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RESUMO 

Este estudo investigou se as pessoas com formação e experiência profissional em 

contabilidade são menos influenciadas pelos custos afundados em suas decisões do que outros 

indivíduos. A pesquisa foi motivada pelo fato de a formação em contabilidade gerencial 

abordar a análise dos custos e suas diversas utilidades para o processo decisório das empresas 

e também em razão de o profissional contábil, em muitas situações, ser o agente que analisa 

as informações fornecidas pela contabilidade e orienta os gestores. Trata-se de uma pesquisa 

quase experimental, que utilizou o teste qui-quadrado e o teste t de student para analisar os 

dados obtidos no estudo, que teve por base cenários envolvendo decisões de caráter pessoal e 

profissional. Os resultados encontrados demonstram que a formação aliada à experiência em 

contabilidade não evitou, nem mitigou a ocorrência do efeito custo afundado nas decisões dos 

sujeitos pesquisados. A pesquisa também oferece evidências de que, em determinadas 

situações, outras variáveis e não apenas os custos afundados, podem influenciar as decisões 

das pessoas de continuar em um curso de ação iniciado que não mais se apresenta como uma 

boa opção para a tomada de decisão, o que ficou evidenciado nas respostas dos participantes 

em um dos cenários utilizados no estudo. 
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1 INTRODUÇÃO 

A teoria econômica prevê que os indivíduos tomam decisões de maneira racional, 

porém em diversos momentos as pessoas agem de forma diferente do que é apresentado por 

tal teoria (Kahneman & Tversky, 1979). Na tentativa de compreender essa divergência entre a 

situação prática e o que é previsto pela teoria econômica, várias pesquisas com foco em 

finanças comportamentais têm sido realizadas. 

Um fator que deve ser considerado irrelevante para tomada de decisão e que faz parte 

desse rol de pesquisas são os custos afundados (sunk costs), também traduzidos como custos 

perdidos. Custos afundados são caracterizados por recursos que já foram investidos em um 

curso de ação e que não são modificados por escolhas futuras (Atkinson, Kaplan, Matsumura 

e Young, 2007). A existência desses custos e a influência que eles têm nas decisões das 

pessoas, causa o fenômeno denominado the sunk cost effect (efeito custo afundado), 

caracterizado como a atenção indevida que as pessoas dão aos investimentos realizados ao 
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avaliar alternativas para tomada de decisão. Dessa forma, o efeito custo afundado é estudado 

como um viés cognitivo no processo decisório (Thaler, 1980; Arkes & Blumer 1985). 

Estudos da área da psicologia buscaram explicar as causas para que o efeito se 

manifestasse e apresentaram abordagens comportamentais, atribuindo a atenção indevida aos 

custos afundados à aversão à perda (Khaneman & Tversky, 1979; Thaler, 1999), ou ao receio 

das pessoas em parecerem desperdiçadoras de recursos (Arkes & Blumer, 1985), ou ainda à 

responsabilidade pela decisão de investir os recursos iniciais (Staw, 1976; Conlon & Parks, 

1987). 

Na busca de compreender e explicar esse fenômeno, vários enfoques são utilizados por 

pesquisadores no Brasil, como por exemplo, se estudantes de cursos da área de finanças são 

influenciados pelo efeito custo afundado (Murcia & Borba, 2006; Silva, Souza & Domingos, 

2008; Rover, Werges, Tomazia & Borba, 2009; Silva, Araújo, Franco, Silva e Silva, 2015). 

Outros estudos investigaram se variáveis como o gênero (Silva & Domingos, 2010; Munaro, 

Cunha, Dalazen, Martins & Silva et al., 2015), a experiência profissional na área (Altoé, 

Klein, Oliveira, Fragalli & Kudlawicz, 2013; Leal & Holz, 2015; Silva et al., 2015), ou o 

tamanho do investimento inicial (Leal & Campos, 2015) poderiam provocar diferenças nas 

decisões em relação ao efeito custo afundado. 

Os resultados de estudos realizados no Brasil, em geral, sugerem que nem a formação 

na área de finanças (Murcia & Borba, 2006), nem a experiência profissional (Segantini, 

Vieira, Silva & Araújo, 2011; Leal, 2014), isoladamente, foram suficientes para eliminar a 

influência do efeito custo afundado nas decisões. 

Dessa forma, este estudo investiga a seguinte questão: a formação aliada à experiência 

em contabilidade pode mitigar o efeito custo afundado? 

Assim, este estudo tem por objetivo verificar se, conjuntamente, a formação em ciências 

contábeis e a experiência profissional em contabilidade podem mitigar o efeito custo 

afundado nas decisões das pessoas. 

Essa pesquisa se justifica porque os contadores são responsáveis por gerar 

informações relevantes para a tomada de decisão (Iudícibus, 1997). Adicionalmente, os 

contadores são solicitados a orientar e informar os responsáveis pela tomada de decisões nas 

empresas, e, nesses casos, precisam analisar aquilo que é relevante para o processo decisório. 

Justifica-se também, pelo fato de que as empresas estão inseridas no mercado dinâmico e 

competitivo e, dessa forma, demandam a cada dia melhores processos decisórios em sua 

gestão. 

Além disso, os estudos realizados no Brasil que investigaram o efeito custo afundado, 

em sua maioria, utilizaram estudantes como sujeitos de suas pesquisas. Não foram 

identificadas pesquisas no País que tenham avaliado como os profissionais graduados e 

atuantes na área contábil fazem suas escolhas na presença de custos afundados. Tais 

profissionais, devido sua formação e com a experiência adquirida com o passar do tempo, 

deveriam estar preparados para lidar com escolhas envolvendo custos afundados. 

O restante do trabalho está organizado da seguinte forma. Na seção dois é apresentado 

o referencial teórico. Na seção três são apresentados os aspectos da pesquisa experimental 

realizada: a metodologia de pesquisa empregada e a apresentação, análise e discussão dos 

resultados obtidos com a pesquisa. Na seção quatro as considerações finais, as limitações e 

sugestões para pesquisas futuras, seguidas das referências. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Custos afundados e seus efeitos 

O gerenciamento e a análise dos custos são essenciais para as empresas, visto que eles 

são componentes importantes nas decisões. Dessa forma, é preciso conhecer suas 
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características e sua utilização, pois sua relevância pode ser diferente para objetivos distintos, 

como por exemplo, formação de preço de produtos e serviços, análise de rentabilidade, como 

barreira para entrada de novas empresas no mercado e como variável determinante para 

tomada de decisão. Neste último, os custos são analisados pela contabilidade gerencial, dentro 

da análise de custos e receitas incrementais, que busca fazer a comparação entre as diferenças 

dos custos e receitas relevantes dentre duas ou mais alternativas possíveis e também 

identificar os custos irrelevantes, de maneira a ignorá-los (Garrison & Noreen, 2001). 

Uma categoria de custos irrelevantes para tomada de decisão é o custo afundado, 

caracterizado como os recursos que já foram investidos e não podem ser influenciados por 

nenhuma ação ou decisão posterior, ou seja, são recursos que foram empregados para uma 

determinada atividade e não podem ser recuperados ou revertidos se essa atividade cessar 

(Atkinson et al., 2007). Para Cardoso, Mário e Aquino (2007) custos afundados são recursos 

que foram empregados na construção de ativos, do qual se esperava a geração de benefício 

futuro e que, no entanto, já não se vislumbra sua realização, recursos esses que não podem ser 

revertidos, sendo que seu custo de oportunidade é próximo de zero. 

Garrison e Noreen (2001) consideram que os administradores têm muita dificuldade 

em entender a irrelevância dos custos afundados, principalmente em equipamentos antigos, 

em que o valor contábil é um custo afundado. Os autores afirmam também que muitas vezes 

os gestores relutam em substituir tais equipamentos porque incorreriam em uma perda em sua 

alienação. Isso ocorre porque eles ficam presos aos valores já investidos e não fazem uma 

análise dos possíveis resultados obtidos no longo prazo e as vantagens que uma nova máquina 

traria. 

Distinguir os custos relevantes dos irrelevantes facilita o processo de tomada de 

decisão dos administradores, pois eles podem ignorar os custos passados e analisar com maior 

precisão as alternativas existentes, de maneira a tomar melhores decisões. Um exemplo de 

custo relevante é o custo de oportunidade, caracterizado como custo da utilização dos recursos 

em um investimento que não seja eficiente, por deixar de aplicar em outras possibilidades 

existentes (Cardoso, Mário & Aquino, 2007). No entanto, essa distinção, na prática, não é 

fácil e as pessoas acabam por levar em consideração os custos afundados em suas decisões, 

incorrendo assim na falácia dos custos perdidos (Atkinson, et al., 2007). 

Apesar disso, os equívocos decorrentes de decisões afetadas pela existência de custos 

afundados são pouco estudados pela área contábil. Por outro lado, na busca por compreender 

os diferentes motivos para ocorrência desse fenômeno, muitos estudos têm sido realizados, 

principalmente na área de psicologia, que investigam o efeito custo afundado. 

O efeito custo afundado se manifesta como uma tendência do indivíduo em continuar 

em um curso de ação em que dinheiro, esforço ou tempo já tenham sido investidos (Arkes & 

Blumer, 1985). Para Arkes e Ayton (1999) quando um indivíduo, ao tomar decisões, leva em 

consideração o quanto já investiu em termos monetários, está cometendo um erro Sunk Cost 

(custo afundado), pois está considerando investimentos anteriores que não podem ser 

modificados por decisões futuras. O efeito ocorre também quando as pessoas continuam num 

curso de ação iniciado, mesmo havendo indícios que seja necessário reavaliar a continuidade 

dessa ação (Leal, 2014). 

Os estudiosos de finanças comportamentais buscam entender e explicar as causas para 

o comportamento destoante dos tomadores de decisões em relação ao que é ensinado pelas 

teorias de finanças (Segantini et al., 2011). Não há um consenso e talvez não se encontre uma 

única causa para a atenção indevida aos custos afundados, pois o comportamento humano 

pode ser influenciado, de maneira variada, por aspectos psicológicos e pelo meio social no 

qual está inserido.  

Algumas das possíveis razões para ocorrência desse efeito são apresentadas por 
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diversos autores. Para Arkes e Blumer (1985) há evidências psicológicas para esse 

comportamento, pois as pessoas não desejam parecer desperdiçadoras e com isso continuam 

investindo dinheiro, tempo ou esforço, em ações que não geram mais benefícios futuros, por 

já terem efetuado investimentos iniciais (custos afundados). Outra razão apresentada é o grau 

de responsabilidade pela decisão inicial ou pelo montante gasto inicialmente, ou seja, a 

responsabilidade pessoal do indivíduo diante da situação apresentada tende a desenvolver o 

efeito custo afundado (Staw, 1976; Arkes & Blumer, 1985; Leal, 2014). 

Outra hipótese é a aversão à perda, baseada na teoria da perspectiva de Kahneman e 

Tversky (1979), que defendem que as pessoas fazem escolhas em termos de ganhos e perdas 

em relação a um ponto de referência, sendo que os indivíduos têm maior aversão à perda 

(Kahneman, 2012). A associação entre essa aversão à perda e o efeito custo afundado se dá 

pelo fato que quando o indivíduo realiza um investimento malsucedido ele está no campo das 

perdas e, dessa forma, se arriscará mais com objetivo de obter ganhos ou recuperar o valor 

investido (Rover et al., 2009). 

A partir de experimentos em laboratório e pesquisas de campo Arkes e Blumer (1985) 

evidenciaram que as pessoas dão atenção aos custos afundados em suas decisões. O trabalho 

seminal apresentado por eles cita como exemplo o caso de um homem que compra um 

ingresso para um jogo de futebol e no dia do jogo ocorre uma enorme tempestade de neve, 

porém, ele quer ir ao jogo de qualquer maneira por não querer desperdiçar o dinheiro 

investido. 

Exemplos como esse levaram Thaler (1999) a buscar compreender por que as pessoas 

prestam atenção nos custos afundados. Diante disso, começou a pesquisar um tema que para 

ele consistia num aspecto da Contabilidade Mental. Ele defende que as pessoas utilizam o 

princípio da Contabilidade Mental para tomar suas decisões de modo a organizar, avaliar e 

acompanhar suas atividades financeiras. Ainda segundo ele, três componentes desse princípio 

devem receber uma maior atenção: como as pessoas percebem os resultados de suas decisões; 

como os indivíduos estabelecem orçamentos mentais para suas atividades; com que 

frequência os resultados de suas atividades são avaliados. 

Outros estudos foram realizados para compreender o fenômeno dos custos afundados e 

as variáveis que influenciam sua ocorrência. Silva et al. (2008) evidenciaram que as pessoas 

realmente consideram os custos afundados em suas decisões e que o efeito ocorre 

independentemente da evidenciação dos valores investidos. Entretanto, Leal e Campos (2015) 

demonstraram que a evidenciação do valor investido tem relevância na ocorrência desse 

fenômeno, sendo que quanto maior o valor investido maior é a tendência do indivíduo em 

continuar investindo.   

Outros aspectos que podem ter relevância na ocorrência do efeito foram investigados. 

Para Munaro et al. (2015) o gênero feminino pode ser mais suscetível ao viés dos custos 

afundados. Segantini et al. (2011) sugerem que a variável idade influencia no processo 

decisório. A forma como a situação é apresentada, efeito enquadramento, tanto linguística, 

quantitativa (percentual) ou de ponto de referência, pode alterar a intenção da tomada de 

decisão em cenários com presença de custos afundados (Munaro et al., 2015). 

Nas decisões pessoais, os indivíduos geralmente tendem a avaliar as situações mais 

intuitivamente do que em situações empresariais. Nesse sentido, Silva et al. (2015) 

demonstraram em sua pesquisa que os alunos de Ciências Contábeis, são mais propensos ao 

efeito custo afundado em decisões pessoais do que em decisões profissionais, apresentando 

uma aversão maior à perda em decisões pessoais. 

Nos estudos sobre o processo decisório, na presença de custos afundados, são 

apresentadas questões de escolha entre alternativas ou continuidade de um curso de ação 

iniciado. Moon (2001) apresenta duas definições para as decisões em que o efeito custo 
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afundando pode ser observado: as decisões de adoção e as de progresso. Ainda de acordo com 

Moon (2001), nas decisões de adoção, que é a escolha de usar ou realizar algo, há uma melhor 

percepção da relação entre a decisão tomada e a ocorrência ou não do efeito custo afundado. 

Já as decisões de progresso a relação entre a decisão tomada e o efeito custo afundado não é 

tão clara (Moon, 2001). 

No entanto, alguns estudos que investigaram decisões de progresso analisam como a 

influência dos custos afundados pode ser reduzida. Por exemplo, Heath (1995) defende que 

em certas circunstâncias o custo afundado pode causar um efeito contrário, ou seja, a não 

continuidade de um curso de ação em que recursos já forma investidos, mas que seria a 

melhor opção do ponto de vista econômico. Para Heath (1995) esse processo acontece devido 

à utilização dos princípios da contabilidade mental, em que as pessoas tendem a estabelecer 

um orçamento mental para os projetos que começam e tendem a reduzir o compromisso, 

mesmo na presença de custos afundados, quando o gasto chega perto do que foi estabelecido.  

Existem ainda fatores que podem mitigar o efeito custo afundado. Arkes e Blumer 

(1985) evidenciaram que o envolvimento pessoal influencia o efeito, porém não o elimina, 

pois, mesmo quando o indivíduo não é responsável pela decisão inicial, o efeito ainda se 

manifesta. Leal (2014) demonstrou que com a explicitação do custo de oportunidade o efeito 

custo afundado praticamente deixou de existir. 

2.2 Estudos assemelhados 

As teorias modernas e a contabilidade gerencial tratam das informações relevantes que 

devem influenciar as decisões dos indivíduos (Altoé et al., 2013). Dessa forma, o 

conhecimento nessas áreas deveria proporcionar aos indivíduos uma análise mais adequada 

das informações relevantes para tomada de decisão. Entretanto estudos comprovam que o fato 

do indivíduo, ter algum conhecimento de custos afundados, não diminui o efeito deste viés 

(Arkes & Blumer, 1985; Murcia & Borba, 2006). Na mesma linha, outros autores 

demonstraram que estudantes de cursos de graduação da área de negócios não são menos 

suscetíveis ao efeito custo afundado, do que estudantes de outras áreas (Rover et al, 2009; 

Leal & Campos, 2015). Sendo que na pesquisa de Rover e seus colegas a análise dos 

resultados, em alguns casos, demonstrou que alunos de física foram menos suscetíveis a esse 

viés cognitivo do que os estudantes da área de finanças. Por outro lado, Miranda et al. (2010) 

encontraram resultados divergentes, e sugerem que possuir conhecimento em ciências 

contábeis ajuda os indivíduos a tomarem melhores decisões de investimento na presença dos 

custos afundados. 

Em relação ao grau de instrução, alguns estudos foram realizados para verificar se 

existe relação, entre o estágio de formação dos sujeitos pesquisados e o efeito custo afundado. 

Por exemplo, Altoé et al. (2012) realizaram pesquisas com alunos e egressos de um Programa 

de Pós-Graduação na área de contabilidade e demonstraram que a ocorrência do efeito foi 

predominante tanto para mestres quanto para mestrandos. Já Silva et al., (2015) evidenciaram 

que à medida que os estudantes avançam no curso de graduação em Ciências Contábeis, são 

mais influenciados pelos custos afundados na tomada de decisão. 

Fennema e Perkins, (2008) evidenciaram que indivíduos com conhecimento dos custos 

afundados, adquirido no curso de contabilidade gerencial, tiveram melhor desempenho em 

relação a alunos que não possuíam tal conhecimento. No entanto, em relação à experiência, 

não foi encontrada correlação positiva entre o tempo de experiência e a decisão tomada 

envolvendo os custos afundados. 

Nesse sentido, alguns estudos realizados no Brasil investigaram se a experiência do 

indivíduo pode reduzir o efeito custo afundado. Por exemplo, Segantini et al. (2011) 

investigaram o efeito custo afundado com gestores da área da construção civil, com o objetivo 

de analisar se a magnitude do valor investido em um projeto determina a ocorrência do efeito. 
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O resultado mostrou que os gestores são influenciados pelo efeito custo afundado, 

principalmente quando os valores apresentados eram altos. Resultado semelhante foi obtido 

por Leal (2014), que realizou estudo com gestores responsáveis pela concessão e gestão de 

operação de crédito de uma instituição financeira com experiência na área de atuação, e 

demonstrou que tais profissionais sofrem o efeito custo afundado em suas decisões. 

Leal e Holz, (2015) confirmaram a hipótese de que a experiência em uma atividade, no 

caso do estudo de produtores rurais, facilita a percepção de um custo de oportunidade e, 

consequentemente, contribui para a redução do efeito custo afundado. Nesse estudo foi 

solicitado aos participantes que justificassem suas decisões. Aqueles que foram influenciados 

pelos custos afundados, justificaram sua escolha como a valorização do trabalho e do tempo 

investido, a possibilidade de redução da perda e a expectativa de retorno futuro. Já para os que 

não tiveram a influência de tais custos, a justificativa apresentada foi a possibilidade de um 

retorno maior com a escolha da alternativa apresentada, possibilitando a redução da perda 

inicial do investimento. 

Segundo Mendonça Neto et. al. (2009) a maior parte das atividades humanas, está 

associada ao processo de tomar decisões entre escolhas disponíveis, sejam elas simples ou 

complexas e os contadores têm um papel importante nesse processo, pois coletam dados e 

disponibilizam as informações que auxiliam e influenciam a tomada de decisão dos 

indivíduos. Diante da grande competitividade e dinamismo do mercado, inclusive no Brasil, 

as empresas demandam melhores processos de tomada de decisão. Apesar da importância do 

profissional contábil para o processo de tomada de decisão das empresas, não foram 

encontrados estudos no Brasil para investigar se os contadores formados e atuantes na área 

são influenciados por esse efeito. 

2.3 A contabilidade no processo de tomada de decisão 

A contabilidade tem como objetivo básico o fornecimento de informações econômicas 

e financeiras, para os vários usuários, de modo que ao analisar tais informações, os indivíduos 

tomem decisões mais adequadas (Iudícibus, 1997). No entanto, no processo de tomada de 

decisão, os indivíduos apresentam algumas limitações em interpretar e processar as 

informações e acabam tomando decisões economicamente incorretas (Silva et al., 2015), por 

exemplo, ao levarem em consideração os custos afundados em suas decisões. Outra 

dificuldade seria o fato de os contadores não explicitarem as informações irrelevantes, como 

de eventuais custos afundados existentes, nem orientar os gestores na compreensão da 

influência desses custos na tomada de decisão (Eldemberg & Wolcott, 2002). 

Ademais, segundo Fennema e Perkins (2008), profissionais contábeis estão envolvidos 

direta ou indiretamente nos processos de tomada de decisões financeiras das empresas que 

geralmente envolvem custos afundados. Desta forma, a geração e análise das informações 

relevantes permitem às empresas tomarem decisões mais adequadas. 

Dessa forma, as empresas necessitam de profissionais com capacidade de análise 

crítica, que consigam dar um suporte apropriado para os processos decisórios. Uma etapa 

importante para o desenvolvimento dessa capacidade é o conhecimento adquirido na 

formação acadêmica dos indivíduos. 

Nesse sentido, Victoravich (2010) demonstrou que o desempenho profissional pode ser 

melhorado a partir da união do conhecimento declarativo – adquirido durante a formação 

acadêmica –; com o conhecimento processual – adquirido com a experiência.  Ainda segundo 

ela, esse processo consiste no uso do conhecimento declarativo como base para executar 

tarefas, identificar informações relevantes e aperfeiçoar o julgamento no processo de tomada 

de decisão.  

Estudos realizados com estudantes das áreas de finanças - que cursam disciplinas 

como contabilidade gerencial, controladoria, economia, dentre outras, que orientam quanto ao 
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processo de tomada de decisão, demonstraram que, apesar do conhecimento nessas áreas e o 

estágio de formação, os alunos são influenciados por vieses cognitivos, como o efeito custos 

afundados, em suas decisões (Arkes & Blumer, 1985; Silva, Souza & Domingos, 2008; Rover 

et al., 2009). 

Murcia e Borba, (2006) atribuem a dificuldade dos estudantes em ignorarem os custos 

afundados em suas decisões à inabilidade dos cursos das áreas de finanças em fornecer as 

ferramentas certas para auxiliar o desenvolvimento do pensamento crítico e também o fato 

dos livros de contabilidade gerencial e de custos utilizados nos cursos de graduação e pós-

graduação apresentarem de forma insuficiente o tema. Por outro lado, essa dificuldade é 

atribuída ao enfoque extremamente normativo e confuso dos livros textos (Wolcott et al., 

2002). 

Outro fator que pode ter influência nas decisões das pessoas e contribuir para evitar a 

ocorrência do efeito custo afundado são os custos de oportunidade, ao escolher uma 

alternativa, dentre duas alternativas possíveis, abre-se mão de uma vantagem potencial que a 

outra lhe traria (Garrison & Noreen, 2001). Ainda segundo Garrison e Noreen (2001) os 

custos de oportunidade precisam ser explicitados e levados em conta em qualquer decisão 

tomada pelos gestores das empresas, mesmo que estes não figurem em seus registros 

contábeis. 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 Enquadramento metodológico 

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva porque descreve como as pessoas tomam 

decisões relacionadas a recursos por elas investidos. Segundo Gil (1999) o principal objetivo 

desse tipo de estudo é descrever características de determinada população ou fenômeno ou 

estabelecer relações entre variáveis. 

Em relação aos procedimentos, foi utilizada a metodologia experimental para 

investigar o problema apresentado, já que o objetivo deste estudo é estabelecer a relação 

causa- efeito de duas ou mais variáveis combinadas (formação e experiência) em relação à 

decisão de continuar investindo em curso de ação no qual já foram aplicados recursos (custos 

afundados). Para Martins e Theóphilo (2007) um experimento é caracterizado como uma 

pesquisa, na qual uma ou mais variáveis independentes são manipuladas, a fim de avaliar a 

influência delas sobre a variável dependente observada. Para Beuren (2008) a principal 

característica dos experimentos está na manipulação, pois se o pesquisador deseja 

compreender a influência de uma variável, de modo a saber se ela afeta determinado 

comportamento, tentará controlar todas as outras variáveis. 

O presente estudo é uma pesquisa quase experimental, pois utilizou uma amostra por 

conveniência. Os dados foram obtidos em campo, com aplicação de um instrumento de 

pesquisa composto por três questões com cenários distintos aplicados aos grupos pesquisados 

(profissionais com formação e experiência na área contábil e estudantes de graduação) de 

maneira a verificar se a formação e a experiência em contabilidade são capazes de mitigar o 

efeito custo afundado. Segundo Martins e Theóphilo, (2007) na pesquisa em campo, por 

representar uma situação real, a manipulação das variáveis investigadas pelo pesquisador 

exige um máximo cuidado, pois o controle de outras variáveis que podem intervir no 

experimento é mais difícil do que experimentos em laboratório.  

 

4 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

Os experimentos realizados nesta pesquisa investigaram como as pessoas tomam 
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decisões em diferentes situações, representados por três cenários distintos, envolvendo custos 

afundados.  A realização do experimento utilizou a modalidade entre sujeitos, ou seja, cada 

componente de cada grupo estudado foi submetido a apenas uma das versões de cada cenário 

utilizado. 

Ao todo foram aplicados 209 instrumentos de pesquisa, sendo que 12 foram 

desconsiderados, por erros na apresentação das respostas. Na sequência, são caracterizados os 

grupos e apresentados os dados obtidos. 

O primeiro grupo contou com 62 profissionais formados em contabilidade que atuam 

em escritórios de contabilidade da Região Metropolitana de um estado da Federação. O 

procedimento para selecionar a amostra consistiu em pesquisas dos escritórios de 

contabilidade na internet e também por pesquisa de campo diretamente nas localidades em 

que havia escritórios instalados. 

A amostra foi formada pelos profissionais que se disponibilizaram a responder o 

instrumento de pesquisa pessoalmente, o que se configura como uma amostra não aleatória. A 

coleta de dados ocorreu de forma presencial, entre os meses de julho e agosto de 2016, o 

primeiro contato se deu via ligações e e-mails para marcação da visita aos escritórios. Os 

instrumentos de pesquisa foram entregues e preenchidos na presença do pesquisador. O grupo 

apresentou como média de tempo de experiência 11,29 anos, variando entre um e quarenta 

anos.  

O segundo grupo foi composto de 134 alunos de uma Universidade Pública Brasileira 

dos cursos de Ciências Contábeis, Administração, Direito, Economia e Gemologia. A coleta 

de dados ocorreu de forma presencial, entre os meses de agosto e setembro de 2016, os 

instrumentos de pesquisa foram entregues aos estudantes e preenchidos na presença do 

pesquisador, em sala de aula e em uma das cantinas da Universidade.  

Em relação ao estágio de formação, os sujeitos pesquisados, cursavam entre o segundo 

e o décimo período.  A tabela 1, a seguir, apresenta os dados referentes à formação dos alunos. 
Tabela 1- Área cursada pelos alunos 

Curso Quantidade %. 

Ciências Contábeis 65 48,51% 

Administração 37 27,61% 

Gemologia 20 14,92% 

Direito 11 8,21% 

Economia 1 0,75% 

Total 134 100% 

Com a escolha desses grupos objetivou-se verificar se há diferença nas decisões, na 

presença dos custos afundados, dos indivíduos que já se graduaram e têm experiência na área 

de atuação em relação aos graduandos.  

O instrumento de pesquisa continha três cenários distintos. Para todos os cenários 

havia duas versões, para possibilitar a manipulação da variável custo afundado. Nesse estudo 

foi solicitado aos participantes que justificassem suas respostas. Segundo Fennema e Perkins 

(2008) o fato de as pessoas terem que justificar suas respostas faz com que elas se 

comprometam com a resposta dada e, dessa forma, diante da situação, reflita sobre a sua 

justificativa. Na sequência são apresentados os experimentos e os resultados obtidos. 

Experimento 1 

O experimento 1 avalia se existe influência dos custos afundados nas decisões dos 

indivíduos, quando se trata de suas decisões pessoais. Assim, foi apresentado um cenário 
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utilizado por Leal e Campos (2015), adaptado de Soman (2001), ambos baseados no cenário 

empregado por Arkes e Blumer (1985). No cenário apresentado por Leal e Campos (2015) 

não foi informado o nome do local da viagem, para que as escolhas não fossem influenciadas 

pela eventual preferência do indivíduo por um ou outro passeio. O presente experimento 

manteve essa característica, porém se diferencia do anterior por pedir que os participantes da 

pesquisa justificassem suas escolhas e pelo fato de esta ter sido realizada com profissionais, 

formados e com experiência na área contábil, visto que o estudo anterior foi direcionado 

somente a estudantes de Graduação. 

A parte do experimento que se diferencia na aplicação de um cenário para o outro, é o 

valor do investimento, e está destacada entre colchetes. O texto entre colchetes constou 

apenas do cenário com o valor menor, apresentado aos participantes da pesquisa. 

 
Quadro 1 – Descrição do cenário do experimento 1 

Considere o seguinte cenário: Nos últimos dias, você adquiriu dois pacotes de viagens para dois finais de 

semana distintos. O pacote para o primeiro passeio custou R$ 4.000,00, [ R$ 1.000,00] enquanto o pacote para o 

segundo passeio custou R$ 1.000,00. Você está muito interessado nos dois passeios, embora tenha expectativa 

de que o segundo deverá ser melhor que o primeiro. 

Neste momento percebe que, por um erro seu, marcou os dois passeios para o mesmo final de semana, de forma 

que você só poderá ir a um deles. Assuma que os pacotes são intrasferíveis (as passagens e estadias estão em seu 

nome) e não reembolsáveis, ou seja, você só poderá usufruir de um dos passeios e, assim, perderá o outro. 

Pergunta: A qual passeio você irá? 

(    ) - Irei ao primeiro 

(    ) - Irei ao segundo 

Justifique sua resposta: 

 

Inicialmente, o experimento avaliou se o efeito custo afundado se manifestaria nos 

dois grupos pesquisados. 

Nas situações acima apresentadas, em que nas duas viagens já havia ocorrido um 

investimento na compra das passagens (custo afundado), a decisão dos participantes entre 

uma viagem em detrimento da outra, evidenciará se o fato de terem investido mais em uma 

das opções exerce alguma influência em suas decisões.  

Com as informações presentes na questão e de acordo com o que as teorias 

econômicas preveem esperava-se que a decisão tomada, em ambos os cenários, seria de 

escolher o segundo passeio, visto que havia a expectativa que seria melhor que o primeiro, ou 

seja, a possibilidade do sujeito obter um maior benefício futuro com a escolha do segundo 

passeio.  

Porém os resultados das escolhas dos participantes não ocorreram nesse sentido, como 

será relatado a seguir, com base nos dados apresentados na Tabela 2.  
Tabela 2– Resumo das decisões dos alunos 

Cenário 

Decisão  

Ir à primeira viagem Ir à segunda viagem Total 

Quantidade %. Quantidade %. Quantidade %. 

Valores diferentes 40 61% 26 39% 66 100% 

Valores iguais 9 13% 59 87% 68 100% 

Total 49 37% 85 63% 134 100% 

Como se pode observar na tabela 2, no cenário com valores diferentes 61% dos alunos 

escolheram a primeira opção. O teste qui-quadrado demonstrou que há diferença significativa 

entre as respostas dadas pelos participantes, com os resultados x² = 32,4014, p < 0,05, 

demonstrando um forte efeito custo afundado. 

No estudo de Leal e Campos (2015) o grupo que foi submetido ao cenário com valores 

diferentes, com investimento de R$ 4.000,00, o percentual de participantes que sofreram a 

influência do efeito custo afundado foi de 56%, semelhante ao resultado desta pesquisa. 
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A tabela 3, a seguir, apresenta os resumos obtidos na pesquisa com os profissionais. 
Tabela 3 – Resumo das decisões dos profissionais 

Cenário 

Decisão  

Ir à primeira viagem Ir à segunda viagem Total 

Quantidade %. Quantidade %. Quantidade %. 

Valores diferentes 22 69% 10 31% 32 100% 

Valores iguais 8 27% 22 73% 30 100% 

Total 30 48% 32 52% 62 100% 

No grupo dos profissionais também houve influência dos custos afundados nas 

escolhas. Na tabela 3, no cenário com valores diferentes, 69% dos profissionais escolheram a 

primeira viagem, mesmo tendo expectativa de que a segunda seria melhor.  

Para testar a significância das diferenças entre as respostas dos profissionais aos 

diferentes cenários foi utilizado o teste qui-quadrado, demonstrando que a diferença do padrão 

de resposta dos dois grupos foi significativa, com x² = 10,9802, com p < 0,05 indicando a 

existência do efeito custo afundado. 

Com relação à experiência buscou-se verificar se o fato de os participantes terem 

experiência na área contábil, mitigaria o efeito custo afundado. Foi utilizado o teste “t” para 

comparar se há diferença entre as duas médias, dos participantes que responderam aos dois 

cenários, do tempo de experiência cujos valores encontrados foram 11,44 para o cenário com 

valores diferentes e 11,14, no cenário com valores iguais, o teste t= 0,902 indicou que não há 

diferença significativa entre essas médias. Assim, pode-se afirmar que as respostas do 

experimento não foram influenciadas por eventual diferença do tempo de experiência dos 

profissionais submetidos às diferentes versões do experimento.  

Na sequência, com o objetivo de verificar se o efeito ocorria com menor intensidade 

no grupo de profissionais pesquisados foram comparadas as repostas dos dois grupos, alunos 

x profissionais, nos dois cenários apresentados. O teste estatístico utilizado demonstrou que a 

experiência não é uma variável determinante para mitigar o efeito custo afundado. 

Aparentemente, o maior percentual de profissionais que escolheu a primeira viagem 

influenciados pelos custos afundados em relação ao grupo de alunos (69% e 61%, 

respectivamente) sugere que os profissionais foram até mesmo mais influenciados pelo efeito 

custo afundado. Porém, verificou-se que a diferença entre estudantes e profissionais não se 

mostrou estatisticamente significativa no teste qui-quadrado, com x² = 0,6150, p > 0,05. 

Esse comportamento é evidenciado pelas justificativas dadas pelos participantes da 

pesquisa nos quais as razões apresentadas para explicar a decisão de ir ao primeiro passeio, 

tanto dos profissionais quanto dos alunos, foram que o valor investido no primeiro passeio foi 

maior que o segundo e dessa forma o prejuízo seria maior caso decidissem ir ao segundo 

passeio. A análise das justificativas apresentadas evidencia que 77% dos profissionais e 85% 

dos alunos, que escolheram o primeiro passeio, deram essa justificativa na versão que 

continha os valores diferentes. Para Arkes e Blumer (1985) esse comportamento é explicado 

pelo fato de que as pessoas não desejam parecerem desperdiçadoras, ou seja, o valor investido 

anteriormente seria desperdiçado, o que pode ter motivado os participantes da pesquisa a 

honrarem os recursos por eles investidos. 

Experimento 2 

Este experimento apresentou uma situação em que o dono de uma empresa de 

impressão, com planos de expansão, solicita a consultoria do seu contador a respeito de um 

novo investimento, a compra de uma máquina de impressão, posta à venda por seu 
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concorrente, por R$ 35.000,00, mesmo após ter comprado uma máquina de impressão por R$ 

700.000,00. Esse cenário foi adaptado do experimento 7 da pesquisa de Arkes e Blumer 

(1985). 

O objetivo da aplicação deste experimento é verificar se indivíduos diante de um 

possível bom negócio, o abandonariam se já houvessem investido recursos no mesmo tipo de 

investimento, nesse caso a aquisição de uma nova impressora. O primeiro cenário será 

demonstrado a seguir. 
 

Quadro 2 – Cenário com investimento inicial na máquina de impressão – grupo experimental 
Considere que um cliente seu, dono de uma empresa de impressão, investiu R$ 700.000,00 em uma nova 

máquina de impressão. Na oportunidade ele dispunha de duas opções de investimento: a compra de uma nova 

máquina de impressão ou de uma nova frota de caminhões de entrega. Assim, ele optou por comprar a 

máquina de impressão, que funciona duas vezes mais rápido e com aproximadamente o mesmo custo de sua 

máquina antiga. Uma semana depois da compra da nova máquina, ele fica sabendo que uma empresa 

concorrente da dele está encerrando suas operações. A fim de obter algum dinheiro, o dono dela coloca à 

venda uma máquina de impressão informatizada por R$ 35.000,00. Esta máquina trabalha 50% mais rápido do 

que a da empresa de seu cliente e por cerca da metade do custo. Você sabe que seu cliente não será capaz de 

vender a máquina de impressão recém-comprada para levantar esse dinheiro, visto que ela foi construída 

especificamente para as necessidades da empresa dele e não pode ser modificada. No entanto, ele tem R$ 

35.000,00 em poupança. Agora, seu cliente lhe pede uma opinião se deve ou não comprar a máquina de 

impressão informatizada do concorrente? Neste caso, qual seria sua opinião? 

 

(     ) Sim, ele deve comprar a máquina 

(     ) Não, ele não deve comprar a máquina 

 

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA 

 

 

A outra versão do experimento, aplicada a outros sujeitos, era similar à do primeiro 

grupo, com variação do tipo de investimento realizado inicialmente pela empresa - uma frota 

de caminhões -, sendo caracterizado como o cenário sem a presença dos custos afundados, 

conforme descrito no Quadro 3. 
Quadro 3 – Cenário com investimento inicial na frota de caminhões – grupo de controle 

Considere que um cliente seu, dono de uma empresa de impressão, investiu R$ 700.000,00 em uma frota de 

caminhões para agilizar o processo de entrega dos produtos. Na oportunidade ele dispunha de duas opções de 

investimento: a compra de uma nova máquina de impressão ou de uma nova frota de caminhões de entrega. 

Assim, ele optou por comprar os caminhões, que podem entregar seus produtos, duas vezes mais rápido e com 

aproximadamente o mesmo custo dos caminhões antigos. Uma semana depois da compra dos novos 

caminhões, ele fica sabendo que uma empresa concorrente da dele está encerrando suas operações. A fim de 

obter algum dinheiro, o dono dela coloca à venda uma máquina de impressão informatizada por R$ 35.000,00. 

Esta máquina trabalha 50% mais rápido do que a da empresa de seu cliente e por cerca da metade do custo. 

Você sabe que seu cliente não será capaz de vender a máquina de impressão velha para levantar esse dinheiro, 

visto que ela foi construída especificamente para as necessidades da empresa dele e não pode ser modificada. 

No entanto, ele tem R$ 35.000,00 em poupança. Agora, seu cliente lhe pede uma opinião se deve ou não 

comprar a máquina de impressão informatizada do concorrente? Neste caso, qual seria sua opinião? 

 

(     ) Sim, ele deve comprar a máquina 

(     ) Não, ele não deve comprar a máquina 

    

 JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA 

Nesse segundo experimento, assim como no trabalho de Arkes e Blumer (1985), os 

resultados demonstraram que as pessoas foram muito mais propensas a comprar a máquina do 

concorrente, no cenário sem a presença dos custos afundados do que no cenário com os custos 



1.  

 

afundados, conforme apontam os dados da Tabela 4, a seguir. 
Tabela 4 – Resumo das decisões dos alunos 

Cenário 

Decisão  

Ele deve comprar a máquina Ele não deve comprar a máquina Total 

Quantidade %. Quantidade %. Quantidade %. 

1º Investimento na 

máquina 
28 44% 36 56% 64 100% 

1º Investimento nos 

caminhões 
41 62% 25 38% 66 100% 

Total 69 53% 61 47% 130 100% 

A Tabela 4 apresenta o resumo das decisões dos estudantes, e demonstra uma 

diferença nas respostas dos participantes nos dois cenários. Enquanto 56% dos estudantes, no 

primeiro cenário, decidiram que a máquina não deveria ser comprada, no cenário em que o 

investimento inicial havia sido em uma frota de caminhões o percentual de estudantes que 

apresentou essa sugestão foi de apenas 38%. O teste qui-quadrado evidencia que há diferença 

significativa entre as respostas dos participantes x² = 4,4032, p< 0,05. 

A tabela 5, a seguir, apresenta os resultados dos resumos das decisões dos 

profissionais. 
Tabela 5 – Resumo das decisões dos profissionais 

Cenário 

Decisão 
Total 

Ele deve comprar a máquina Ele não deve comprar a máquina 
Quantidade %. Quantidade %. Quantidade %. 

1º Investimento na 

máquina 
14 44% 18 56% 32 100% 

1º Investimento nos 

caminhões 
24 80% 6 20% 30 100% 

Total 38 61% 24 39% 62 100% 

Como os resultados indicam, quando o investimento inicial havia sido feito em uma 

impressora, 56% dos profissionais pesquisados decidiriam por orientar seu cliente a não 

comprar a máquina do concorrente, enquanto. Já no cenário em que o investimento inicial 

havia sido aplicado em uma frota de caminhões, apenas 20% dos profissionais não 

aconselharam a compra. O resultado do teste qui-quadrado para esses percentuais indica uma 

diferença significativa nas respostas apresentadas pelos participantes, com x² = 8,5760, p< 

0,05 demonstrando um forte efeito custo afundado. 

Pode-se perceber a ocorrência do efeito custo afundado nos dois grupos, indicando que 

o fato dos profissionais terem experiência profissional não possibilitou que eles 

vislumbrassem a compra da máquina como um bom investimento para a empresa. Nos dois 

grupos pesquisados houve indicação por 56% dos participantes de que não aconselhariam a 

compra da nova máquina, quando o investimento inicial havia sido realizado também em uma 

máquina. 

Nesse mesmo cenário, as principais justificativas para aconselhar o dono da empresa 

de impressão a não comprar a máquina foram: o fato dele já ter realizado um investimento 

alto de R$ 700.000,00 na primeira máquina; a máquina adquirida já atende as necessidades da 

empresa; o empresário não deveria se descapitalizar.  

Ao analisar as justificativas dos participantes, pode-se notar a influência dos custos 

afundados nas decisões, pois, apesar do fato de a compra da máquina do concorrente se 

mostrar um ótimo investimento, eles decidiram que não seria interessante fazer esse 

investimento. Thaler (1999) explica esse comportamento com os princípios da “contabilidade 

mental”, em que os indivíduos tendem a estabelecer um orçamento mental, ao realizar suas 

atividades, de maneira analisar seus resultados e manter seus gastos sobre controle.  

Além disso, Thaler (1999) indica que as pessoas agrupam as despesas e fundos para 
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gastar em categorias específicas. Para cada categoria é feito um orçamento, sendo que esses 

orçamentos são limitados. No caso do cenário apresentado a opção de comprar uma nova 

máquina acarretaria um duplo investimento em um mesmo item (uma conta mental única).  

Arkes e Blumer (1985), no entanto defendem que as pessoas não desejam parecer 

desperdiçadoras e, dessa forma, comprar a máquina do concorrente, mesmo sendo um bom 

negócio, seria desperdiçar o investimento, de R$ 700.000,00, realizado na máquina anterior. 

Experimento 3 

Este experimento foi desenvolvido pelos pesquisadores do presente trabalho, sendo 

baseado em uma situação do cotidiano dos profissionais da área contábil. O cenário 

apresentado indicou aos participantes da pesquisa que, devido a recentes mudanças na 

Legislação e Normas Contábeis, seria necessária a substituição do sistema contábil por eles 

utilizado. Como será descrito a seguir, a situação pedia que os pesquisados decidissem sobre 

continuar o desenvolvimento de um software contratado com uma empresa ou adquirir o 

sistema de uma empresa bem-conceituada no mercado. 

Os cenários estão descritos na sequência e o que difere um do outro é a existência ou 

não de recursos (R$ 15.000,00) já investidos no desenvolvimento do sistema. Essa diferença 

está apresentada entre colchetes.  
Quadro 4 – apresenta a descrição do experimento 3 

Considere que recentes mudanças na Legislação e Normas contábeis resultem na necessidade de 

substituição do sistema de contabilidade de sua empresa. Assim, você contrata uma empresa para 

desenvolver um novo sistema. No entanto, quando já havia investido R$ 15.000,00 [quando ainda não havia 

investido nada] no desenvolvimento do novo sistema, um fornecedor de sistemas muito bem conceituado 

lança um novo sistema no mercado por R$ 25.000,00. Para concluir o desenvolvimento do sistema 

contratado por você será necessário investir [R$ 15.000,00] ainda R$ 15.000,00. Como o representante da 

empresa que lançou o novo sistema sabe que você está desenvolvendo o seu, reduz, promocionalmente, o 

preço do sistema dele para R$ 15.000,00. Considerando que todos os dois sistemas atenderão às suas 

necessidades, que estarão prontos para uso dentro dos prazos legais, que não há multa rescisória com a 

empresa contratada e que as taxas de manutenção mensal são iguais nas duas empresas, indique qual seria 

sua decisão.  

 

a) (    ) investiria R$ 15.000,00 na conclusão do software contratado. 

b) (    ) investiria R$ 15.000,00 na aquisição do software em promoção. 

    

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA: 

Esperava-se que o software em promoção fosse determinante para a decisão dos 

indivíduos, principalmente no cenário sem o custo afundado, pelo fato de ser desenvolvido 

por uma empresa bem-conceituada no mercado, o que se apresentaria como uma boa 

alternativa para a empresa. Porém os resultados a seguir apresentados não se deram nessa 

direção. 

A tabela 6, a seguir, apresenta os resultados dos resumos das decisões dos alunos. 
Tabela 6 – Resumo das decisões dos alunos 

Cenário 

Decisão   

Investir R$ 15.000,00 na con-

clusão do software contratado 
Investir R$ 15.000,00 na aqui-

sição do software em promoção 
Total 

Quantidade %. Quantidade %. 
Quantida-

de 
%. 

Com Custo Afundado 40 61% 26 39% 66 100% 

Sem Custo Afundado 36 54% 31 46% 67 100% 

Total 76 57% 57 43% 133 100% 

Os resultados das decisões dos alunos demonstram que tanto no cenário com a 

presença dos custos afundados (61%), quanto no cenário sem os custos afundados (54%), a 

maioria dos participantes decidiu continuar com o software contratado em detrimento da 

escolha do software em promoção.  
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A tabela 7, a seguir, apresenta os resultados dos resumos das decisões dos 

profissionais. 
Tabela  7 – Resumo das decisões dos profissionais 

 Decisão  

 

Investir R$ 15.000,00 na 

conclusão do software 

contratado 

Investir R$ 15.000,00 na 

aquisição do software em 

promoção 
Total 

Cenário Quantidade %. Quantidade %. Quantidade %. 

Com Custo Afundado 18 56% 14 44% 32 100% 

Sem Custo Afundado 18 60% 12 40% 30 100% 

Total 36 58% 26 42% 62 100% 

Com base nos dados da tabela 7 pode-se perceber que, diante das respostas dos 

profissionais, nos cenários com custo afundados, eles continuariam num curso de ação em que 

já haviam realizado um investimento anterior, com percentuais de 56%. Porém no cenário, 

sem os custos afundados, com percentual de 60%, os sujeitos também escolheriam continuar 

investindo no software contratado. 

Foi utilizado o teste qui-quadrado para verificar a significância das diferenças entre as 

proporções dos sujeitos que escolheram cada uma das opções dos cenários apresentados. Em 

nenhum dos dois grupos pesquisados houve diferença significativa nas condições com e sem 

custo afundado. O resultado do teste para os alunos foi de x²=0,6416, com p > 0,05 e para os 

profissionais x² = 0,0894, com p > 0,05. 

Apesar de as justificativas dadas pelos sujeitos pesquisados, no cenário com os custos 

afundados, evidenciarem que o investimento de recursos no desenvolvimento do software foi 

um dos fatores que fez com que os sujeitos pesquisados continuassem a investir no projeto 

iniciado, outros fatores também se mostraram relevantes, como por exemplo: o fato de achar 

melhor dar continuidade ao que foi contratado; honrar o contrato firmado; a confiança no 

sistema já conhecido. Outro fator citado também foi a possibilidade de desenvolver o sistema 

de forma personalizada, com as características da empresa.  

Diante disso, pode-se perceber que em determinadas situações, o valor investido 

inicialmente não é o único fator que influencia as decisões das pessoas. Outras variáveis 

podem ser determinantes para a tomada de decisão. Exemplos como o compromisso assumido 

com terceiros, em contratos, podem criar nas pessoas a obrigação de honrar esse contrato, 

mesmo que não tenham nenhuma multa com a quebra de contrato.  

No cenário apresentado, muitas pessoas (estudantes e profissionais) decidiram 

continuar com a empresa contratada, por acreditar que um software desenvolvido 

internamente, poderia se adequar as características da empresa, vislumbrando uma vantagem 

que o software em promoção não lhe proporcionaria. 

O fato de os sujeitos justificarem que seria melhor continuar o que foi contratado, 

segundo Arkes e Blumer (1985), pode ser explicado pelo fato de que as pessoas desejam 

parecer consistentes em suas decisões prévias e dessa forma não parecerem desperdiçadores. 

Possivelmente, o fato de já terem investido tempo na empresa contratada fez com que as 

pessoas continuassem com o investimento. 

Novamente, a variável experiência não foi determinante para diferenciar a decisão dos 

participantes, conforme pode-se observar dos percentuais apresentados nas tabelas e das 

justificativas apresentadas. 

O teste qui-quadrado decorrente da comparação entre os grupos no cenário com custo 

afundado (61% e 56%), indicou um resultado x² = 0,1694, valor p>0,05, demonstrando que o 

fator formação e experiência não influiu nas decisões dos sujeitos da pesquisa. Nos dois 

grupos as justificativas foram semelhantes, ou seja, o valor investido inicialmente no 

desenvolvimento do software contratado não foi a única variável determinante para eles 



1.  

 

continuarem a investir no sistema contratado. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Este estudo teve por objetivo verificar se, conjuntamente, a formação em ciências 

contábeis e a experiência profissional em contabilidade podem mitigar o efeito custo afundado nas 

decisões das pessoas. 

Os resultados apresentados demonstraram que a formação e a experiência na área contábil 

não evitaram que os participantes fossem influenciados pelos custos afundados, pois o efeito custo 

afundado ocorreu tanto com os estudantes de graduação como também com os profissionais que 

atuam na área contábil nos experimentos 1 e 2. Em ambos os casos, não houve diferença 

significativa entre as respostas de profissionais e alunos. 

Similarmente, no experimento 3, não houve diferença entre as decisões do grupo dos 

profissionais e a do grupo dos alunos, visto que, tanto os profissionais quanto os alunos 

continuaram com um curso de ação iniciado, mesmo com a possibilidade de que a mudança de 

curso seria mais favorável. Porém, o teste qui-quadrado demonstrou que não houve diferença 

significativa entre as respostas dos participantes, nas duas versões do cenário apresentado, 

indicando que a decisão de continuar no curso de ação iniciado não foi motivada pelos custos 

afundados neste caso. 

Adicionalmente, este estudo demonstrou que o efeito ocorre tanto no contexto pessoal 

quanto no profissional. No contexto pessoal, representado pelo experimento 1, os participantes 

decidiram ir à primeira viagem mesmo tendo a expectativa de que a segunda viagem seria melhor. 

As justificativas apresentadas evidenciam que a redução do prejuízo, escolhendo o primeiro 

passeio, se mostrou mais importante do que os benefícios que a segunda viagem poderia 

proporcionar.  

No contexto empresarial, representado pelos experimentos 2 e 3, os resultados 

encontrados manifestaram-se de formas diferentes. No experimento 2, cujo cenário envolvia a 

realização de investimentos numa empresa, para agilizar o processo produtivo, o fato de já terem 

realizados um investimento alto na primeira máquina foi um dos fatores determinantes para a 

decisão dos indivíduos, em orientar o seu cliente, a não comprar a máquina do concorrente. Além 

disso, para eles, a compra da outra máquina representaria um duplo investimento nessa categoria. 

Entretanto, no experimento 3, apesar de os resultados apresentados não evidenciarem a 

ocorrência do efeito custo afundado nas decisões dos participantes, os indivíduos foram muito 

mais propensos a continuar investindo no software contratado do que investir no software em 

promoção, que se apresentava como um bom investimento para a empresa.  

As justificativas apresentadas pelos participantes indicaram que honrar o compromisso 

assumido com o contratante, continuar com o projeto que já haviam iniciado e também a 

possibilidade de desenvolver um sistema com as características da empresa, se mostraram tão 

influentes em suas decisões quanto os valores já investidos (custos afundados). Isso pode sugerir 

que, em determinadas situações, outras variáveis além do valor investido, podem fazer com que a 

pessoa continue em um curso de ação iniciado que não mais se apresente como uma melhor opção 

para a tomada de decisão.  

A pesquisa mostra que os profissionais atuantes na área contábil podem ser influenciados 

pelos custos afundados em suas decisões, logo as organizações podem ser impactadas pelo efeito 

custo afundado. Em outras palavras, os profissionais podem tomar decisões enviesadas se não 

identificarem componentes relevantes e irrelevantes no processo decisório, bem como podem 

informar e orientar seus clientes de maneira inadequada se não atentarem para tais aspectos da 

tomada de decisão. 

Esta pesquisa tem limitações decorrentes da utilização de uma amostra não probabilística 

e realização fora de laboratório, o que impede a generalização dos resultados. A pesquisa com os 

profissionais foi realizada pessoalmente, com visitas aos escritórios, o que possibilitou um maior 

controle do pesquisador.  No entanto, a amostra não se mostrou tão robusta devido à falta de 
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disponibilidade dos profissionais em responder a pesquisa pessoalmente.  

Outra limitação foi o fato de que, embora os cenários tenham sido construídos para 

simular uma situação real, no experimento 3 pode ter ocorrido uma falha de design, o que de certa 

forma se apresentou como um viés para a tomada de decisão dos participantes.  
Sugere-se que pesquisas futuras tentem neutralizar as inconsistências e os possíveis vieses 

decorrentes de falhas no desenho experimental. Recomenda-se, também, que novas pesquisas 

sejam feitas para investigar outras motivações, além dos recursos financeiros, que podem ter 

influência na ocorrência do efeito custo afundado, já que, de acordo com Arkes e Blumer (1985) o 

efeito se manifesta quando o indivíduo continua em um curso de ação em que dinheiro, esforço ou 

tempo já tenham sido investidos. 

Sugere-se, ainda, que pesquisas futuras considerem uma amostra mais robusta de profissi-

onais atuantes na área contábil, que garanta maior representatividade da população, de modo a 

corroborar com os achados deste estudo. 
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