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RESUMO 
 

Contrapondo a economia clássica, as finanças comportamentais assumem que as pessoas 
detém racionalidade limitada e por isso são dotadas de heurísticas e vieses, principalmente 
em situações de incerteza. A heurística da ancoragem faz com que a exposição prévia a 
uma informação leve o individuo fortemente a tomada de decisão influenciando o seu 
julgamento. Motivado por esses pressupostos o presente estudo tem o seguinte problema: 
Como a colocação de opções “irrelevantes” direciona a tomada de decisão? A metodologia 
foi de ordem explicativa, aplicada por meio de experimentos tipo A/B, servindo de base para 
análise se os respondentes apresentavam indícios de ancoragem no ordenamento das 
decisões. Como resultado observou que embora colocados a situações elencadas de forma 
diferente, os participantes indicaram que houve, em certa medida, uma padronização de 
respostas, além de um favorecimento a âncoras menores. Uma possível implicação prática 
deste resultado é de uma indicação de propensão ao aviltamento de honorários para a 
classe contábil. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Historicamente, o desenvolvimento da economia gerou dúvidas que circundam a 

inexistência de um individuo com comportamento capaz de avaliar de forma racional os 

aspectos irrelevantes que influenciaram na tomada de decisão da melhor forma possível 

(SIMON, 1955). A ausência desse comportamento de tomar a melhor decisão possível 

sempre foi posta à prova com o desenvolvimento das investigações subsequentes. A 

presença de vieses cognitivos tem demonstrado que a tomada de decisão e julgamentos 

sofrem distorções, e tal assunção tem implicações gerais para a vida das pessoas 

(TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). 

Contrapondo-se a economia clássica e a Hipótese dos Mercados Eficientes-HEM 

(LUPPE, 2010), a área comportamental aborda dentro dela também o conceito de 

maximização, sendo o comportamento de equilíbrio de um organismo com perfeita 

adaptação o seu objetivo, porém, se o ambiente apresentar alterações, existindo múltiplos 

objetivos ou conflitos internos, o conceito de maximização não se torna promissor (SIMON, 

1959). 

As finanças comportamentais as quais assumem que os indivíduos têm racionalidade 

limitada, através das “heurísticas e vieses”, a abordagem proposta por Tversky e Kahneman 
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(1974), tem sua aplicabilidade em diversas áreas como publicidade, politicas públicas e 

regulação do mercado financeiro. Três heurísticas foram identificadas: (i) a heurística da 

representatividade; (ii) a heurística da disponibilidade; e (iii) a heurística da ancoragem, 

formando assim base de muitos julgamentos intuitivos sob condições de incerteza. A 

heurística da representatividade afirma que tendemos a utilizar estereótipos para realizar 

julgamentos, havendo uma avaliação de a probabilidade de certo evento ocorrer consoante 

o nível que se assemelha com outro. A heurística da disponibilidade refere-se a maior 

probabilidade da influência de eventos onde estão mais indexados em nossa mente ou mais 

fáceis de lembrar em nossas decisões. Já na ancoragem, os indivíduos tendem a usar uma 

informação recebida recentemente e focalizam a atenção usando como referência para 

pesquisas por alternativas de escolhas ou tomadas de decisão.  

A heurística da ancoragem, foco de estudo do presente estudo, refere-se à tendência 

de focalizar a atenção sobre um número e informação recentemente recebida e usá-la como 

ponto de referência no momento no qual se precisa fazer uma estimativa (MOSCA, 2009). 

Diante disso, estudos mostram que a informação previamente disposta, influência o 

julgamento da acessibilidade do individuo à informação (STRACK; BAHNIK; MUSSWEILER, 

2016). Inclusive, pela disposição de âncoras, é possível que se tente prever tendência no 

comportamento dos indivíduos ao fazer suas escolhas (KAHNEMAN, 2011). 

Sendo a Economia Comportamental um campo de pesquisas relativamente recente, 

proveniente da incorporação, pela economia, de desenvolvimentos teóricos e descobertas 

empíricas no campo da psicologia a esses somados, mais recentemente, as contribuições 

da neurociência e de outras ciências humanas e sociais (ÁVILA, 2015), destarte, a pesquisa 

colaborará identificando e verificando as opções irrelevantes como âncoras na tomada de 

decisão pelos usuários e possível fornecimento de insights para os indivíduos e para as 

organizações sobre como o comportamento é direcionado pela inserção de opções 

irrelevantes. 

Para entendimento das opções irrelevantes, dois conceitos precisam ser abordados 

inicialmente. O primeiro chama-se satisficing, que significa o processo cuja escolha esteja 

de acordo com seu nível de aspiração, haja vista que o agente aspira ao quão bom deve ser 

o resultado da sua decisão. O segundo modelo é o asymmetrically dominated alternative 

(paradigma da alternativa dominante), os quais servem de pressuposto para várias 

ferramentas para modelar a escolha de um conjunto finito de alternativas, afirmando que 

qualquer opção adicionada ao um conjunto de escolhas reduzirá a probabilidade de todas as 

outras opções por igual (SIMON,1980; BENSON; KUMAR,TOMKIS, 2016). 

   Os questionamentos anteriores levaram à criação do problema desta pesquisa: 

Como a colocação de opções “irrelevantes” direciona a tomada de decisão? Tendo 

como objetivo geral analisar a influência da colocação de opções irrelevantes no 

direcionamento da tomada de decisão e os seguintes objetivos específicos: Identificar o 

direcionamento da decisão de acordo com as opções apresentadas; verificar se a decisão 

do participante é alterada quando estes estão dispostos a outras opções apresentadas 

como âncoras e realizar inferência estatística através de testes, verificando a existência de 

diferenças entre as opções escolhidas. 

De acordo com estudos anteriores, a heurística ancoragem faz-se presente tanto 

para preparadores das informações contábeis (LUCENA, 2011), como para tomadores de 

decisão de forma geral (CASTILLO, 2018). Portanto, o presente artigo pode ser relevante na 

identificação como os indivíduos tomam suas decisões, podendo assim fornecer intuições 

não só para o planejamento microeconômico (empresas e demais agentes), tomadores de 

decisões, mas também podendo possibilitar o conhecimento de como estes são propensos 

a direcionar suas decisões e podendo demonstrar como podem analisar escolhas “mais 

eficientes e racionais” a partir das análises apresentadas. 
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2  REFENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Racionalidade Limitada 
 

A literatura econômica, ao ser desenvolvida, trouxe inicialmente uma abordagem de 

que os seres humanos poderiam ser considerados como agentes econômicos plenos, os 

quais meramente reagiam a estímulos e tomavam suas decisões de maneira racional, 

embasados no maior número de informações possíveis (SILVA, 2012). Examinando a 

história, percebe-se que a ideia de comportamento razoável assumiu, na literatura 

econômica, um direcionamento bastante específico (LUPPE; ANGELO, 2010). 

Com o surgimento da teoria da racionalidade limitada proposta por Simon e os 

comportamentos anormais de mercados financeiros mundiais entre o final da década 80 e 

inicio dos anos 90, diversos questionamentos surgiram sobre as bases de finanças, em que 

o homem seria considerado um ser ilimitadamente racional (MELO, 2008), além de diversas 

teorias que visam entender e explicar o comportamento do consumidor durante seu 

processo de tomada de decisão (SETTON, 2017). 

A racionalidade é entendida, em sua maioria, como a ideia da maximização da 

satisfação dos indivíduos, fazendo com que, olhada do ponto de vista do consumidor, tal 

ideia afirme que os preços relativos dos bens e serviços colocados à disposição e a renda 

tornem-se fatores que balizam as escolhas dos indivíduos (LUPPE; ANGELO, 2010). 

Conforme Lima (2007) a maioria dos modelos os quais buscam explicar as escolhas 
dos indivíduos assumem que as pessoas observam seus axiomas no momento de escolha 
entre prospectos arriscados. Em uma visão oposta, as finanças comportamentais utilizam-se 
da Prospect Theory (Teoria do Prospecto) para definição de suas preferências para explicar 
o comportamento irracional dos agentes (BARBERIS, THALER, 2002; SOBREIRA, 
PRATES, 2004), afirmando que as pessoas são avessas ao risco para ganhos, porém são 
propensas ao risco para perdas (KAHNEMAN, TVERSKY, 1979). 

 
2.2 Teoria do Prospecto 

 

    Segundo Lima (2007), existem dois tipos de modelos para o estudo das decisões, o 

normativo e o descritivo, tendo aquele uma relação com a natureza da racionalidade e da 

lógica na tomada de decisão. Já Kahneman e Tversky (1984) definem que o modelo 

descritivo refere-se às crenças e preferências das pessoas como elas são, e não como 

deveriam ser. 

 Contrapondo-se as análises normativas, justificando que os modelos axiomáticos 

seriam impossíveis de justificar as tomadas de decisões das pessoas em suas rotinas, 

Kahneman e Tversky (1979) desenvolveram a Prospect Theory (Teoria do prospecto), a fim 

de descrever escolhas do individuo através de condições de risco (LIMA, 2007). 

 Diferentemente das outras teorias, a teoria do prospecto apenas descreve a atitude 

do individuo no processo de escolha sob determinadas condições e não simplesmente 

normatizam um comportamento, argumentando como as pessoas devem decidir 

(BARBERIS, THALER, 2002). 

Kahneman e Tversky (1979) em seu artigo comprovaram inconsistências na teoria da 

utilidade esperada (TUE), a qual afirma que as preferências satisfazem um número plausível 

de axiomas, podendo ser representadas pela função utilidade (MINETO, 2005). Dentre as 

inconsistências achadas, um grupo foi composto por “fenômenos” conhecidos como efeito 

certeza, no qual, segundo MACEDO JR (2003) as pessoas ao compararem os resultados 

prováveis e de certeza dão peso inferior a aquele, gerando nas escolhas que envolvem 

ganhos seguros uma aversão ao risco. Além do efeito reflexo, que analisou uma 

similaridade, simetria como se fossem reflexos de espelhos, nos resultados de testes em 
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universitários onde um grupo recebeu somente diferentes possibilidades de ganhos e outro 

grupo onde foi dado apenas possibilidade negativas, ou seja, de perda (MINETO, 2005). 

Bokhari e Geltner (2011) interligam a teoria do prospecto (KAHNEMAN; TVERSKY, 

1979) a heurística da ancoragem (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974) ao evidenciar que a 

presença de vieses se verifica inclusive em trades sofisticados, e neste sentido, há um 

relacionamento entre a teoria do prospecto e o fenômeno ancoragem, pois ao tomar as 

decisões baseadas num ponto de referência, o exame entre ganhos e perdas em relação às 

possibilidades recebe um direcionamento (BOKHARI; GELTNER, 2011). 

 

2.3 Heurísticas e Vieses 

 

Para Kahneman e Tversky (1979) as pessoas utilizam-se de “atalhos mentais” 

denominados regras heurísticas na tentativa de simplificar o processo de tomada de 

decisão, caracterizando como um processo irracional, principalmente quando se é levado 

em conta a restrição do tempo na escolha. 

Seguindo essa linha, o presente estudo fundamenta-se na presença de efeitos os 

quais geram uma suscetibilidade nos indivíduos causando erros nos julgamentos dos 

mesmos, conhecidos como efeito âncora e efeito chamariz, considerando-se a vasta 

literatura de estudos abordando essa temática, porém, poucos exemplificam essa 

racionalidade em situações de contextos organizacionais (LEÃO, 2012). 

 

2.3.1 Efeito Âncora 

 

 Para Tversky e Kahneman (1974), o efeito âncora é uma influência desproporcional 

no processo decisório que levam as pessoas a tomar certos julgamentos ou rumo de ação 

que estão tendenciados a um valor imposto inicialmente. Dessa forma, as informações 

iniciais, que podem ser fornecidas no problema ou ser resultado de uma computação 

incompleta de resultados, ocasionam vieses de estimativas de valor tanto por subestimação 

como por superestimação do resultado (LEÃO, 2012;SHILLER,2000) 

Quando um tomador de decisão não tem parâmetro do objeto analisado, ele torna-se 

mais tendencioso a influência da âncora, ação que pode ser explicada pela maior 

ambiguidade e consequentemente um menor grau de conhecimento relevante (FURNHAM, 

BOO, 2011), Já para Northcrafth e Neale (1987) a heurística da ancoragem não é um 

processo simples, sendo uma limitação da tomada de decisão, afetando pessoas 

inexperientes e experientes. 

A partir de tais definições, pode-se citar um exemplo prático realizado por Tversky e 

Kahneman (1974), onde os participantes do estudo giraram uma roleta para sortear um 

número qualquer entre 0 e 100. Após o sorteio, os aplicadores do estudo realizaram 

perguntas como, por exemplo: “quantos países africanos eram membros da ONU?”. Ao 

analisarem os dados poderam perceber que aquele número aleatório sorteado teve forte 

interferência nas respostas dos participantes, grupos que receberam números mais baixos 

tiveram uma subestimação, enquanto quem recebeu números maiores superestimaram o 

resultado. 

No Brasil, as pesquisas têm se dedicado a estudar a ancoragem sob o enfoque: (i) 

de preços nos mercados: imobiliário (FERREIRA, 2016; OLIVEIRA; PEIXOTO; FAGUNDES, 

2015; REINA; DOROW, 2010), de varejo (BEZERRA; LEONE, 2013; LUPPE; ANGELO, 

2010) e automobilístico (MEDEIROS et. al, 2017); (ii) de comportamento financeiro 

(BARROS, 2010; ALBERTO, 2014); (iii) corporativo (MACHADO, 2014); (v) no mercado de 

ações (LIMA JÚNIOR, 2014; SILVA FILHO et. al, 2018). Neste sentido, a presente pesquisa 

busca verificar pela abordagem do efeito chamariz. 
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2.3.2 Efeito Chamariz ou Decoy 

 

 Leão (2012) destaca a similaridade entre esse efeito com o efeito âncora, sendo o 

efeito chamariz uma extensão quando aplicado a uma situação especifica, atuando como 

âncoras pela similaridade com as opções oferecidas, entretanto com uma inferioridade em 

relação às demais, reforçando a atenção dada à mesma. 

 Ainda para Leão (2012), há um ponto de divergência entre os efeitos quando se 

analisados os parâmetros e a relação com o problema, como no caso acima acerca do 

número de países africanos membros da ONU, mostrando que nesses aspectos a âncora 

são parâmetros aleatórios e sem relação com o problema, enquanto que o efeito chamariz 

não demonstra tal singularidade. 

 Bateman, Munro e Poe (2008) enfatizam que o efeito chamariz, efeito decoy ou 

também conhecido como efeito de dominância assimétrica acontece quando uma terceira 

alternativa similar, porém menos atrativa altera a preferência do indivíduo por uma opção em 

relação à outra muda, ainda nessa linha de raciocínio, Ariely e Wallsten (1995) afirmam que 

essa terceira opção simplifica o processo de decisão ao criar uma base de comparação 

mais clara, levando a pessoa a optar pela alternativa mais parecida com o chamariz, mas 

com atributos melhores. 

 Em seu artigo, Bateman, Munro e Poe (2008) demonstraram que a introdução de uma 

opção dominada assimetricamente pode provocar um impacto significante nas escolhas 

entre opções não dominadas dentro do mesmo conjunto de escolha. Além disso, eles 

mostraram que esse efeito pode se traduzir em relevantes impactos subsequentes para 

essas opções não dominadas e consideraram o impacto de tais efeitos e suas implicações 

para futuras pesquisas. 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Coleta de Dados 

 

Na realização da pesquisa a qual tem caráter explicativo, criou-se previamente um 

questionário, que seria base para a observação do problema da pesquisa, a fim de descobrir 

como a inserção das âncoras/chamariz direcionavam a tomada de decisão. No questionário 

formulado para esta pesquisa, não foi feita identificação nominal, assegurando assim o 

anonimato, e também por não ser uma informação relevante, dado o problema do artigo.  

Quatro questões censitárias foram colocadas na coleta de dados, como: (i) gênero 

(ii) idade, (iii) período da graduação, (iv) inserção no mercado de trabalho, podendo traçar o 

perfil dos alunos da Universidade Federal Rural do semi árido do curso de administração, 

haja vista a facilidade pela coleta de dados, além do fato que estes serão futuramente 

profissionais com perfil de notória tomada de decisão nos ambientes corporativos. 

 

3.2 Composição dos questionários 

 

Além das questões censitárias no instrumento de estudo, os questionários levaram 

os respondentes a escolher uma opção dentre os serviços de contabilidade apresentados de 

forma aleatória. Desta forma o respondente faria uma classificação de 1 a 5 em que o 

numero 1 seria sua primeira opção de escolha diante das demais e assim sucessivamente. 

A pesquisa foi dividida de forma A/B aos participantes, criando-se assim dois 

questionários para o presente estudo, representada abaixo pelas tabelas. Foram 

introduzidas uma problemática de acordo com os pressupostos de Ariely e Wallsten (1995), 

os quais assumem que o individuo evita em suas escolhas os valores extremos Tal resposta 
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serviu de base para observação da existência de preferencias dos usuários a escolhas de 

preços medianos (efeito chamariz), fugindo das opções extremas. 

No questionário tipo A as opções introduzidas nos cenários 1 e 2 como âncoras 

foram o pacote premium online ( R$669,90) como âncora geral baixa e o completo 

presencial (R$ 1.199,90) como âncora geral alta , que são os pacotes mais baratos e caros 

respectivamente, com diferenças de apenas 10 reais para o pacote premium presencial 

(R$769,90) e de 210 reais da âncora alta geral para a alta média, representado pelo o 

pacote completo online (989,90R$). O cenário 3 seguiu a mesma linha de raciocínio do 

questionário, alterando apenas os valores e os nomes dos pacotes oferecidos, igualmente 

aconteceu nos cenários 4 e 5, objetivando verificar se as sequências apresentadas como 

respostas eram influenciadas pelos valores extremos apresentados como âncoras. Abaixo 

de cada cenário foi perguntado aos respondentes através de uma  escala de likert de 0 a 10 

se os valores representados pelos pacotes estavam próximos a realidade. Os instrumentos 

aplicados na presente pesquisa encontram-se elencados no Apêndice, ao final do texto. 

O questionário tipo B seguiu a mesma linha de pesquisa juntamente ao questionário 

A, modificando apenas as ordens dos cenários. A razão para a divisão desses questionários 

foi encontrar uma disparidade entre esses grupos analisados, podendo as variáveis serem 

verificadas através de um teste de diferença de proporções de qui quadrado, ou também 

conhecido como teste chi-quadrado de Pearson, o mesmo objetiva observar se a frequência 

com que um acontecimento em uma amostra se desvia significativamente ou não da 

frequência com que ele é esperado. 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A parte inicial do questionário retrata através de uma análise censitária que 39 

(60,0%) dos respondentes são do gênero feminino, 25 (38,5%) do gênero masculino e 1 

(1,5%) preferiu não responder a essa questão. As idades dos indivíduos variam entre 18 e 

53 anos com uma média de 26,12 anos.  

Em questão a formação, 50,77% da amostra está empregado no mercado de 

trabalho,enquanto 21,54% está desempregado e 18,47% atuam como estagiários, o número 

de empresários e autônomos vem por ultimo com 4,61% da amostra, ambos. Já no quesito 

formação, 40 (76,92%) indivíduos possuem grau de escolaridade máxima o ensino médio 

contra 13 (20%) indivíduos que possuem graduação e 2(3,08%) especialização. 

 

4.1 Respostas dos respondentes 

 

A segunda parte do instrumento de pesquisa estava inserida as questões do 

experimento. Em relação ao questionário A o cenário 1  teve como centro de  preferencia o 

a âncora alta geral que representa a âncora mais alta, seguido com mesmo número de 

escolha da âncora central (pacote premium presencial) e ancora baixa geral (premium 

online), e por ultimo também com mesmo número de escolhas as ancoras medianas ( 

pacote premium presencial e pacote completo online). O ordenamento nesse cenário ficou : 

10 participantes escolheram  como o pacote escolhido o completo presencial (R$ 1.199,90), 

8 participantes com o pacote plus online ( R$ 869,90), 8 participantes com o pacote premium 

online (669,90R$) e 2 participantes para o pacote premium presencial (R$ 769,90) e 

também 2 participantes para o pacote completo online (R$ 989,90). Os dados referentes ao 

cenário 1 são sumarizados na tabela 1: 
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Tabela 1 : Cenário 1 do questionário A 

Cenário 1 
Premium 
Online 
669,90 

Premium 
Presencial 

769.90 

Plus Online 
869,90 

 Completo 
Online 
989,90 

Completo 
Presencial 
1199,90 

Média 
realidade 

Ordem 1 8 2 8 2 10 

6,50 

Ordem 2 3 14 5 7 1 

Ordem 3 7 3 11 7 2 

Ordem 4 3 11 2 11 3 

Ordem 5 9 0 4 3 14 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2019). 

 

No cenário 2 a opção mais escolhida pelos participantes foi o pacote o qual 

representa a âncora média central, vindo depois como segunda ordem a âncora baixa geral, 

terceira ordem a âncora alta média e por ultimo empatados as âncoras alta geral e a media 

baixa. Nos resultados constata-se que 9 participantes escolheram como primeira opção o 

pacote plus presencial (R$869,90), 8 escolheram o pacote premium online (R$669,90), 7 

optaram pelo pacote completo online (R$ 989,90) e os pacotes premium presencial (R$ 

769,90) e completo presencial (R$ 1.199,90) foram escolhidos por 3 participantes cada. As 

respostas dos participantes em relação ao cenário 2 são apresentadas de forma geral na 

Tabela 2: 

 

Tabela 2: Cenário 2 do questionário A 

Cenário 2 
Premium 
online 
669,90 

Premium 
presencial 
769,90 

Plus 
presencial 
869,90 

Completo 
online 
989,90 

 Completo 
presencial 
1.119,90 

       Média      
    
realidade 

Ordem 1 8 3 9 7 3 

6,00 

Ordem 2 3 11 5 4 7 

Ordem 3 7 4 13 5 1 

Ordem 4 5 9 1 9 6 

Ordem 5 7 3 2 5 13 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA,2019). 

 

No cenário 3 os participantes tiveram como primeira ordem as âncoras baixa geral e 

baixa média (básico), como segunda ordem vem empatado as âncoras centrais e a ancora 

média alta, nenhum participante nesse cenário escolheu a âncora alta geral. O resultado 

ficou com 7 escolhas para o pacote básico presencial (R$ 199,90) e para o pacote básico 

online (R$ 99,90) e 4 escolhas para os pacotes essencial online (R$ 249,90) e completo 

online (R$399,90). As respostas dos participantes em relação ao cenário 3 são 

apresentadas de forma geral na Tabela 3: 
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Tabela 3 : Cenário 3 do questionário A 

Cenário    3 
Básico 
online 
99,90 

Básico 
presencial 
199,90 

Essencial 
online 
249,90 

Completo 
online 
399,90 

Completo 
presencial 
699,90 

    Média         
realidade 

Ordem 1 7 7 4 4 0 

6,00 

Ordem 2 6 6 4 3 0 

Ordem 3 7 15 2 2 6 

Ordem 4 6 2 13 5 2 

Ordem 5 5 6 7 8 9 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2019). 

 

O cenário 4 teve como primeira ordem dos participantes a âncora baixa geral, 

seguido da âncora alta geral como segunda ordem e as demais âncoras com mesmo 

número de escolhas em terceira ordem. A distribuição numérica nesse cenário ficou assim : 

9 participantes escolheram o pacote básico online (R$ 99,90), 6 participantes escolheram o 

pacote completo presencial (R$ 399,90) e os pacotes básico presencial (R$ 129,90), 

essencial presencial (R$ 249,90) e completo online (R$ 369,90) receberam 5 escolhas cada. 

As respostas dos participantes em relação ao cenário 4 são apresentadas de forma geral na 

Tabela 4: 

 

Tabela 4: Cenário 4 do questionário A 

Cenário 4 
Básico 
online 
99,90 

Básico 
presencial 
129,90 

Essencial 
presencial 
249,90 

Completo 
online 
369,90 

Completo 
presencial 
399,90 

   Média  
realidade 

Ordem 1 9 5 5 5 6 

7,00 

Ordem 2 3 12 6 5 4 

Ordem 3 4 6 13 5 2 

Ordem 4 6 6 4 14 0 

Ordem 5 8 1 2 1 18 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2019). 

 

No ultimo cenário do questionário A, o cenário 5, observou uma preferencia pela 

âncora baixa geral, seguido das âncoras media baixa, média alta e geral alta empatadas em 

escolhas, e por ultimo a âncora central. O resultado desse cenário ficou com 9 participantes 

escolhendo o pacote básico (R$ 99,90), 6 participantes escolheram o pacote essencial(R$ 

129,90), o mesmo número para os pacotes premium (R$ 269,90) e completo (R$299,90), e 

como última ordem o pacote plus (R$199,90). As respostas dos participantes em relação ao 

cenário 5 são apresentadas de forma geral na Tabela 5:  
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Tabela 5: Cenário 5 do questionário A 

Cenário 5 
básico 
99,90 

essencial 
129,90 

plus  
199,90 

premium 
269,90 

completo 
299,90 

 Média 
realidade 

Ordem 1 9 6 3 6 6 

7,00 

Ordem 2 5 9 10 4 2 

Ordem 3 5 4 11 8 2 

Ordem 4 5 8 4 12 1 

Ordem 5 6 3 2 0 19 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2019). 

 

Analisando de forma geral o questionário A, demonstrou-se uma tendência maior as 

âncoras baixas do que as altas extremas, somadas elas receberam 66 escolhas, com maior 

parte das opções voltadas para a âncora baixa geral com 41 escolhas, contra 25 da âncora 

geral alta, todavia não se pode concluir que a condição socioeconômica dos indivíduos foi 

determinante no resultado pois a âncora alta geral foi apontado como primeira escolha por 

participantes estagiários ( 4 dos 7) e desempregados (2 dos 4). A média da realidade 

respondida ao final de cada cenário proposta pela escala likert foi de 6,5 no cenário 1, 6 nos 

cenários 2 e 3, e 7 nos cenários 4 e 5 nesse questionário. 

Já no questionário B o cenário 1 teve entre os pacotes oferecidos como escolha 

principal dos participantes a âncora mediana baixa, em sequência vem a âncora  baixa 

geral, a ancora alta média, a ancora media alta e por ultima escolha a ancora central das 

faixas de preços. Apresentando assim um resultado de 11 escolhas para o pacote essencial 

(R$ 129,90), 10 escolhas para o pacote básico (R$ 99,90), 8 escolhas para o pacote 

completo (R$ 299,90), 4 escolhas para o pacote premium (R$ 269,90) e 2 participantes 

preferiram o pacote plus (R$199,90) As respostas dos participantes em relação ao cenário 1 

são apresentadas de forma geral na Tabela 6: 

 

Tabela 6: Cenário 1 do questionário B 

Cenário 1 
básico 
99,90 

essencial 
129,90 

plus 199,90 
premium 
269,90 

completo 
299,90 

Média 
realidade 

Ordem 1 10 13 1 3 8 

6,00 

Ordem 2 4 10 9 7 5 

Ordem 3 7 2 17 9 0 

Ordem 4 3 7 6 12 7 

Ordem 5 11 3 2 4 15 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2019). 

 

O cenário 2 apresentou como primeira ordem a âncora mediana baixa, vindo em 

segunda ordem pacote que representa a mediana alta, seguida em terceira ordem a âncora 

baixa geral, depois a âncora central e por ultimo a âncora alta geral das faixas de preços. A 

numeração desse cenário ficou assim: 11 participantes apresentaram escolha como primeira 

opção o pacote básico presencial (R$ 129,90), 10 participantes escolheram o pacote básico 

online (R$99,90), 8 optaram pelo pacote completo presencial(R$ 399,90), 4 pelo pacote 

completo online (R$ 369,90) e apenas dois participantes escolheram o pacote essencial 
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presencial (R$ 249,90). As respostas dos participantes em relação ao cenário 2 são 

apresentadas de forma geral na Tabela 7: 

 

Tabela 7: Cenário 2 do questionário B 

Cenário 2 
Básico 
online 
99,90 

Básico 
presencial 
129,90 

Essencial 
presencial 
249,90 

Completo 
online 
369,90 

Completo 
presencial 
399,90 

   Média 
realidade 

Ordem 1 10 11 2 4 8 

6,00 

Ordem 2 6 8 8 7 6 

Ordem 3 6 5 14 9 1 

Ordem 4 5 7 5 13 5 

Ordem 5 8 4 6 2 15 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2019). 

 

O cenário 3 indicou que os respondentes optaram como primeira ordem a mediana 

baixa, seguida da âncora mediana alta, em seguida da âncora baixa geral, da âncora central 

e por ultimo da âncora alta geral dos preços, 11 elencaram como primeira escolha o pacote 

básico presencial (R$ 199,90), já 10 escolheram o pacote completo online(R$ 399,90), 8 

ficaram com o pacote básico online (R$ 99,90), 3 participantes escolheram o pacote 

essencial online (RS 249,90) e apenas 1 participante escolheu o pacote completo presencial 

(R$ 699,90). As respostas dos participantes em relação ao cenário 3 são apresentadas de 

forma geral na Tabela 8 

 

Tabela 8: Cenário 3 do questionário B 

Cenário 3 
Básico 
online 
99,90 

Básico 
presencial 
199,90 

Essencial 
online 
249,90 

Completo 
online 
399,90 

Completo 
presencial 
699,90 

   Média 
realidade 

Ordem 1 8 11 3 10 1 

7,00 

Ordem 2 6 5 13 2 1 

Ordem 3 9 11 3 3 1 

Ordem 4 9 4 11 6 2 

Ordem 5 5 6 7 8 9 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2019). 

 

Tem-se como resultado de primeira ordem no cenário 4 desse questionário a âncora 

alta geral, em sequencia de escolha vem a âncora central das faixas de preços, seguida das 

âncoras baixa geral e mediana geral e por última ordem a ancora mediana alta. 

Numericamente, as opções apontaram para esse resultado : 13 participantes optaram pelo 

pacote completo presencial (R$ 1.199,90), 8 optaram pelo pacote plus presencial 

(R$869,90), 6 participantes escolheram o pacote premium online (R$ 669,90), mesmo 

numero de respondentes do pacote premium presencial (R$ 769,90), e por ultimo, 2 

participantes escolheram o pacote completo online (R$ 989,90). As respostas dos 

participantes em relação ao cenário 4 são apresentadas de forma geral na Tabela 9: 

 

 

 



11 

 

 

Tabela 9: Cenário 4 do questionário B 

Cenário 4 
Premium 
online 
669,90 

Premium 
presencial 
769,90 

Plus 
presencial 
869,90 

Completo 
online 
989,90 

Completo 
presencial 
1.199,90 

   Média 
realidade 

Ordem 1 6 6 8 2 13 

7,00 

Ordem 2 8 10 7 8 2 

Ordem 3 6 8 11 6 4 

Ordem 4 7 7 7 10 4 

Ordem 5 8 4 2 9 12 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2019). 

 

O último cenário elaborado nesse questionário, o cenário 5, pode-se observar que os 

participantes sinalizaram como primeira opção a âncora alta geral, seguida da âncora 

central dos preços, depois como escolha de ordem vem a mediana baixa, em quarta ordem 

a âncora mediana alta e por ultimo a âncora baixa geral. O resultado sinalizou que 13 

elencaram o pacote completo presencial (R$ 1.199,90) como primeira opção, 9 optaram pelo 

pacote plus online (R$ 869,90), 8 respondentes optaram pelo pacote premium presencial 

(R$ 769,90), 3 pelo pacote completo online R$ (989,90) e apenas 2 preferiram o pacote 

premium online (R$ 669,90). As respostas dos participantes em relação ao cenário 5 são 

apresentadas de forma geral na Tabela 10: 

 

Tabela 10: Cenário 5 do questionário B 

Fonte: (AUTORIA PRÓPRIA, 2019). 

 

No questionário B como primeira opção geral de escolha pelos participantes estava a 

âncora mediana baixa, em seguida veio a âncora alta geral, como terceira ordem veio a 

âncora baixa geral, como quarta ordem geral foi escolhida a ancora central e por ultima 

opção nesse questionário escolheram a âncora mediana alta, afirmando que embora 

dispostos a situações elencadas de forma diferente dos participantes que receberam o 

instrumento A, as evidencias obtidas indicam que houve, em certa medida, uma 

padronização de respostas. Sendo assim, verifica-se a eficiência da disposição das ancoras 

no processo de tomada de decisão de acordo com os pressupostos teóricos (TVERSKY; 

KAHNEMAN, 1974b) e estudos anteriormente citados (FURNHAM; BOO, 2011), 

(BATEMAN; MUNRO; POE 2008), (LEÃO, 2012). 

O resultado sugere que, ainda que dispostas âncoras, o comportamento do 

respondente pode favorecer a ocorrência de aviltamento de honorários, uma vez que de 

Cenário 5 
Premium 
online 
669,90 

Premium 
presencial 
769,90 

Plus online 
869,90 

Completo 
online 
989,90 

Completo 
presencial 
1.199,90 

 Média 
realidade 

Ordem 1 2 8 9 3 13 

7,00 

Ordem 2 7 8 9 8 3 

Ordem 3 6 8 12 8 1 

Ordem 4 6 10 4 8 7 

Ordem 5 14 1 1 8 11 
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acordo com as evidências obtidas os respondentes escolhem com mais frequência os 

valores mais baixos, não competindo aos conselhos de contabilidade legislar sobre a 

cobrança desses honorários. Diferente de quando, por exemplo, no estudo de Soares et al., 

(2019) os inquiridos preferiam os preços médios quando decidiam por consumir vinhos ou 

no estudo de Ferreira (2016) o qual sugere que corretores de imóveis são afetados com 

maior significância estatística quando expostos as ancoras maiores (p<0,05). 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O objetivo geral da presente pesquisa foi verificar a ocorrência do efeito chamariz 

através da heurística da ancoragem nas tomadas de decisões pelos participantes e de 

forma específica foi identificar o direcionamento de acordo com as opções apresentadas 

como também verificar se essa decisão é modificada quando esta disposta a outras opções 

apresentadas como âncoras. 

As análises foram feitas como base das respostas fornecidas pelos respondentes 

divididas em dois instrumentos de pesquisa tipo A/B à fim de verificar se o arranjo de opções 

em sequencia como âncoras direcionavam na tomada de decisão e posteriormente fazendo 

correlação entre esses instrumentos. 

A impossibilidade de generalização de resultados, visto que a amostra foi extraída do 

grupo que se pretendia estudar, assim como não foram aprofundadas as motivações que 

levaram cada individuo a fazer suas escolhas geraram limitações ao presente trabalho. 

Os autores recomendam, como estudos futuros, a replicação da hipótese com 

profissionais autônomos ou empresários com a finalidade de observar suas posições frente 

as âncoras estabelecidas ou outras hipóteses inclusas obtendo assim novos estudos 

comparativos tendo em vista a irremediável necessidade de tratar os elementos humanos 

dos indivíduos, vendo eles não como máquinas de calcular ambulantes e sim assumindo 

que eles não são pessoas perfeitamente sensatas em seu processo decisório. 
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7. APENDICE 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

Prezado (a) participante, 

Você está sendo convidado a colaborar com uma pesquisa para o trabalho final de Graduação 

em Ciências Contábeis, e formulação de um artigo que visa compreender como você toma 

suas decisões. O tempo aproximado de resposta é de 5 minutos. Os dados dessa pesquisa são 

confidenciais e serão analisados de forma conjunta, sem que seja possível identificar qualquer 

dos participantes. É importante frisar que não existem respostas erradas, e sendo assim você 

deve expressar a sua opinião da forma mais sincera, sem se preocupar se está certo ou errado. 

Esta pesquisa tem como responsável o pesquisador Caio Vinícius de Souza Freitas. 

 

Desde já, agradeço a sua participação! 

 

 

Perfil do Respondente 

1. Qual é o seu gênero? 

(  )Feminino (  )Masculino (  )Prefiro não informar 

2. Qual a sua idade em anos completos? ______anos 

3. Qual a sua maior formação acadêmica concluída? 

(__) Ensino Básico (__) Ensino Fundamental (__) Ensino médio (__) Graduação 

(__) Especialização (__) Mestrado (__)Doutorado 

4. Qual sua inserção no mercado de trabalho? 

(__) Estagiário (__) Empregado (__)Autônomo (__)Empresário (__)Aposentado 

(__)Desempregado 
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5.Qual a sua área de formação? _________________ 

6. A quanto tempo você atua nesta área (em anos completos). _________________ 

7.Você atua/atuou em outra área? Qual?  ___________________________________ 

 
Caso queira saber do resultado da pesquisa, deixe o seu e-mail abaixo: 

 

________________________________________________ 
 

1 – Suponha que um escritório de contabilidade ofereça esses tipos de 

serviços, onde a sua empresa enquadra-se como hábil a utilizar de qualquer 

um dos serviços propostos nos cenários. Baseado nisso, classifique em uma 

escala de 1 a 5 as opções, onde número 1 seria sua primeira opção de 

escolha diante das demais e assim sucessivamente. 
 

Exemplos: 

 

Ordem:        1 Ordem:      2 Ordem:    3 Ordem:     4 Ordem:     5 

 

Ordem:        5 Ordem:      2 Ordem:    3 Ordem:     4 Ordem:     1 

 

Ordem:        5 Ordem:      4 Ordem:    3 Ordem:     2 Ordem:     1 

Cenário 1: 

BÁSICO ESSENCIAL PLUS PREMIUM COMPLETO 

     

A partir de R$ 

99,90/mês 

 

Contabilidade 

básica para 

ajudar a você a 

reduzir custos 

A partir de R$ 

129,90/mês 

 

Contabilidade 

básica para 

ajudar a você a 

reduzir custos e 

melhorar seu 

setor pessoal. 

A partir de R$ 

199,90/mês 

 

Contabilidade 

básica com 

sistema 

financeiro e 

gerencial 

inclusos, emita 

suas notas 

fiscais e boletos 

bancários com 

tranquilidade 

A partir de R$ 

269,90/mês 

 

Consultoria para 

empresas que 

conhecem as 

vantagens do 

aconselhamento de 

qualidade 

regularmente e que 

necessitam de 

relatório gerenciais 

e financeiros 

mensais. 

A partir de R$ 

299,90/mês 

 

O que há de 

melhor na 

contabilidade 

consultiva, 

vamos ajudar a 

sua empresa à 

decolar 

Ordem: Ordem: Ordem: Ordem: Ordem: 

Você acredita que estes valores estão próximos a realidade? 

Discordo totalmente      Concordo plenamente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Cenário 2 
BÁSICO 

ONLINE 

BÁSICO 

PRESENCIAL 

ESSENCIAL 

PRESENCIAL 

COMPLETO 

ONLINE 

COMPLETO 

PRESENCIAL 

A partir de R$ 

99,90/mês 

 

Contabilidade 

básica para 

ajudar a você a 

reduzir custos 

A partir de R$ 

129,90/mês 

 

Contabilidade básica 

para ajudar a você a 

reduzir custos 

 

A partir de R$ 

249,90/mês 

 

Contabilidade 

básica para ajudar 

a você a reduzir 

custos e controlar 

os negócios 

 

A partir de R$ 

369,90/mês 

 

O que há de 

melhor na 

contabilidade 

consultiva, vamos 

ajudar a sua 

empresa à decolar 

A partir de R$ 

399,90/mês 

 

O que há de 

melhor na 

contabilidade 

consultiva, vamos 

ajudar a sua 

empresa à decolar 

Ordem:  Ordem:  Ordem:  Ordem: Ordem: 

Você acredita que estes valores estão próximos a realidade? 

Discordo totalmente      Concordo plenamente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Cenário 3 
BÁSICO 

ONLINE 

BÁSICO 

PRESENCIAL 

ESSENCIAL 

ONLINE 

COMPLETO 

ONLINE 

COMPLETO 

PRESENCIAL 

A partir de R$ 

99,90/mês 

 

Contabilidade 

básica para 

ajudar a você a 

reduzir custos 

A partir de R$ 

199,90/mês 

 

Contabilidade básica 

para ajudar a você a 

reduzir custos 

 

A partir de R$ 

249,90/mês 

 

Contabilidade 

básica para ajudar 

a você a reduzir 

custos e controlar 

os negócios 

 

A partir de R$ 

399,90/mês 

 

O que há de 

melhor na 

contabilidade 

consultiva, vamos 

ajudar a sua 

empresa à decolar 

A partir de R$ 

699,90/mês 

 

O que há de 

melhor na 

contabilidade 

consultiva, vamos 

ajudar a sua 

empresa à decolar 

Ordem:  Ordem:  Ordem:  Ordem: Ordem: 

 

Você acredita que estes valores estão próximos a realidade cobrada? 

Discordo totalmente      Concordo plenamente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Cenário 4: 
PREMIUM 

ONLINE 

PREMIUM 

PRESENCIAL 

PLUS 

PRESENCIAL 

COMPLETO 

ONLINE 

COMPLETO 

PRESENCIAL 

A partir de 

R$ 

669,90/mês 

 

Consultoria 

para empresas 

que conhecem 

as vantagens 

do 

aconselhament

o de qualidade 

regularmente e 

que 

necessitam de 

relatório 

gerenciais e 

financeiros 

mensais. 

A partir de R$ 

769,90/mês 

 

Consultoria para 

empresas que 

conhecem as 

vantagens do 

aconselhamento de 

qualidade 

regularmente e que 

necessitam de 

relatório gerenciais 

e financeiros 

mensais. 

A partir de R$ 

869,90/mês 

 

Consultoria para 

empresas que 

conhecem as 

vantagens do 

aconselhamento 

de qualidade 

regularmente e 

que necessitam 

de relatório 

gerenciais e 

financeiros 

mensais. 

A partir de R$ 

989,90/mês 

 

O que há de 

melhor na 

contabilidade 

consultiva, 

vamos ajudar a 

sua empresa à 

decolar 

A partir de R$ 

1.199,90/mês 

 

O que há de 

melhor na 

contabilidade 

consultiva, 

vamos ajudar a 

sua empresa à 

decolar 

 Ordem: Ordem: Ordem:  Ordem: Ordem: 

Você acredita que estes valores estão próximos a realidade cobrada? 

Discordo totalmente      Concordo plenamente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Cenário 5: 

PREMIUM 

ONLINE 

PREMIUM 

PRESENCIAL 

PLUS ONLINE COMPLETO 

ONLINE 

COMPLETO 

PRESENCIAL 



18 

A partir de 

R$ 

669,90/mês 

 

Consultoria 

para empresas 

que conhecem 

as vantagens 

do 

aconselhament

o de qualidade 

regularmente e 

que 

necessitam de 

relatório 

gerenciais e 

financeiros 

mensais. 

A partir de R$ 

769,90/mês 

 

Consultoria para 

empresas que 

conhecem as 

vantagens do 

aconselhamento de 

qualidade 

regularmente e que 

necessitam de 

relatório gerenciais 

e financeiros 

mensais. 

A partir de R$ 

869,90/mês 

 

Consultoria para 

empresas que 

conhecem as 

vantagens do 

aconselhamento 

de qualidade 

regularmente e 

que necessitam 

de relatório 

gerenciais e 

financeiros 

mensais. 

A partir de R$ 

989,90/mês 

 

O que há de 

melhor na 

contabilidade 

consultiva, 

vamos ajudar a 

sua empresa à 

decolar 

A partir de R$ 

1.199,90/mês 

 

O que há de 

melhor na 

contabilidade 

consultiva, 

vamos ajudar a 

sua empresa à 

decolar 

 Ordem: Ordem: Ordem:  Ordem: Ordem: 

Você acredita que estes valores estão próximos a realidade cobrada? 

Discordo totalmente      Concordo plenamente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

MUITO OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO! 
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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS E HUMANAS 

CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

Prezado (a) participante, 

Você está sendo convidado a colaborar com uma pesquisa para o trabalho final de Graduação 

em Ciências Contábeis, e formulação de um artigo que visa compreender como você toma 

suas decisões. O tempo aproximado de resposta é de 5 minutos. Os dados dessa pesquisa são 

confidenciais e serão analisados de forma conjunta, sem que seja possível identificar qualquer 

dos participantes. É importante frisar que não existem respostas erradas, e sendo assim você 

deve expressar a sua opinião da forma mais sincera, sem se preocupar se está certo ou errado. 

Esta pesquisa tem como responsável o pesquisador Caio Vinícius de Souza Freitas. 

 

Desde já, agradeço a sua participação! 

 

 

Perfil do respondente 

1. Qual é o seu gênero? 

(  )Feminino (  )Masculino (  )Prefiro não informar 

2. Qual a sua idade em anos completos? ______anos 

3. Qual a sua maior formação acadêmica concluída? 

(__) Ensino Básico (__) Ensino Fundamental (__) Ensino médio (__) Graduação 

(__) Especialização (__) Mestrado (__)Doutorado 

4. Qual sua inserção no mercado de trabalho? 

(__) Estagiário (__) Empregado (__)Autônomo (__)Empresário (__)Aposentado 

(__)Desempregado 

5.Qual a sua área de formação? _________________ 

6. A quanto tempo você atua nesta área (em anos completos). _________________ 

7.Você atua/atuou em outra área? Qual?  ___________________________________ 

 
Caso queira saber do resultado da pesquisa, deixe o seu e-mail abaixo: 

 

________________________________________________ 
 

1 – Suponha que um escritório de contabilidade ofereça esses tipos de 

serviços, onde a sua empresa enquadra-se como hábil a utilizar de qualquer 
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um dos serviços propostos nos cenários. Baseado nisso, classifique em uma 

escala de 1 a 5 as opções, onde número 1 seria sua primeira opção de 

escolha diante das demais e assim sucessivamente. 
 

Exemplos: 

Ordem:        1 Ordem:      2 Ordem:    3 Ordem:     4 Ordem:     5 

 

Ordem:        5 Ordem:      2 Ordem:    3 Ordem:     4 Ordem:     1 

 

Ordem:        5 Ordem:      4 Ordem:    3 Ordem:     2 Ordem:     1 

Cenário 1: 

PREMIUM 

ONLINE 

PREMIUM 

PRESENCIAL 

PLUS ONLINE COMPLETO 

ONLINE 

COMPLETO 

PRESENCIAL 

A partir de 

R$ 

669,90/mês 

 

Consultoria 

para empresas 

que conhecem 

as vantagens 

do 

aconselhament

o de qualidade 

regularmente e 

que 

necessitam de 

relatório 

gerenciais e 

financeiros 

mensais. 

A partir de R$ 

769,90/mês 

 

Consultoria para 

empresas que 

conhecem as 

vantagens do 

aconselhamento de 

qualidade 

regularmente e que 

necessitam de 

relatório gerenciais 

e financeiros 

mensais. 

A partir de R$ 

869,90/mês 

 

Consultoria para 

empresas que 

conhecem as 

vantagens do 

aconselhamento 

de qualidade 

regularmente e 

que necessitam 

de relatório 

gerenciais e 

financeiros 

mensais. 

A partir de R$ 

989,90/mês 

 

O que há de 

melhor na 

contabilidade 

consultiva, 

vamos ajudar a 

sua empresa à 

decolar. 

A partir de R$ 

1.199,90/mês 

 

O que há de 

melhor na 

contabilidade 

consultiva, 

vamos ajudar a 

sua empresa à 

decolar 

 Ordem: Ordem: Ordem:  Ordem: Ordem: 

Você acredita que estes valores estão próximos a realidade cobrada? 

Discordo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 
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Cenário 2 
PREMIUM 

ONLINE 

PREMIUM 

PRESENCIAL 

PLUS 

PRESENCIAL 

COMPLETO 

ONLINE 

COMPLETO 

PRESENCIAL 

A partir de 

R$ 

669,90/mês 

 

Consultoria 

para empresas 

que conhecem 

as vantagens 

do 

aconselhament

o de qualidade 

regularmente e 

que 

necessitam de 

relatório 

gerenciais e 

financeiros 

mensais. 

A partir de R$ 

769,90/mês 

 

Consultoria para 

empresas que 

conhecem as 

vantagens do 

aconselhamento de 

qualidade 

regularmente e que 

necessitam de 

relatório gerenciais 

e financeiros 

mensais. 

A partir de R$ 

869,90/mês 

 

Consultoria para 

empresas que 

conhecem as 

vantagens do 

aconselhamento 

de qualidade 

regularmente e 

que necessitam 

de relatório 

gerenciais e 

financeiros 

mensais. 

A partir de R$ 

989,90/mês 

 

O que há de 

melhor na 

contabilidade 

consultiva, 

vamos ajudar a 

sua empresa à 

decolar 

A partir de R$ 

1.199,90/mês 

 

O que há de 

melhor na 

contabilidade 

consultiva, 

vamos ajudar a 

sua empresa à 

decolar 

 Ordem: Ordem: Ordem:  Ordem: Ordem: 

 

Você acredita que estes valores estão próximos a realidade? 

Discordo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 

 

 

 

Cenário 3: 

BÁSICO 

ONLINE 

BÁSICO 

PRESENCIAL 

ESSENCIAL 

ONLINE 

COMPLETO 

ONLINE 

COMPLETO 

PRESENCIAL 

A partir de R$ 

99,90/mês 

 

Contabilidade 

básica para 

ajudar a você a 

reduzir custos 

A partir de R$ 

199,90/mês 

 

Contabilidade básica 

para ajudar a você a 

reduzir custos 

 

A partir de R$ 

249,90/mês 

 

Contabilidade 

básica para ajudar 

a você a reduzir 

custos e controlar 

os negócios 

 

A partir de R$ 

399,90/mês 

 

O que há de 

melhor na 

contabilidade 

consultiva, vamos 

ajudar a sua 

empresa à decolar 

A partir de R$ 

699,90/mês 

 

O que há de 

melhor na 

contabilidade 

consultiva, vamos 

ajudar a sua 

empresa à decolar 

Ordem:  Ordem:  Ordem:  Ordem: Ordem: 

 

Você acredita que estes valores estão próximos a realidade cobrada? 
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Discordo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 

 

Cenário 4: 
BÁSICO 

ONLINE 

BÁSICO 

PRESENCIAL 

ESSENCIAL 

PRESENCIAL 

COMPLETO 

ONLINE 

COMPLETO 

PRESENCIAL 

A partir de R$ 

99,90/mês 

 

Contabilidade 

básica para 

ajudar a você a 

reduzir custos 

A partir de R$ 

129,90/mês 

 

Contabilidade básica 

para ajudar a você a 

reduzir custos 

 

A partir de R$ 

249,90/mês 

 

Contabilidade 

básica para ajudar 

a você a reduzir 

custos e controlar 

os negócios 

 

A partir de R$ 

369,90/mês 

 

O que há de 

melhor na 

contabilidade 

consultiva, vamos 

ajudar a sua 

empresa à decolar 

A partir de R$ 

399,90/mês 

 

O que há de 

melhor na 

contabilidade 

consultiva, vamos 

ajudar a sua 

empresa à decolar 

Ordem:  Ordem:  Ordem:  Ordem: Ordem: 

 

Você acredita que estes valores estão próximos a realidade cobrada? 

Discordo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 

 

Cenário 5: 

BÁSICO ESSENCIAL PLUS PREMIUM COMPLETO 

A partir de R$ 

99,90/mês 

 

Contabilidade 

básica para 

ajudar a você a 

reduzir custos 

A partir de R$ 

129,90/mês 

 

Contabilidade 

básica para 

ajudar a você a 

reduzir custos e 

melhorar seu 

setor pessoal. 

A partir de R$ 

199,90/mês 

 

Contabilidade 

básica com 

sistema 

financeiro e 

gerencial 

inclusos, emita 

suas notas 

fiscais e boletos 

bancários com 

tranquilidade 

A partir de R$ 

269,90/mês 

 

Consultoria para 

empresas que 

conhecem as 

vantagens do 

aconselhamento de 

qualidade 

regularmente e que 

necessitam de 

relatório gerenciais 

e financeiros 

mensais. 

A partir de R$ 

299,90/mês 

 

O que há de 

melhor na 

contabilidade 

consultiva, 

vamos ajudar a 

sua empresa à 

decolar 

Ordem: Ordem: Ordem: Ordem: Ordem: 

Você acredita que estes valores estão próximos a realidade? 

Discordo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concordo 

 

 

MUITO OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO! 
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