn, Lili-Anne 

(2010) 

Compreender a pesquisa contábil de gestão comportamental, o bem-estar dos 

gestores e do pessoal, desempenhando um papel central na avaliação de até 

que ponto as pessoas provavelmente terão sucesso com seus sistemas de 

contabilidade e controle de gestão em vários cenários.   

45 Wilken, Robert; 

Cornelißen, Markus; 

Backhaus, Klaus; 

Schmitz, Christian 

(2010) 

Os aspectos comportamentais da contabilidade, como o julgamento contábil 

ou a pesquisa de tomada de decisão e a abordagem específica para a 

compreensão do julgamento. Analisa respostas individuais às questões ou 

informações contábeis. 

46 Lucena, Wenner Glaucio 

Lopes ; Fernandes, Maria 

Sueli Arnoud; Silva, José 

Dionisio Gomes da 

(2011) 

A aplicação dos conceitos da ciência comportamental para a concepção e 

construção de sistemas de Contabilidade, o estudo da reação humana, no 

tocante ao formato e ao conteúdo dos relatórios contábeis, as formas em que 

a informação é processada para a tomada de decisão, o desenvolvimento de 

técnicas de informações comportamentais para os diversos usuários e o 

desenvolvimento de estratégias para motivar e influenciar o comportamento, 

as aspirações e os objetivos das pessoas que dirigem a organização. 

47 Birnberg, Jacob G. 

(2011) 

A contabilidade comportamental é mais do que experimentos de laboratório, 

pesquisas e estudos de campo ocasionais, é investigar o comportamento real 

das pessoas, seja como indivíduos ou coletividades de vários graus de 

tamanho ou complexidade, por exemplo, grupos ou organizações, conforme 

eles interagem uns com os outros e /ou seu ambiente. A definição é análoga 

àquela oferecida como uma definição operacional de obscenidade: 

Conhecemos a BA quando a vemos. Na margem, diferentes pessoas traçarão 

a linha em diferentes lugares. No entanto, há pouca discordância no cerne da 

pesquisa. 

48 Lima Filho, Raimundo 

Nonato; Bruni, Adriano 

Leal; Sampaio, Márcio 

Santos (2012) 

A Contabilidade Comportamental possibilita um melhor entendimento e 

delimitação das falhas cognitivas individuais possibilitariam aos gestores 

melhorarem sua capacidade decisória, evitando falhas neste processo.  

49 Lima Filho, Raimundo 

Nonato; Bruni, Adriano 

Leal (2013) 

A produção do conhecimento, que visa a buscar cada vez mais, uma interface 

com outras ciências como a Psicologia, a Economia e a Administração para a 

compreensão do gestor envolvido em práticas contábeis e o estudo das 

interações da Controladoria com as ciências comportamentais. 

50 Hampton, Clark (2015) Contabilidade comportamental tem domínios relacionados a disciplinas de 

referência, como psicologia, sistemas de informação e gestão, utilizando 

técnica estatística relativamente complexa e processos de teste, julgamento e 

tomada de decisão que influenciem a estimativa, a análise e relatórios. 

51 Hellmann, Andreas 

(2016) 

Os aspectos comportamentais da contabilidade desde o processo de 

desenvolvimento, quando as informações são preparadas por contadores que 

utilizam seus julgamentos profissionais ao interpretar e aplicar as normas 

contábeis, até a aplicação das informações que são utilizadas para a tomada 

de decisões econômicas e finalmente, devem ser interpretadas por auditores e 

monitoradas por órgãos de fiscalização.  

52 Arnold, Vicky (2018) A Contabilidade financeira comportamental examina os mecanismos de 

entrega de informações contábeis e o impacto que as informações têm nas 

decisões.  

53 Buchheit, Steve; Dalton, 

Derek W.; Pollard, Troy 

J.; Stinson, Shane R. 

(2019) 

A influência da capacidade cognitiva no desempenho das decisões, sendo o 

desempenho das decisões uma função de capacidade, conhecimento, 

ambiente e motivação.  

54 Lynch, Edward J.; 

Andiola, Lindsay M. 

(2019) 

A compreensão dos pesquisadores de contabilidade comportamental sobre os 

processos cognitivos subjacentes aos julgamentos, decisões e 

comportamentos dos indivíduos e como os processos cognitivos realmente 

funcionam. 
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55 Brink, William D.; Lee, 

Lorraine S.; Pyzoha, 

Jonathan S. (2019) 

A literatura contábil comportamental demonstra o impacto dos valores nos 

julgamentos e decisões tomadas pelos indivíduos. 

56 Izi, Roya; Garkaz, 

Mansour; Sayeedi, 

Parviz; Matoufi, Alireza 

(2020) 

O comportamento dos contadores ou daqueles cujo comportamento é afetado 

pelas funções contábeis, assim como os relatórios contábeis. 
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8.5 APÊNDICE E – GUIA DIDÁTICO PARA BIBLIOMETRIA COM REVISÃO 

SISTEMÁTICA 
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