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A tomada de decisão é um ato inerente ao indivíduo, seja de natureza pessoal ou profissional, 

mas existem diversos fatores que influenciam de forma direta ou indireta a escolha dos 

indivíduos, afetando negativamente sua racionalidade econômica. No que se refere ao 

fenômeno do efeito sunk cost, o mesmo acontece quando o indivíduo apresenta maior 

interesse em continuar com determinado investimento, mesmo tendo o entendimento de que 

os resultados podem estar comprometidos pelo fato do custo já ter sido incorrido, tornando-se 

irrelevante para futuras decisões. Este fenômeno é o objeto de estudo da pesquisa. 

Fundamentando-se nessas considerações, o objetivo geral deste trabalho é caracterizar as 

decisões dos discentes do curso de bacharelado de ciências contábeis – Famam em relação a 

situações que envolvam custos perdidos. Na busca de qualificar o processo de fundamentação 

dos conteúdos abordados, foi realizada uma revisão bibliográfica através de anais, revistas 

eletrônicas, livros e artigos científicos. Em relação à classificação metodológica,têm - se por 

finalidade apresentar uma pesquisa dos tipos descritiva e exploratória, uma vez que seu 

objetivo está relacionado com a caracterização do efeito dos custos perdidos no processo de 

tomada de decisão dos discentes do curso de bacharelado em ciências contábeis -Famam, 

tendo em vista que esse objeto de estudo ainda é pouco abordado.No que tange à abordagem, 

a mesma tem caráter qualitativo, pois existe a necessidade de entender ou interpretar as 

diferenças entre as percepções dos discentes diante do fenômeno sunk cost. Em relação ao 

delineamento, caracteriza-se como estudo de caso. Os dados serão obtidos através de 

questionários, com perguntas objetivas, aplicados aos discentes do curso, sem restrição de 

período, com o propósito de diagnosticar a problemática da pesquisa.Em suma, essa pesquisa 

busca caracterizar a racionalidade econômica dos discentes de Ciências Contábeis da Famam 

através de situações hipotéticas relacionadas ao efeito sunkcost, em situações direcionadas à 

realidade contábil. 
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