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RESUMO 
 

A produção e consumo da informação para tomada de decisão tem migrado cada vez mais 

para a utilização de telas. De acordo com levantamento da literatura e pressupostos 

teóricos, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar se existe diferença na tomada de 

decisão entre os ambientes screen-based e paper-based. No método adotado, os 

participantes foram agrupados aleatoriamente para resolver tarefas em papel, computador 

ou smartphone. O experimento foi construído envolvendo tarefas, baseadas em dados 

reais e problemas hipotéticos, sobre: (i) compreensão de leitura; (II) memorizar palavras 

lidas; (III) resolver problemas relacionados ao valor do dinheiro ao longo do tempo e à 

contabilidade; e (IV) a eficácia do gerenciamento de impressões. Depois disso, o 

procedimento NASA-TLX foi respondido em relação às dimensões percebidas da carga 

de trabalho relacionada às tarefas realizadas. Os resultados obtidos com os 293 

participantes distribuídos entre os meios, indicam que há uma associação negativa entre 

o meio screen-based, a compreensão e a memória do que foi lido. Em relação às questões 

do valor do dinheiro no tempo e da contabilidade, nenhuma associação foi verificada. 

Evidenciou-se também que o gerenciamento de impressões foi eficaz e há indícios de 

maior propensão ao gerenciamento dos gráficos nas telas. Adicionalmente, a carga de 

trabalho mental percebida pelos participantes mostrou-se diferente em relação ao meio 

utilizado, o papel foi percebido como maiores demandas mentais relacionadas as tarefas. 

As implicações da pesquisa são que os meios computacionais podem não ser equivalentes 

em papel e requerem evolução para tentar reduzir ou mitigar os aspectos negativos das 

telas. 

Palavras-chaves: Efeito Tela. Cognição. Contabilidade. Decisão; 

  



ABSTRACT  

The production and consumption of information for decision-making has increasingly 

migrated to the use of screens. According to the literature reviewed and theoretical 

assumptions, the present study aimed to evaluate if there is a difference in decision-

making between the screen and paper-based media. In the method adopted, participants 

were randomly grouped to solve tasks on paper, computer or smartphone. The experiment 

was constructed involving tasks (using real data and hypothetic problems) about: (I) 

reading comprehension; (II) memorizing read words; (III) solving problems related to the 

value of money over time and to accounting; and (IV) the effectiveness of impression 

management. After this, NASA-TLX procedure was completed in relation to the 

perceived dimensions of workload related to tasks realized. Present research is 

unprecedented in proposing and verifying the existence of the "screen effect" in 

accounting decision making. The results obtained with the 293 participants distributed 

between the media indicate that there is a negative association between the screen-based 

medium and the understanding and memory of what was read. In relation to the questions 

of the value of money in time and accounting, no association was verified. It was also 

evidenced that the management of impressions was effective and there are indications of 

a greater propensity to the graph management in the screens. Additionally, the mental 

workload perceived by the participants was shown to be different in relation to the 

medium used, the perceived role as the paper is superior related mental demands. The 

implications of the research are that computational means may not be paper equivalent 

and require evolution to try to reduce or mitigate the negative aspects of the screens. 

Palavras-chaves: Screen effect. Cognition. Accounting. Decision;   
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1 INTRODUÇÃO 

A teoria econômica clássica prevê os indivíduos como homo economicus, seres 

com racionalidade ilimitada que teriam capacidade suficiente de processar todas as 

informações que vos é posta, e com base nisto tomar uma decisão ideal para cada situação. 

No entanto, o desenvolvimento das pesquisas tem demostrado que é imprudente pensar 

no ser humano como um agente perfeitamente racional, em virtude da presença de 

aspectos cognitivos causadores de efeitos, vieses e heurísticas (serão tratados como 

sinônimos) que impactam na decisão a ser tomada por cada indivíduo, fugindo esta da 

lógica, coerência e processamento ideal das informações disponíveis (KAHNEMAN, 

2003; KAHNEMAN; TVERSKY, 1984; THALER, 1980, 2000, TVERSKY; 

KAHNEMAN, 1973, 1981). 

A presença de vieses cognitivos que faz com que a decisão tenha impacto na 

racionalidade limitada pode estar relacionada com a restrição da mente humana em 

relação à capacidade de processamento das informações que, ao ser mais exigido, causa 

um efeito negativo na atenção (SIMON, 1971, 1986). Sendo essa falta de concentração e 

atenção parcialmente responsável pelos vieses cognitivos (GABAIX, 2017).  Neste 

sentido, Kahneman (1973) ressalta que as respostas humanas aos estímulos são feitas 

sucessivamente, de forma que esse processamento não simultâneo libera uma resposta de 

cada vez, constituindo um gargalo na saída da mente humana. 

O processamento cognitivo das informações requer que os indivíduos façam 

alocação da capacidade de processamento para as tarefas, e pela capacidade cognitiva 

limitada (OPHIR; NASS; WAGNER, 2009). A literatura demonstra que a realização de 

tarefas alternadamente, com a mudança rápida de uma atividade para outra, faz com que 

o desempenho do processamento seja pior para as tarefas realizadas (KIRSCHNER; 

KARPINSKI, 2010). 

A interação humano-computador (HCI, a partir de agora) faz parte da sustentação 

em aspectos de como os indivíduos interagem com os computadores, assim como a vida 

dos indivíduos são impactadas pelas tecnologias computacionais e de informação 

(CARROLL, 1997; PREECE; ROMBACH, 1994). Dentro do escopo da HCI é possível 

destacar o estudo dos aspectos de inferioridade cognitiva relacionado a interação dos 

indivíduos e nos computadores. Tais aspectos estão ligados à capacidade de 

processamento de informações impactadas pelo meio de apresentação, com impactos 
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negativos na compreensão e produção da informação, distração e memória de trabalho na 

realização de tarefas simples (CARPENTER; ALLOWAY, 2018; DUKE; MONTAG, 

2017; HOU; WU; HARRELL, 2017; MARK; CZERWINSKI; IQBAL, 2018; MAYES; 

SIMS; KOONCE, 2001; MONTAG; WALLA, 2016; SIDI et al., 2017; WÄSTLUND et 

al., 2005). 

Em virtude da presença cada vez mais assumida da tela como meio de 

apresentação, volta-se para o reconhecimento da importância do consumo de informação 

com a utilização de telas. Assim como em outras áreas, a contabilidade também tem 

migrado para as divulgações em meios digitais. O uso de computadores é potencializador 

da falta de atenção, em virtude das distrações inerentes ao meio e do aumento da carga de 

informações disponíveis, sendo possível causador de assimetria informacional e 

empobrecimento decisório pelo meio de apresentação utilizado (BENARTZI; LEHRER, 

2015; UNCAPHER; WAGNER, 2018). 

A partir dos textos iniciais de Simon (1971) e Kahneman (1973), a literatura tem 

demonstrado que o ambiente de telas (screen-based) tem oferecido maiores custos 

cognitivos do que a apresentação e resolução de problemas em papel. Isto causa efeito 

negativo no que se refere a aspectos metacognitivos e de compreensão textual, sendo que 

o simples fato de rolar uma página para uma visualização melhor é um dificultador do 

processo (ACKERMAN; LAUTERMAN, 2012; ACKERMAN; LEISER; 

SHPIGELMAN, 2013; MANGEN, 2008; MANGEN; WALGERMO; BRØNNICK, 

2013; MOUSTAFA, 2016; WÄSTLUND et al., 2005). 

A presença de distrações e interrupções constantes tem piorado a tomada de 

decisão e o desempenho acadêmico e profissional dos indivíduos (BENARTZI; 

LEHRER, 2015; KIRSCHNER; KARPINSKI, 2010; LEVINE; WAITE; BOWMAN, 

2007). De forma ainda mais direta, Ward et. al (2017) demonstraram que a simples 

presença do smartphone sobre a mesa durante a execução de tarefas que demandam 

capacidade cognitiva de quem as executa, de maneira que a atenção drenada pelos 

aparelhos ainda que sem utilização, exercem um custo cognitivo significante capaz de 

fazer com que os desempenhos de atividade piorem. 

As investigações sobre diferenças entre ambientes screen e paper-based 

demonstram, de forma mais intensa, a relação de tradeoff existente na utilização de meios 

computacionais. Isso conduz a necessidade de investigar de forma mais direcionada a 

tentar reconhecer quais os possíveis efeitos negativos que os meios de apresentação e 
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produção baseado em telas podem exercer sobre os indivíduos e as áreas que utilizam tais 

meios. A partir desta investigação será possível determinar de que maneira a HCI pode 

evoluir para que os aspectos cognitivos negativos possam ser minimizados e benefícios 

possam ser maximizados. 

Pela intrínseca relação entre a cognição e o julgamento (TVERSKY; 

KAHNEMAN, 1984), Hogarth (1993) enfatiza que há interligação de interesse óbvio 

entre a tomada de decisão e a contabilidade. Dessa forma, as pesquisas sobre tomada de 

decisão em contabilidade, no aspecto cognitivo, buscam melhorar a qualidade das 

decisões pelo fato que os usuários da contabilidade decidem sobre informações deste 

aspecto, fornecem ou utilizam informações de caráter contábil para a tomada de decisão 

(PETERS, 1993). 

Diante o exposto, o problema da presente pesquisa é apresentado como: Quais 

características envolvem os aspectos de inferioridade cognitiva na tomada de decisão 

existem entre os ambientes screen-based e paper-based? O problema recebe reforço em 

virtude das evidências plausíveis encontradas em estudos realizados envolvendo a 

inferioridade de entendimento, concentração, interpretação e execução de tarefas quando 

os indivíduos estão expostos à ambientes screen-based (ACKERMAN; LAUTERMAN, 

2012; BENARTZI; LEHRER, 2015; KIRSCHNER; KARPINSKI, 2010; MARK; 

CZERWINSKI; IQBAL, 2018; MOUSTAFA, 2016; SIDI et al., 2017; SIDI; OPHIR; 

ACKERMAN, 2016), ou na presença destes meios (WARD et al., 2017).  
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

A presente pesquisa objetivou: analisar as características do aspecto de 

inferioridade cognitiva na tomada de decisão nos ambientes screen-based e paper-based  

1.1.2 Objetivos específicos 

Em sentido mais focado, este estudo pretende obter informações que o 

proporcionem alcançar os objetivos específicos listados: 

• Avaliar se existe significância na compreensão da leitura que diferencie os 

ambientes screen-based e paper-based. 

• Identificar se existe diferença na memória daquilo que é lido em ambientes 

screen-based e paper-based. 

• Verificar se o gerenciamento gráfico altera a percepção do tomador de 

decisão, e se existe diferença em ambientes screen-based e paper-based. 

• Verificar se existe diferença na propensão ao gerenciamento gráfico em 

ambientes screen-based e paper-based. 

• Verificar se existe diferença da carga mental de trabalho na execução de 

tarefas e resolução de problemas contábeis em ambientes screen-based e 

paper-based. 

• Descrever possíveis impactos aos usuários da contabilidade que utilizam 

as informações em ambientes screen-based. 
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1.2 JUSTIFICATIVA  

Diante do aumento no volume de informações disponibilizadas pela utilização de 

computadores (tablets, smartphones, etc), é possível que impactos cognitivos presentes 

nestes ambientes screen-based, repletos de captadores de atenção e possível distração, 

exerçam influência tanto na produção como na interpretação de informações contábeis.  

Conhecer, entender e compreender a existência destes aspectos pode trazer formas 

de atenuá-los. A relevância do presente trabalho é justificada pelos resultados já 

encontrados em outras áreas (e.g. BENARTZI; LEHRER, 2015; SIDI et al., 2017). Ainda 

que base para decisões, na construção da presente pesquisa não foi localizado nenhum 

estudo nacional ou internacional que verificasse se existe diferença na apresentação, 

produção ou consumo da informação contábil nos ambientes screen e paper-based. 

A indubitável existência de uma contínua evolução tecnológica que impacta de 

forma direta a profissão contábil e a forma como se faz contabilidade, seja para 

informação, sistemas de controle, melhoria da eficiência, exigências de prestação de 

contas, armazenamento de informações, comunicação ou mesmo sob outra perspectiva.  

Há uma migração do ambiente baseado em papel para ambientes cada vez mais 

informatizados. O impacto tecnológico natural tem feito com que o profissional contábil 

passe a ser cada vez mais dependente da utilização de telas de uma forma geral, bem como 

produza informações que serão visualizadas nestes meios. 

O crescimento de aspectos tecnológicos traz consigo uma melhora contínua na 

comodidade, produtividade e acesso à informação. Neste contexto, há o reconhecimento 

de que os ambientes baseados em tela demandam de uma maior carga cognitiva dos 

usuários. Por consequência, é importante que se pesquise o comportamento da possível 

inferioridade atencional, e os custos cognitivos potenciais pela interação com 

computadores e smartphones se efetivam na realização de tarefas inerentes à 

contabilidade. 

Trazendo em evidência que a distração dos indivíduos pode piorar a decisão em 

razão do sistema de processamento subjetivo (KAHNEMAN; FREDERICK, 2002), e as 

telas são ambientes de processamento cognitivos mais superficiais (SIDI et al., 2017), 

assumindo o pressuposto de maiores custos cognitivos e diminuição de compreensão, a 

presente pesquisa fornece insights sobre como a sobrecarga de informações em ambientes 

screen-based provoca efeitos cognitivos relevantes sobre a atenção, a ponto de impactar 
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as informações reportadas com vieses comportamentais e piora de decisão provenientes 

da falta de atenção relacionada à HCI.  

Entender e verificar a ocorrência destes eventos abre um horizonte vasto para o 

conhecimento sobre o mesmo, e possíveis formas de se atenuar seus impactos na 

informação produzida e na tomada de decisão. Além de proporcionar possibilidades para 

verificar como a informação gerada pode produzir vieses cognitivos em virtude do meio 

de comunicação utilizado para transmiti-la. 

Para a área contábil, o resultado deste estudo relata o impacto que ocorre em 

virtude da presença de distrações provenientes de excesso de informação, e consequente 

custo cognitivo, ocasionados pela utilização de ferramentas em ambientes screen-based. 

O resultado deverá indicar se existe diferença na tomada de decisão e compreensão das 

informações em ambientes screen-based e paper-based, bem como a existência de 

aspectos de processamento cognitivos piores e mais superficiais quando o meio de 

consumo das informações inerentes à contabilidade é screen-based.  

Os resultados obtidos neste trabalho vêm contribuir com a literatura aos aspectos 

comportamentais que exercem influência sobre as decisões presentes no dia a dia de 

usuários e preparadores de informações contábeis. No âmbito internacional existem 

pesquisas desenvolvidas e em desenvolvimento sobre os aspectos, impactos e possíveis 

formas de melhorar os pontos negativos da utilização dos meios computacionais, no 

entanto não foi identificado, pela busca realizada nas plataformas, na área contábil. 

Neste sentido, o presente estudo é inédito ao propor e verificar a existência do 

“efeito tela” na tomada de decisão em contabilidade. A originalidade está relacionada a 

área e forma de abordagem da temática. A presente pesquisa difere-se de pesquisas 

anteriores (e.g. ACKERMAN; LAUTERMAN, 2012; MOUSTAFA, 2016; SIDI et al., 

2017; SIDI; OPHIR; ACKERMAN, 2016), tanto pelo público examinado como pelas 

tarefas desempenhadas pelos participantes. 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

Com a abordagem efetuada pela pesquisa, procura-se estabelecer condições para 

comparar realidades específicas e idiossincrásicas da contabilidade, fazendo 

contraposições a revisão da literatura. Desta forma, os resultados encontrados na presente 
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pesquisa não serão generalizáveis e estão relacionados às proposições teóricas nele 

abordado. 

Embora a distribuição dos participantes, entre os grupos, seja feita respeitando a 

aleatoriedade por meio de sorteio, a amostragem é dada por conveniência. Sendo assim, 

a pesquisa apresenta delimitação geográfica por razões de acessibilidade do pesquisador 

aos materiais que sejam suficientes para fazer a execução dos experimentos. 

Por fim, como delimitação conceitual, destaca-se que em razão do objetivo ser a 

discussão de diferenças entre os meios screen e paper-based são utilizados e analisados 

os aspectos capturados dentro do enfoque do instrumento de coleta dos dados, que é, além 

do papel, um aplicativo desenvolvido tão somente para executar a pesquisa nos ambientes 

screen-based. 

Pela tecnologia estar em constante difusão e evolução, outrossim, existe uma 

limitação no sentido de que os ambientes computacionais do momento de realização da 

pesquisa são diferentes, tecnologicamente, de telas que foram utilizadas em estudos 

passados e poderão ser aplicadas, caso a presente pesquisa seja replicada futuramente. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA E REFERÊNCIAL TEÓRICO 

2.1 INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR (HUMAN COMPUTER 

INTERACTION) 

O estudo da HCI pode ser considerado como uma área de fronteira e interação 

entre a ciência da computação e as ciências sociais, onde a psicologia aplicada possibilita 

compreender como os indivíduos interagem com os meios computacionais. Baseando-se 

em como as informações são processadas pelas pessoas, e por meio deste entendimento, 

pode projetar dispositivos e sistemas baseados na usabilidade pretendida pelos indivíduos 

(CARROLL, 1997; OLSON; OLSON, 2003; PREECE; ROMBACH, 1994).  

Dix (2017) aponta que embora muito se tenha evoluído e difundido na pesquisa 

de HCI, o estudo de aspectos relacionados a invisibilidade da presença dos meios 

computacionais, pela habitualidade do uso gera uma perda de controle ao usuário, 

sobrecarga de informações e realização iminente de multitarefas devido ao design digital 

estar amplamente baseado em notificações pop-up. Assim, o usuário do meio 

computacional a apenas um clique de distância das mídias sociais e outras distrações 

(DANIEL; WILLINGHAM, 2012). 

A HCI tem basicamente duas formas de abordagem definida (OULASVIRTA; 

SAARILUOMA, 2004): a primeira relacionada a modificação das interfaces dos meios 

screen-based, e a segunda, foco da presente pesquisa, interessada nos aspectos 

psicológicos envolvidos na utilização dos meios screen-based. 

A teoria da HCI possui abordagens amplas, sendo que parte dela importa conceitos 

e abordagens das teorias psicológicas relacionadas ao processamento cognitivo 

(ROGERS, 2012). Aspectos relacionados à psicologia cognitiva em HCI são interligados, 

como realização de multitarefas, maior suscetibilidade a desatenção, memória de 

trabalho, interrupções e carga mental de trabalho. 

Os problemas relacionados a interrupção, como maior propensão a cometer erros, 

é reconhecidamente importante em HCI, onde o computador de maneira geral é um 

potencial ponto de interrupção externa e uma ferramenta de realização de multitarefas, 

podendo desestruturar o desempenho de tarefas e prejudicar a sua execução 

(MCFARLANE, 2002; MCFARLANE; LATORELLA, 2002). 

Kirschner e Karpinski (2010) trazem à tona que as interrupções fazem com que as 

pessoas tenham em suas experiências cargas de trabalho maior. Uma outra forma de fazer 
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com que a carga mental de trabalho seja maior é por meio da alocação de recursos 

cognitivos, a por exemplo, uma tarefa de memória (MAYES; SIMS; KOONCE, 2001). 

Mayes, Sims e Koonce (2001) ressaltam, no entanto, que algumas tarefas por vezes 

secundárias, têm o poder de provocar uma carga mental de trabalho per se já elevada 

demais para o processamento das informações.  

Mark, CzerwinskI e Iqbal (2018) encontraram que quando as distrações 

provenientes do ambiente online são bloqueadas com a utilização de um software durante 

uma semana, os experimentados avaliaram que o foco e a produtividade do trabalho 

poderiam ter sido significantemente maiores em função de não estarem distraídos. 

Corroborando aos dizeres de Mayes, Sims e Koonce (2001), ainda em relação a carga de 

trabalho, a ausência de interrupções e distrações podem estar relacionadas a 

características individuais. Em função disso, alguns podem não perceber mudança na 

carga de trabalho quando tem distrações cessadas, ou podem perceber uma significante 

maior carga quando existe redução na sua desatenção (MARK; CZERWINSKI; IQBAL, 

2018). 

Em pesquisa realizada com médicos residentes, professores e bolsistas, Katz-

Sidlow et al. (2012) encontraram que estes profissionais afirmam ter perdido informações 

importantes em virtude da distração pelo uso de smartphones, que segundo os relatos dos 

respondentes consiste  na leitura e resposta de mensagens pessoais, e-mail e outros usos 

que não o profissional, durante o exercício de suas funções; corroborando a percepção de 

Ross e Sarah (2012) sobre a dificuldade de atenção focada destes profissionais com a 

utilização de equipamentos eletrônicos para a realização de multitarefas. 

A utilização dos smartphones são relatadas como negativamente ligadas a 

produtividade dentro e fora do trabalho, e ainda que consciente, o uso não é cessado. A 

sugestão é de que muitas vezes a verificação é automática e inconsciente e desestimula a 

fluência de atividades e atinge proporções além do trabalho (DUKE; MONTAG, 2017). 

Uma quantidade razoável de tecnologia favorece a produtividade, porém este fato 

não pode ser considerado como díspar dos impactos negativos relacionados a desatenção 

presente no meio tecnológico, onde podem fluir interrupções constantes, que de forma 

exemplificativa, podem ser piores que uma interrupção única durante o mesmo período 

de tempo que o somatório das interrupções constantes, por a constância impedir a 

formação de um fluxo (MONTAG; WALLA, 2016). 
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A realização de multitarefas por meios eletrônicos está presente em todos os 

grupos de idades, de forma que o mundo online representa uma parte importante das vidas 

dos indivíduos, e os ambientes screen-based detêm aspectos captadores de atenção e 

proporciona a ocorrência de multitarefas e interrupções externas a realização das tarefas 

de forma geral (CARRIER et al., 2015). 

As áreas cerebrais estimuladas ligadas à decisão durante a leitura online são 

estimuladas com intensidade maior do que no papel, de forma que pode ter impacto 

negativo na reflexão, recordação das informações e absorção de tal informação, piorando 

a decisão (WALSH, 2016). Em relação a carga de trabalho os resultados na literatura 

divergem, ao passo em que os ambientes screen-based podem diminui-la pela presença 

de distrações (MARK; CZERWINSKI; IQBAL, 2018), ou fazer com que seja percebido 

como maior, possivelmente por efeito de características pessoais (CARPENTER; 

ALLOWAY, 2018).  

Pelo apresentado, pode-se evidenciar as hipóteses centrais da presente pesquisa: o 

meio de apresentação screen-based influencia a decisão (H1); e o meio de apresentação 

screen-based influencia a carga mental de trabalho para a realização de tarefas (H2). 

2.2 PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO 

A inexistência de evidências que demonstrassem que em situações reais os 

indivíduos fizessem cálculos e, a partir de uma análise racional, processassem as 

informações que lhes são dispostas e tomassem uma decisão que seja a melhor possível 

para si, fez com que se buscasse a literatura em psicologia para tentar responder as críticas 

e questionamentos sobre a existência de um ser econômico (SIMON, 1955). Usando 

conhecimentos da psicologia, talvez seja possível explicar fenômenos reais e como estes 

ocorrem (KAHNEMAN, 2003). 

Thaler (1980) defende que o comportamento dos indivíduos se distancia dos 

modelos normativos de racionalidade ilimitada. As pessoas possuem uma capacidade 

mental de resolução dos problemas que não acompanha a dimensionalidade destes, por 

isto, os indivíduos não seguem a maximização racional (SIMON, 1957). 

Em virtude disto, os indivíduos utilizam-se de formas simplificadoras para tomar 

uma decisão baseado em seu julgamento, que são os vieses e heurísticas. Por estes atalhos 
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mentais, que simplificam o processo decisório, podem ocorrer erros sistemáticos em 

virtude da confiança atribuída aos mesmos (TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). 

Kahneman e Tversky (1979) demonstram que os indivíduos moldam 

simplificações, descartando resultados que consideram com baixa possibilidade de 

acontecimentos, e a partir disto, voltar sua atenção a fatores que julgam como dominantes 

e tomam a decisão. Além disto, a decisão é influenciada pela formulação dada à 

apresentação da informação (KAHNEMAN, 2003; KAHNEMAN; TVERSKY, 1984; 

TVERSKY; KAHNEMAN, 1981). 

Em produção e revisão sobre os aspectos comportamentais, Gabaix (2014, 2017) 

sugere que o tema unificador de tais aspectos estão centrados na atenção, de forma que a 

presença de vieses e heurísticas nas decisões representam a desatenção a aspectos 

(atenção limitada) que também seriam inerentes à tomada de decisão, caso os indivíduos 

tivessem a capacidade de processar todas as informações disponíveis de forma ótima e 

completa. 

A atenção é difícil de ser definida, contudo deve-se ter ciência de que os 

comportamentos atencionais são oriundos de um sistema de alta complexidade que é o 

cérebro humano (STYLES, 2006).  

Thorngate (1990) explica que a economia da atenção tem quatro axiomas simples 

os quais são sintetizados no Quadro 1. 

Quadro 1:Axiomas da atenção 

Axioma 1 A atenção é indispensável para que a informação seja captada eficientemente pela mente. 

Axioma 2 Não é possível realizar multitarefas concorrentes. 

Axioma 3 Atenção pode ser dividida entre as pessoas para otimizar os resultados 

Axioma 4 O dispêndio de atenção requer retornos pessoais para os indivíduos. 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019) 

A psicologia assume que a execução de tarefas demanda atenção de forma que a 

realização de atividades ao mesmo tempo divide a atenção entre as atividades realizadas, 

de forma mutuamente interferente. Ou simplesmente a mente humana ignora algum dos 

estímulos e responde a um estímulo de cada vez, constituindo um gargalo de 

processamento; desta forma, apenas um estímulo consegue ser respondido de cada vez e 

os demais estímulos ou são respondidos seguindo uma fila, ou então são completamente 

ignorados (KAHNEMAN, 1973; PASHLER, 1998). 

A Figura 1 apresenta de forma elucidativa que as políticas de alocação da 

capacidade cognitiva às atividades que estão sendo realizadas, estão sujeitas a influências 
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que podem impactar na forma como as informações são processadas e como as respostas 

aos estímulos são dadas. 

Figura 1: Processamento das informações e alocação de respostas 

 

Fonte: Traduzido e adaptado de Kahneman (1973) 

 

A maior parte da teoria sobre processamento da informação e atenção adota a 

assunção de que existem dois domínios de processamento das informações (JOHNSTON; 

DARK, 1986). Estes domínios também são chamados de Sistemas 1 e 2 ou Processamento 

1 e 2 (EVANS; STANOVICH, 2013; KAHNEMAN, 2003; KAHNEMAN; 

FREDERICK, 2002). 

O Sistema 1 é responsável pelas respostas intuitivas e difíceis de controlar, já o 

Sistema 2 é responsável pelas respostas reflexivas e controladas, que demandam 

processamento das informações disponíveis para responder aos estímulos. O ponto alvo 

do proposto por Kahneman (2003) e Kahneman e Frederick (2002) é que os sistemas 

funcionam de forma sincrônica, e por este motivo existem confusões que indicam que na 

tomada de decisão não é distinta a separação entre crença e preferência, sendo que a 

realização de tarefa concorrente pode piorar o desempenho decisório. 

Ainda que respostas do Tipo 1 sejam baseadas em heurísticas e vieses, nem 

sempre tal resposta está incorreta, e tal máxima também acontece com as repostas do Tipo 

2, que embora seja reflexivo também pode falhar (BAGO; NEYS, 2017). Sendo assim, 

Bago e Neys (2017), ressaltam que embora as respostas do processo do Tipo 1 possam 

estar corretas, ou não, possivelmente, o processamento do Tipo 2 se faz necessário para 

que o indivíduo justifique a resposta correta, não sendo possível abandonar a ideia de que 

existem os dois tipos de processamento. 
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2.3 TEORIA DA DISSONÂNCIA COGNITIVA 

A teoria da dissonância cognitiva iniciada por Festinger (1957) aborda como os 

indivíduos tomam suas decisões, em especial, é atribuído que ao tomar uma decisão entre 

opções disponíveis, as pessoas utilizam atributos cognitivos que podem vir a se sobrepor 

em função das similaridades entre as possiblidades de decisão, ou gerar dissonância 

cognitiva no tomador de decisão ao ter de escolher entre opções que apresentam aspectos 

distintos, e pode ser ainda maior em razão da importância da decisão tomada. 

A presença de dissonância cognitiva pode atuar como uma fonte de emoções e 

desconforto psicológico para os indivíduos, em função de ser considerado como um stress 

ao evidenciar pensamentos conflitantes sobre opções disponíveis (FONTANARI et al., 

2012), tal estado de stress e tensão é similar à fome ou sede (COOPER; CARLSMITH, 

2015). Para reduzir tal desconforto as pessoas adotam estratégias cognitivas e 

comportamentais que o minimizem (LIANG, 2016), Festinger (1957) traz dentre os 

comportamentos: a supervalorização das decisões tomadas e a subestimação das decisões 

de foram excluídas da escolha. 

Exemplificando, Liang (2016) aborda a ilustração de Festinger (1957) que caso a 

pessoa escolha entre duas opções idênticas, onde a única diferença é que uma custa 

U$5,00 e a outra custa U$ 4,99, os atributos cognitivos se sobreporiam a tal ponto que 

existiria apenas pouca ou nenhuma dissonância. Já se os produtos possuíssem 

características qualitativas que os dissociassem, o tomador de decisão não teria elementos 

cognitivos sobrepostos e por isso ao escolher teria uma dissonância cognitiva maior. 

Pela presença intrínseca à decisão, em ambientes que envolvem negócios há 

dissonância cognitiva, pelas decisões geralmente envolverem um tradeoff entre as opções 

disponíveis. Inclusive, é possível explicar por meio da teoria preconizada por Festinger 

(1957) como o fluxo de investimentos é menor para investidores que tiveram desempenho 

inferior ao esperado, pelo motivo de ser difícil para o investidor aceitar uma evidência de 

que fez um mau investimento, e consequentemente arrepender-se (SHILLER, 1999). 

Nobre, Lucena e Araújo (2018) apontam que o imediatismo necessário à decisão 

faz com que os indivíduos utilizem heurísticas, que podem ser momentaneamente 

equívocas à melhor decisão, e em virtude da complexidade de tais deliberações a 

dissonância cognitiva se apresenta, e para atenua-la os indivíduos podem perceber a 

decisão tomada como sendo a correta, ou apresentá-la como a sendo.  
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Desta forma, pela apresentação das informações ser um aspecto inerente à 

dissonância, o modo como a informação é evidenciada pode dirigir às decisões 

subsequentes e diminuir o aspecto causador do stress cognitivo de dissonância. 

2.4 TEORIA DO PROSPECTO (PROSPECT THEORY) 

A Prospect Theory foi proposta inicialmente por Kahneman e Tversky (1979) e 

tem sido validada até os dias atuais (e.g. BARBERIS, 2013; LIU; SONG; YANG, 2018). 

Em sua teoria, Kahneman e Tversky (1979), dentre outros aspectos, abordam que os 

indivíduos tomam decisões diferentes que não seguem um padrão normativo, um caso 

explicitado pelos autores é que ainda que duas situações sejam equivalentes em 

probabilidades, os resultados podem ser diferentes de acordo com a formulação do 

problema. 

Na Prospect Theory, como forma de simplificação na escolha, os indivíduos 

visam desconsiderar os aspectos comuns entre as alternativas dispostas e concentram-se 

em aspectos que diferem as opções, ainda que sejam equivalentes (TVERSKY; 

KAHNEMAN, 1981; KAHNEMAN; TVERSKY, 1984). E, por reconhecer que a forma 

de apresentação oferece influência sobre a decisão, economicamente, as entidades podem 

utilizar-se de tais atributos como um artefato na formulação das suas informações 

(COURTIS, 2004). Sendo que Gabaix (2017) atribui que parte destas decisões está 

relacionada a atenção, ou limitações nela. 

Por seu aspecto de influência decisória, à contabilidade pode ser atribuído 

aspectos relacionados à atendimento da atenção limitada dos investidores. Hirshleifer e 

Teoh (2009) referem a técnica de consolidação como uma forma de manifestação latente 

da contabilidade como influenciadora do processo decisório do investidor de atenção 

limitada.  

De forma mais ampla, a produção e divulgação da informação contábil de forma 

geral não são processados em completude pelos usuários, corroborando a inatenção 

geradora de decisões não ideais pelo processamento cognitivo limitado, e por aspectos 

atencionais concorrentes. O impacto da atenção limitada está presente para os indivíduos 

de forma geral, inclusive para aqueles considerados como usuários mais sofisticados, 

como analistas (ABARBANELL; BUSHEE, 1997; LEITE, 2015; TEOH; WONG, 2002) 
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e investidores (BOULLAND; DESSAINT, 2017; DELLAVIGNA; POLLET, 2009; 

HIRSHLEIFER; LIM; TEOH, 2009, 2011). 

Na congruência que os usuários detêm atenção limitada, tal fato abre margem para 

que os agentes se utilizem de oportunidades de gerenciamento de apresentação das 

informações, pelo viés inerente que a competição de atenção causa inatenção à aspectos 

relevantes. Em que pese a representação gráfica seja uma ferramenta de facilitação de 

entendimento da informação, as empresas utilizam-se de técnicas de gerenciamento para 

demonstrar informações de forma mais favorável à entidade, fazendo uso de distorções 

de apresentação gráfica (BEATTIE; JONES, 1992; COURTIS, 1997; FROWNFELTER-

LOHRKE; FULKERSON, 2001).  

Tal gerenciamento na apresentação e evidenciação das informações de natureza 

contábil pôde ser encontrado em pesquisas já realizadas utilizando apresentações de 

entidades da Austrália (FROWNFELTER-LOHRKE; FULKERSON, 2001; MATHER; 

RAMSAY; SERRY, 1996; WILLS, 2009).), Hong Kong (COURTIS, 1997; 

FROWNFELTER-LOHRKE; FULKERSON, 2001), Reino Unido (BEATTIE; JONES, 

1997; BEATTIE; DHANANI; JONES, 2008), Nova Zelândia, Espanha, Holanda, 

Filipinas, Itália, Israel, África do Sul, Dinamarca, México, Holanda (FROWNFELTER-

LOHRKE; FULKERSON, 2001), Estados Unidos (FROWNFELTER-LOHRKE; 

FULKERSON, 2001; CHO; MICHELON; PATTEN, 2012), Brasil (MIRANDA et al., 

2008; SILVA, 2016) e em Taiwan (HUANG; CHUNG, 2008). 

Diante do rol de formas para verificar o pressuposto de racionalidade e atenção 

limitada na tomada de decisão, a presente pesquisa utilizar-se-á de conceitos relativos à 

gerenciamento de impressões gráficas, pela sua presunção de ocorrência já verificada e 

prevista pela Prospect Theory. Tal gerenciamento é reconhecidamente uma característica 

presente nos relatórios financeiros das entidades, e pode imputar erro aos indivíduos que 

os analisam para tomar decisão (BEATTIE; JONES, 1992; PENROSE, 2008), e 

corroboram com a presunção teórica que a forma de apresentação impacta na decisão, 

proposta por Kahneman e Tversky (1984) e Tversky e Kahneman (1981). 

Apontamentos experimentais relatados pela literatura demonstram que o 

gerenciamento gráfico pode influenciar a percepção do indivíduo (AMER; 

RAVINDRAN, 2010; BEATTIE; JONES, 2002; BONFIM et al., 2018; HUANG; 

CHUNG, 2008; LEITE, 2015; LIMA; SILVA, 2013; PENNINGTON; TUTTLE, 2009; 

WILLIAMS; MOORE, 2015), pode não ser capaz de o fazê-lo sozinho (WILLS, 2008), 
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ou ainda o viés pode ser minimizado com a adição de linhas de grade ou de mais 

dimensionalidades ao gráfico (AMER; RAVINDRAN, 2010).  

Expressamente em seu trabalho, Amer e Ravindran (2010) e Leite (2015) 

demonstram que seus respondentes utilizaram computadores e ambiente web-based, 

respectivamente, para responder ao experimento; Bonfim et al. (2018), Lima e Silva 

(2013) e Pennington e Tuttle, 2009) realizaram em papel; já as pesquisas de Beattie e 

Jones (2002), Huang e Chung (2008) e Wills (2008) não explicitaram o meio utilizado.  

Em consonância ao proposto sobre atenção por Kahneman (1973), Pashler (1998) 

e Styles (2006), Benartzi e Lehrer (2015) sugerem que o ambiente baseado em telas faz 

com que a atenção dos indivíduos se torne ainda mais escassa, e em virtude desta 

propensão, há piora de desempenho em atividades e decisão, provavelmente pela 

realização de multitarefas e captação da atenção inerente ao meio. Este questionamento é 

também levantado por Bonfim et al. (2018). 

Baseado nisto, a terceira (H3) e quarta (H4) hipóteses desta pesquisa são definidas 

respectivamente como: os indivíduos são suscetíveis ao gerenciamento gráfico e tomam 

decisões piores (H3); no ambiente screen-based os indivíduos estão mais suscetíveis ao 

viés pela forma apresentação, pela atenção ser mais escassa (H4). 

2.5 TEORIA DA LEITURA (READING THEORY) 

No processo de leitura é inerente que o indivíduo exerça um ritmo em que os seus 

processos internos de compreensão sigam o processamento das informações (JUST; 

CARPENTER, 1980). Desta forma, a compreensão daquilo que é lido depende de 

características idiossincráticas do leitor, do conteúdo, do meio o qual ele está inserido e 

do meio pelo qual a informação é apresentada. 

Os relatórios anuais são o meio pelo qual as entidades utilizam-se para comunicar 

seu desempenho para os stakeholders, sendo que parte dos relatórios anuais é composta 

por narrativas contábeis explicativas aos números que são apresentados nas 

demonstrações. Neste sentido, os relatórios financeiros das entidades apenas cumprem 

sua função de comunicação caso a compreensão das informações dispostas em tal 

divulgação seja compreendida por aqueles a que a divulgação é endereçada (SMITH; 

SMITH, 1971).  
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No que concerne ao comportamento humano, os gestores das entidades podem 

fazer com que a compreensibilidade, e por consequência a comunicação, das narrativas 

contábeis seja menor, pela razão de que os sucessos podem ser mais evidenciados que os 

fracassos da gestão (ADELBERG, 1979), ou ainda as entidades podem não evidenciar, 

ou ofuscar a evidenciação de informações ruins (LEUNG; PARKER; COURTIS, 2015).  

De forma geral, a literatura demonstra que as narrativas contábeis são complexas 

e difíceis de ler (LINSLEY; LAWRENCE, 2007), ou podem ser mais difíceis de ler 

quando associadas a incentivos tais como: performance (BAKER; KARE, 1992; LI, 

2008), teor das divulgações (AERTS, 2005; KUMAR, 2014; RUTHERFORD, 2003; 

YUTHAS; ROGERS; DILLARD, 2002), remuneração de executivos (LAKSMANA; 

TIETZ; YANG, 2012), e gerenciamento de resultados (LO; RAMOS; ROGO, 2017). Em 

razão da complexidade da linguagem utilizada, o comportamento da leitura das 

divulgações pode ter impacto na tomada de decisão (COURTIS; HASSAN, 2002).  

McNamara e Magliano (2009) atribuem que a compreensão é a maneira pelo qual 

as informações adquirem significado por meio do processamento cognitivo, sendo a 

compreensão textual preditora da cognição de forma geral e indissociável para a formação 

de memória, resolução de problemas e tomada de decisão. 

Assumindo que a compreensão textual é informativa sobre o processamento 

cognitivo (MCNAMARA; MAGLIANO, 2009), as pessoas podem perceber os ambientes 

screen-based como inerentes a uma leitura superficial, e por isso menos recursos 

cognitivos são utilizados prejudicando o processo de compreensão (LAUTERMAN; 

ACKERMAN, 2014). 

As pesquisas sobre compreensão que comparam diferentes meios pelos quais a 

informação é apresentada (screen versus paper) são divergentes em seus resultados, neste 

sentido, existem trabalhos que atribuem a existência de diferença sem indicar razão 

(TUNCER; BAHADIR, 2014), ou em razão de aspectos cognitivos (JEONG, 2012; 

LAUTERMAN; ACKERMAN, 2014; LIU, 2005; MACEDO-ROUET et al., 2003; 

MORINEAU et al., 2005; NOYES; GARLAND, 2003). Pelos aspectos já evidenciados 

na presente pesquisa, é dado enfoque ao aspecto cognitivo. 

Existem pesquisas que apontam que a diferença cognitiva sob pressão do tempo é 

ainda maior (SIDI et al., 2017), e autores que justificam existir diferença em razão de 

aspectos tecnológicos (KANG; WANG; LIN, 2009). Há ainda, aqueles que indicam que 

a diferença entre os meios não existe (MUTER; MAURUTTO, 1991; MYRBERG; 
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WIBERG, 2015; PORION et al., 2016), ou pode ser superada e retornar pela preferência 

do indivíduo em utilizar o meio em papel (ACKERMAN; LAUTERMAN, 2012), e pode 

ainda o meio screen-based gerar uma carga mental maior aos indivíduos ( WÄSTLUND 

et al., 2005). 

De toda forma, autores como Daniel e Woody (2013) evidenciam que embora não 

tenham encontrado diferença estatisticamente significante, o ambiente screen-based foi 

propenso a realização de multitarefas, reduzindo a atenção e diminuindo a velocidade e 

desempenho de leitura do conteúdo. 

Ao ler em telas existem outras atividades disponíveis, como verificar o e-mail, as 

mídias sociais e responder mensagens instantâneas, que podem fazer com que os usuários 

realizem estas tarefas múltiplas enquanto leem e isso pode demandar mais tempo para 

fazê-lo do que quando estão diante da versão em papel (DANIEL; WOODY, 2013).  

Outros resultados sugerem que a superioridade da utilização do livro impresso 

está na recordação de informações e em relação a aspectos sensório-motores e sobre 

processamento cognitivo do conteúdo exposto no texto, sendo a avaliação sensório-

motora correlacionada ao tempo gasto na leitura e ao desempenho na recordação 

(MORINEAU et al., 2005). 

O comportamento dos leitores na tela possui características de pouca atenção 

direcionada, menos concentração e profundidade, além de leitura mais seletiva e não 

linear, o que corrobora com a afirmação de que num ambiente com mais informações a 

atenção tende a ser mais escassa (LIU, 2005). 

 A inferioridade das telas permanece ainda que mediante a prática, quando existe 

uma preferência do indivíduo pela utilização do papel, que pode ser devido a uma recusa 

de atribuição de esforço cognitivo suficiente para tornar equivalente ao papel às condições 

de aprendizagem em tela quando este meio não é o preferido (LAUTERMAN; 

ACKERMAN, 2014). 

Quando o experimento de manipulação do meio de apresentação foi realizado com 

médicos não existiu diferença significante de tempo de leitura, ou de compreensão; no 

entanto estes profissionais detêm preferência pela utilização do papel atribuindo esta 

superioridade pela facilidade do uso, além das anotações possíveis de serem feitas 

(HOLZINGER et al., 2011). 

Mangen, Walgermo e Brønnick (2013), ao confrontarem o desempenho de 

indivíduos jovens que realizaram a leitura em papel com o desempenho daqueles que 
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realizaram a leitura em tela, encontraram que o primeiro grupo apresentou um 

desempenho de compreensão melhor, sem existir diferença entre o tipo textual, se 

narrativo ou expositivo. A explicação para este resultado é que os experimentados, 

submetidos ao ambiente digital, podem ter enfrentado problemas com o formato do texto 

na versão digital, que pode ter atribuído uma distração a necessidade de rolagem da tela 

para ter acesso a outras partes do texto. 

O acesso a ferramentas tecnológicas e o nível de conforto com a utilização da 

tecnologia são fatores que tornam inevitável o crescimento da utilização destas. Os 

usuários reportam que o uso não influencia no desempenho de suas atividades e relatam 

que a possibilidade da utilização de mídias sociais pode declinar seu desempenho. Porém, 

a análise conjunta sugere que o impacto existe negativamente (KIRSCHNER; 

KARPINSKI, 2010). 

Existe uma relação entre o tempo gasto com mensagens instantâneas e a distração 

durante a leitura acadêmica. Além disto, estas mensagens têm capacidade de interferir no 

foco das tarefas dos indivíduos. A utilização de mensagens instantâneas é intrínseca a 

criação de um processamento cognitivo de multitarefas mais rápido e superficial 

(LEVINE; WAITE; BOWMAN, 2007). 

Em virtude de não ter sido localizada nenhuma pesquisa que ainda evidenciasse 

se existe diferença da compreensão da informação de natureza contábil (notas 

explicativas), ou utilizando respondentes com formação na área, em relação ao meio 

utilizado a quinta (H5) hipótese da presente pesquisa é: os ambientes screen-based 

proporcionam pior compreensão da informação contábil (H5). 

Os indivíduos são processadores de informações e possuem uma capacidade 

limitada de armazenamento, recordação e processamento das informações que vos é 

disposta (COWAN et al., 2005). O raciocínio, resolução de problemas e compreensão são 

desempenhados por responsabilidade da memória de trabalho (WM) (JUST; 

CARPENTER, 1992). A WM está relacionada à parte do sistema de memória responsável 

pelo armazenamento temporário das informações bem como um processamento 

simultâneo de tais informações, e por isso antecede a tomada de decisão (BADDELEY, 

1992; COWAN et al., 2005). 

A memória está diretamente relacionada com a atenção dispendida, assim como a 

memória de curto prazo representa aquilo que conscientemente os indivíduos estão 

pensando naquele momento, estando relacionada as decisões que são tomadas 
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cotidianamente (STYLES, 2006). Evans (2012) atribui que o Sistema 2 de 

processamento, que é devagar, é correlato a eficiência da capacidade de WM. 

Por meio da realização de testes relacionados a memória é possível inferir 

diferenças nas habilidades cognitivas dos indivíduos, em função do aspecto de 

processamento e armazenagem de informações estar relacionado ao raciocínio, leitura e 

compreensão das informações (BADDELEY, 1992; MASSON; MILLER, 1983). 

A memória de trabalho influencia de forma dependente a aprendizagem implícita, 

que é independente da consciência, e pode influenciar de forma importante a resolução 

de problemas (REBER; KOTOVSKY, 1997). 

Cowan (2010) em revisão sobre as limitações de processamento atribui 

importância ao trabalho de Miller (1956) que afirmou existir um número mágico 

misterioso de sete itens (mais ou menos dois) dos quais a mente humana é capaz de 

recordar após a memorização e utiliza-los subsequentemente. Na sua revisão, Cowan 

(2010) afirma que existem resultados assíncronos aos propostos por Miller (1956), sem 

que o deteriore, e que na verdade a literatura demonstra que os limites de armazenamento 

estão entre 3 e 5 itens, podendo divergir em função de distrações subjetivas 

idiossincrásicas entre os indivíduos. 

Consoante ao proposto pelas distrações e interrupções e processamento mais 

superficial nos ambientes online, Benartzi e Lehrer (2015) acreditam que em ambientes 

screen-based existe uma piora na memória, e por tal aspecto ser indissociável da 

compreensão da leitura e tomada de decisão estas podem ser empobrecidas em tal meio. 

Corroborando o pressuposto, a Sexta Hipótese (H6) da presente pesquisa é: Os ambientes 

screen-based proporcionam pior memória. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

O presente estudo enquadra-se como exploratório. Para atingir os objetivos 

propostos a presente pesquisa utilizou de uma abordagem experimental. A abordagem 

experimental em contabilidade permite que o pesquisador manipule ou controle variáveis, 

e a partir disto faça inferência sobre a influência desta manipulação no resultado 

percebido (inclusive sob o âmbito da interpretação das informações contábeis pelos 

usuários) (LIBBY; BLOOMFIELD; NELSON, 2002). 

Esta pesquisa foi realizada a partir da aplicação de experimentos que controlam a 

exposição dos participantes aos ambientes screen-based e paper-based. A princípio as 

experimentações envolveram problemas contábeis nos quais foram coletadas respostas 

dos participantes no sentido de verificar se existe diferença em relação à qualidade das 

respostas dadas sobre os ambientes com a presença explícita do elemento de distração 

(computador e smartphone) e por meio da utilização efetiva dos ambientes screen e 

paper-based. 

Em razão da proposição exploratória foi colhida conjuntamente às respostas ao 

experimento informações de natureza censitária. As questões censitárias podem ser 

visualizadas no Apêndice, e estão sumarizadas na Figura 2 a seguir: 

Figura 2: Questões censitárias da pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

As tarefas a serem realizadas pelos participantes estão divididas em problemas 

envolvendo situações reais e hipotéticas. As tarefas 1, 2 e 4 representam situações criadas 

a partir de dados reais, sendo as tarefas 1 e 2 construídas a partir de trechos extraídos da 

divulgação da Petróleo Brasileiro S.A, e a tarefa 4 a partir de dados históricos da empresa 

Lojas Renner S.A. A tarefa 3 é construída a partir de problemas hipotéticos, sendo o item 
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1, 2, 3 indicados por Benartzi e Lehrer (2015) e os demais propostos pela presente 

pesquisa por tratar de problemas estritamente contábeis. 

Para verificar se existe diferença na carga mental de trabalho (H2) na realização 

das tarefas os grupos responderam, após as tarefas a resposta do instrumento de 

verificação, as notas subjetivas para o nível de exigência mental, física e temporal, além 

do esforço, realização e frustração na realização da atividade. Este grupo de questões 

compõem o intitulado “procedimento NASA-TLX”, Kwong, Lee e Goldenberg (2019) 

tratam que tal procedimento desde a sua produção em 1988 é apresentada como “a mais 

forte evidência de validade para a avaliação”. 

O instrumento de medição da carga mental de trabalho é composto por uma régua 

com vinte intervalos e cada intervalo corresponde a cinco pontos para o cálculo da carga 

reportada pelo participante (Apêndice). Como o intuito da presente pesquisa é verificar 

se há diferença na carga mental atribuída à tarefa em relação ao meio em que as tarefas 

são realizadas e para não utilizar-se do total de 21 questões que compõem o instrumento 

original, apenas as seis questões que mensuram a exigência da tarefa e a interação com o 

indivíduo participante foram utilizadas. Sendo assim não foram atribuídos pesos a estas 

seis subescalas que estão ao final do Apêndice. 

Espera-se que exista uma diferença em termos estatísticos na carga mental 

reportada pela diferença pressuposta entre as situações screen e paper-based. Sendo 

assim, caso H2 não seja rejeitada é possível que os ambientes baseados em tela 

proporcionem uma carga mental diferente para os indivíduos caso o consumo das 

informações e resolução de problemas sejam realizados nestes ambientes. 

Para a realização do experimento os participantes precisaram se deslocar até um 

laboratório de informática; neste recinto as tarefas  realizadas foram explicadas e foi 

ressaltado que não estaria sendo mensurado nenhum atributo pessoal: físico ou 

psicológico e que as respostas dos participantes relacionavam-se tão somente as suas 

opiniões pessoais sobre cada questão, não sendo identificado ou realizada qualquer 

identificação na mensuração dos resultados. 

Tarefa 1: A primeira tarefa realizada pelos participantes busca verificar a 

compreensão da leitura dos indivíduos e atender a resposta às hipóteses 1 e 5 do presente 

estudo. Nesta tarefa, o indivíduo é submetido a realização do Cloze Procedure, que 

mensura a compreensibilidade individual do respondente. A técnica Cloze foi proposta 

por Taylor (1953) como um instrumento capaz de mensurar a eficácia da comunicação 
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com o leitor. A técnica consiste em suprimir a quinta palavra de cada sentença por uma 

lacuna e solicitar que o respondente leia e indique uma palavra para preencher a lacuna, 

de acordo com o que ele julga como substituto, conforme exemplificado na Figura 3. 

Figura 3: Instrução para realização da tarefa 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

O procedimento Cloze possui utilidade para diferenciação entre os leitores no que 

refere-se a capacidade mental e depende de como o participante compreende o material 

utilizado. A partir disto, a compreensibilidade é medida pelo percentual de acertos que o 

leitor teve com as suas proposições para as lacunas (STEVENS; STEVENS; STEVENS, 

1992). Existem duas formas de se avaliar os acertos: a primeira, apenas considera válido 

uma palavra igual àquela que fora suprimida; e a segunda, considera válida também uma 

palavra sinônima daquela suprimida. A presente pesquisa buscou verificar das duas 

formas separadamente, e inferir estatisticamente considerando a segunda forma. 

A utilização do Cloze Procedure, desde o trabalho seminal realizado por Taylor 

(1953), tem sido validada, se mostrando superior a utilização de questões sobre o texto 

lido (GELLERT; ELBRO, 2012). Discussões corroboram com a premissa de que o 

procedimento é hábil a ser utilizado como proxy para compreensão da leitura em textos 

relacionados a narrativas de negócios de propósito geral (STEVENS; STEVENS; 

STEVENS, 1992), e para narrativas contábeis (ADELBERG, 1979; ADELBERG; 

RASEK, 1982). 

A tarefa 1 fornece subsídio a quinta hipótese de pesquisa (H5) de que os ambientes 

screen-based proporcionam uma compreensão pior das informações de natureza contábil. 

Sendo assim, sua não rejeição implica em dizer que a compreensão da leitura é pior no 

ambiente screen-based impactando a tomada de decisão (H1). 
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Para responder a esta questão de pesquisa (H5) e subsidiar a questão H1, foi 

utilizado um trecho da divulgação da Petróleo Brasileiro S.A. referente ao tratamento 

contábil dado aos ativos imobilizados da entidade. Parte-se do princípio que é a primeira 

vez que os participantes leem tal divulgação; O nome da empresa foi trocado por 

“Empresa Alfa”, sendo assim, busca-se evitar que os participantes conheçam a narrativa 

a ser utilizada na tarefa. Embora os participantes que realizem as tarefas nos ambientes 

screen-based tenham acesso total a internet, caso utilizem alguma ferramenta de busca 

(como o Google®), com os trechos que ele precisa preencher, eles não encontram 

facilmente a resposta da tarefa realizada. 

Tarefa 2: A segunda tarefa realizada pelos participantes buscou verificar a 

memorização da última palavra de cada frase. Levando em consideração que a memória 

está ligada a tomada de decisão e a compreensão da leitura dos indivíduos, a tarefa 2 

busca atender a resposta da sexta hipótese do presente estudo (H6). Nesta tarefa o 

indivíduo é submetido à leitura de dez frases e após a leitura é solicitado empilhar a página 

sobre as já respondidas (ou clicar em avançar para o screen-based), e é pedido para que 

ele tente recordar a última palavra de cada frase, observando a ordem em que estas foram 

apresentadas. 

O procedimento de empilhar a página sob as demais visa buscar garantir que os 

participantes não façam a verificação das palavras durante a resposta, fazendo com que 

eles apenas respondam as quais eles evidentemente memorizaram. 

Nesta tarefa, esperava-se, pela revisão da literatura, que os indivíduos recordem 

entre três e cinco palavras dentre as apresentadas, a depender do meio onde foi lido 

(BENARTZI; LEHRER, 2015; COWAN, 2010; MILLER, 1956). A forma de 

mensuração pode ser feita considerando a manutenção da ordem conforme foram lidas as 

frases e avaliando apenas a quantidade de itens recordados; a presente pesquisa buscou 

verificar das duas formas, separadamente, e inferiu estatisticamente utilizando a última, 

ressaltando que a palavra deve estar grafada da forma correta. 

Para responder a esta questão de pesquisa (H6), e também subsidiar a questão H1, 

foram utilizadas frases do relatório da empresa Petróleo Brasileiro S.A., e todas as frases 

referem-se à divulgação de natureza estritamente contábil. Assim como na tarefa 1, parte-

se do princípio que é a primeira vez que os participantes leem tal divulgação, e o nome 

da empresa não aparece nas frases selecionadas. 



38 

 

 

Tarefa 3: Conforme supramencionado, a tarefa 3 é composta por problemas 

hipotéticos, sendo seis itens dos quais se exige apenas uma resposta objetiva dentre as 

três assertivas propostas. As questões 1, 2, 3 e 4 são baseadas em indicações de Benartzi 

e Lehrer (2015) e referem-se a problemas relacionados ao valor do dinheiro no tempo, 

que se enquadram como problemas financeiros; já as outras questões (5 e 6) são 

problemas estritamente contábeis e envolvem contabilização de operações simples, 

garantindo que possam ser resolvidas pelos participantes da presente pesquisa. É 

importante destacar que os respondentes possuíam o mesmo nível de conhecimento. 

A tarefa 3 dá subsídio também a questão proposta em H1, de que o ambiente 

screen-based influencia na decisão. 

Tarefa 4: A quarta tarefa tem por base a verificação da suscetibilidade dos 

tomadores de decisão à apresentação de informações contábeis das entidades de forma 

gerenciada. Para tal verificação foram utilizados os dados referentes ao Lucro Líquido, 

Liquidez Geral, Liquidez Corrente, Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, Lucro 

Operacional e Retorno Sobre o Ativo, compondo as questões de 1 à 5, respectivamente. 

Nesta tarefa o intuito é de verificar primeiramente a terceira  hipótese (H3) de que 

os indivíduos são suscetíveis ao gerenciamento gráfico e tomam decisões piores; e a 

quarta (H4) hipótese desta pesquisa que no ambiente screen-based os indivíduos estão 

mais suscetíveis ao viés pela forma de apresentação, pela atenção ser mais escassa. 

Como premissa para todas as questões os dados dos dois gráficos dos quais se 

pede para que o participante compare não divergem; no entanto, a apresentação é 

gerenciada. Os dados utilizados para elaboração desta tarefa são provenientes da empresa 

Lojas Renner S.A. Estes dados também não foram identificados. 

A primeira questão desta tarefa apresenta um gráfico que representa o lucro da 

entidade de 2013 até 2017, sendo um gráfico com base-zero e outro gráfico com base 

não-zero e escala diferente do primeiro; os formatos dos gráficos são ambos em barras. 

Já a segunda questão utiliza dados sobre a liquidez, e o gerenciamento gráfico é feito 

apenas sob a base-zero e não-zero e o modelo do gráfico é em linhas. A terceira questão 

utiliza o Retorno Sobre o Patrimônio Líquido, e a modificação da apresentação é apenas 

em relação ao tipo do gráfico, um é em barras e outro em linhas. A quarta questão utiliza 

os dados sobre o Lucro Operacional, e o gerenciamento é feito sob a perspectiva de base-

zero e base não-zero. Por fim, a última questão utiliza-se de dados do Retorno Sobre o 
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Ativo, e o gerenciamento é realizado tanto na base como na forma, um é apresentado em 

colunas e o outro em linhas. 

As respostas intuitivas indicam existir diferença entre as empresas, pela 

perspectiva de maior escassez de atenção, esperava-se uma frequencia significantemente 

menor para o ambiente paper-based. Sendo assim, esta tarefa também fomenta a Hipótese 

1 de pesquisa de que as decisões são piores no ambiente screen-based. 

3.1 PARTICIPANTES E MATERIAIS 

 Pela presente pesquisa não estar diretamente interessada em verificar o 

comportamento de um segmento profissional (e.g. auditores e peritos), e sim se o meio 

pelo qual a informação é apresentada (paper-based e screen-based) pode ter influência 

na decisão, os participantes foram selecionados por acessibilidade e cada grupo foi 

definido aleatoriamente para participar em um dos grupos experimentais. 

Desta forma, era esperado que grande parte dos participantes fossem alunos de 

graduação que estão cursando contabilidade. É importante evidenciar que esta limitação 

não é preponderantemente degenerativa aos eventuais achados da presente pesquisa. Tal 

fato se deve em razão da presente pesquisa estar intrinsecamente ligada a questões de 

habilidades cognitivas de forma geral, sendo os estudantes hábeis a participar (LIBBY; 

BLOOMFIELD; NELSON, 2002), em virtude de que os estudantes podem ser 

considerados como substitutos plausíveis para decisões de investimentos de profissionais 

de contabilidade (LIYANARACHCHI, 2007; MORTENSEN; FISHER; WINES, 2012).  

 Foi solicitado que as respostas fossem feitas seguindo o que fora pedido e 

explanado, e informado também que a acurácia e representação fiel da realidade 

dependeria do quão as respostas fossem fiéis aquilo que os inquiridos pensassem. Aos 

participantes do experimento não foi feita remuneração, configurando uma participação 

solidária e permissiva; no entanto como gratidão pela disponibilidade de participação foi 

oferecido uma barra de chocolate. 

Como materiais, foram utilizados computadores, com configuração de acordo 

com a disponibilidade de cada laboratório de aplicação para o respectivo grupo 

selecionado à participar do experimento neste meio. Os respondentes do grupo 

smartphone estarão limitados às configurações de seus aparelhos em virtude das 

restrições financeiras do projeto não conseguir proporcionar que todos os respondentes 
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tenham o mesmo aparelho e configuração à sua disposição para as respostas as tarefas da 

pesquisa. Para o grupo respondente no meio papel, as mesmas atividades foram dispostas 

impressas em papel tamanho A4 (210x297mm). 

É importante frisar que o experimento foi delineado para que fossem mitigados 

aspectos de diferença tecnológica na realização das tarefas, de modo que os participantes 

que respondessem em papel visualizassem as tarefas de forma semelhante, e o meio pelo 

qual estes respondessem fosse a variável manipulada. 

Como forma de avaliação da exequibilidade, antes da aplicação geral foi realizada 

uma aplicação piloto com 22 participantes, para tentar detectar alguma possível falha ou 

aspecto dúbio no instrumento de coleta dos dados. Esta aplicação foi utilizada também 

para verificar se existia algum aspecto que pudesse estar sendo mal interpretado ou mal 

compreendido pelos participantes. Como não foi modificado, estes instrumentos foram 

aproveitados para a amostra final utilizada. 

3.2 TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS. 

Pela conceituação de que as hipóteses são proposições provisórias, e são 

formuladas para que sejam realizados testes empíricos no sentido de afirmá-las ou falseá-

las para identificar relacionamentos entre variáveis do fenômeno estudado (COOPER; 

SCHINDLER, 2014). A presente pesquisa utilizou, para verificação das hipóteses, das 

técnicas de análise de regressão linear para verificar associação entre variáveis, e análise 

qui-quadrado para verificar a existência de diferenças, com significância, entre os meios 

utilizados (categorias). 

Para a verificação da primeira hipótese (H1), foram utilizadas as duas técnicas 

supracitadas, para os dados obtidos na Tarefa 3 foi verificado se existia diferença na 

quantidade de questões respondidas de forma correta em relação ao meio utilizado. 

A segunda hipótese (H2) foi verificada utilizando-se da análise de regressão 

múltipla, tendo como variáveis dependentes cada uma das dimensões da escala obtida na 

Workload Scale (Exigência mental, física, pressão do tempo, esforço, sucesso, frustação) 

e a componente com todas as dimensões, respondida ao final das tarefas. Neste exame, 

para atingir o objetivo foi utilizado como variável explicativa o meio utilizado, que 

corresponde a uma variável categórica, onde o grupo de base são os respondentes que 
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realizaram as tarefas no papel e as categorias correspondem aos participantes que fizeram 

nos ambientes screen-based (2 para computador e 3 para celular) e variáveis de controle. 

Já a terceira e quarta hipóteses foram verificadas por meio da realização do teste 

qui-quadrado, para ver se existia diferença nas pontuações obtidas pelos participantes em 

relação ao meio utilizado. Na quarta tarefa, foi utilizado ainda o teste de Kruskal-Wallis 

para verificar se existia diferença nas decisões utilizando o resultado geral entre os 

grupos, utilizando-se da implementação de Dinno (2014) para localizar os grupos que 

eram diferem entre si. A adequação destes testes recebe suporte pelo trabalho de Cooper 

e Schindler (2014). Para as hipóteses 5 e 6 foi aplicada novamente o procedimento de 

análise de regressão linear. 

Para H5, a variável dependente utilizada corresponde a quantidade de palavras 

iguais e substitutas que o participante preencheu na Tarefa 1 que se trata do Procedimento 

Cloze, e como variáveis explicativas, tem-se a variável categórica que separa os 

participantes por meio onde realizou a tarefa, se o participante decidiu abandonar a tarefa 

ou fazê-la até o final e o tempo em que o participante levou para realizar a tarefa. 

Na sexta hipótese de pesquisa a variável dependente utilizada diz respeito a 

quantidade de palavras que o participante recordou corretamente, independente se a 

ordem respondida foi certa ou não. As variáveis explicativas de interesse de verificação 

de associação desta hipótese foram o meio utilizado, categoricamente, e o tempo que o 

indivíduo passou realizando a tarefa. 

A presente pesquisa considera como significativo o p-valor inferior a 0,10, tendo 

este por base para o corte de rejeição das hipóteses nulas nos testes de significância.  



42 

 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 DADOS RELACIONADOS AO PERFIL DOS PARTICIPANTES 

Os instrumentos que compõem a amostra analisada pela presente pesquisa foram 

aplicados com um total de duzentos e noventa e três participantes, sendo cento e quarenta 

e quatro do gênero feminino(F) e cento e quarenta e nove do gênero masculino(M), em 

que, aleatoriamente, noventa e três participantes receberam as tarefas para realizar em 

papel (53 F e 40 M), cento e nove respondentes executaram as tarefas no computador (53 

F e 56 M), e noventa e um participantes operacionalizaram em seus celulares (38 F e 53 

M) 

Todas as aplicações foram realizadas em instituições públicas de ensino e com 

alunos do curso de contabilidade. Como os instrumentos foram aplicados nas cidades de 

Mossoró/RN e Natal/RN: setenta e um participantes dos que responderam a pesquisa 

foram da cidade de Mossoró e duzentos e vinte e dois indivíduos de Natal (108 F e 114 

M). As aplicações aconteceram entre os dias 28 e 31 de outubro de 2018 na cidade de 

Natal, e entre os dias 08 e 21 de novembro em Mossoró/RN. 

Cento e oito atuam em área afim da contabilidade, como administração e finanças 

e cento e vinte e um respondentes tem formação profissional/atuação em área não 

correlata à contabilidade, já sessenta e cinco não informaram qualquer formação/atuação. 

Quanto a situação no mercado de trabalho, participaram indivíduos que têm até vinte e 

cinco anos de experiência. Por ocupação, dez participantes trabalham como autônomos 

(4 F e 6 M), cento e doze são empregados (50 F e 62 M), e os estagiários somam setenta 

e cinco inquiridos (37 F e 38 M). A amostra é composta ainda por seis empresários (3 F 

e 3 M) e o grupo que não possui participação ativa no mercado de trabalho representou 

menos de um terço dos participantes, sendo noventa respondentes (50 F e 40 M). 

De acordo com o perfil dos integrantes, notou-se que uma parcela destes está 

exercendo funções em área contábil, sendo assim, ainda que os estudantes tenham sido 

utilizados como não profissionais, parte deles tem perfil de atuação direta ou indireta na 

área. Ainda que graduandos, cento e vinte e quatro participantes assinalaram possuir 

como maior titulação a graduação (sendo 61 F e 44 M), especialização (14, sendo 8 F e 6 

M) e mestrado (5, sendo 2 F e 3 M). 

Em conformidade com pesquisas base para o presente estudo (e.g. 

LAUTERMAN; ACKERMAN, 2014; SIDI; OPHIR; ACKERMAN, 2016), os membros 
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da amostra tinham em média 24,6 anos, sendo que o participante mais novo tinha dezoito 

anos, e o mais experiente tinha cinquenta e dois anos de idade. Conforme a Tabela 1 

apresenta-se, a média, desvio padrão, mínimo e máximo da idade dos participantes são 

próximos entre os grupos. 

Tabela 1: Gênero e idade dos participantes 
 Observações Masculino Feminino Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Papel 93 40 53 24,9247 6,0778 19 47 

Computador 109 56 53 24,9541 6,2751 18 47 

Celular 91 53 38 24,0219 5,3665 19 52 

Geral 293 149 144 24,6553 5,9380 18 52 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

Dentre os participantes que se deslocaram até os laboratórios (em suas respectivas 

cidades) e chegaram a receber a explicação de como seria procedido as tarefas, aconteceu 

alguns problemas que inviabilizaram a agregação da resposta de trinta e dois dos 

participantes dentre o total dos instrumentos distribuídos/acessados. Quatro participantes, 

no momento da aplicação, se dirigiram ao aplicador para entregar o formulário de 

respostas momentos após ter recebido.  

O primeiro participante alegou que precisaria se retirar pois não podia esperar o 

tempo suficiente para terminar as tarefas. Já na segunda ocorrência, o participante afirmou 

que por ser discente do curso de administração e estar apenas cursando uma disciplina em 

contabilidade, então, gostaria de abster-se de continuar a responder a primeira tarefa. Na 

terceira manifestação, o participante afirmou não ter entendido as tarefas pois é de outra 

nacionalidade. O quarto participante absteve-se de participar após saber que ia fazer a 

resolução das tarefas no celular. 

Sob o ponto de vista de exclusão de instrumentos por preenchimento nitidamente 

equivocado, foram excluídos da amostra final, cinco instrumentos respondidos no papel. 

Nestes formulários não era possível obter os dados referentes ao horário de início e 

término da tarefa, ou continham dados referente a horários colocados de forma que 

impossibilitasse identificar o tempo que o participante utilizou para realizar cada tarefa, 

em razão de não seguir uma ordem cronológica crescente ou decrescente entre as tarefas. 

Um destes formulários continham ainda, repetidamente, a palavra “azul” e “custos” nas 

lacunas demonstrando que o participante pode ter preenchido as lacunas em 

desconformidade com o solicitado para não entregar em branco. 

Já nos meios eletrônicos, um total de vinte e três instrumentos foram retirados da 

amostra final investigada. Estes instrumentos foram retirados pois, dentre eles, em vinte 
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e um, apresentavam apenas os dados de perfil preenchidos. Este fato foi devido a 

impaciência quando o participante efetuou o clique para passar para as tarefas, e ele não 

esperou que o carregamento fosse concluído. Em cinco outros casos, os indivíduos 

iniciaram a pesquisa em um aparelho, e ao preencher os dados de perfil, a página seguinte 

demorou para carregar e ele solicitou que mudasse o aparelho em que ele iria responder. 

Ao final, foram aproveitadas duzentas e noventa e três respostas dos trezentos e 

vinte e um participantes, sendo assim, um total de vinte e oito instrumentos foram 

invalidados. 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS DA TAREFA 1 

Em relação a tarefa 1, que consistia na realização do Cloze Procedure, as 

pontuações obtidas dos participantes são expostas na Tabela 2, e é realizada a 

representação gráfica das pontuações na Figura 4.  

Nesta tarefa, a pontuação média dos respondentes foi de 13,39 palavras (26,78%) 

iguais as que foram subtraídas, sendo que mantendo este critério de correção, o máximo 

de acertos foi de pouco mais que a metade, 29 palavras (58,0%). A média de acerto para 

palavras substitutas, foi de 6,01 palavras (12,02%), e o máximo foi de 14 palavras (28%). 

Considerando a somatória entre as palavras que foram preenchidas corretamente como 

iguais ou palavras substitutas a média foi de 19,4 palavras (38,0%) e o máximo foi de 38 

palavras. Os resultados gerais obtidos sugerem, de maneira ampla, que a narrativa 

contábil é de complexidade razoável, congruente ao proposto por Linsley e Lawrence 

(2007); de acordo com o Índice de legibilidade de Flesch o trecho era difícil de ser 

compreendido. 

Tabela 2: Dados obtidos na tarefa 1 

Geral 

Pontuação Obs. Média de acertos Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Iguais 293 13,39 6,256 0 29 

Substitutas 293 6,010 2,935 0 14 

Geral 293 19,40 8,055 0 38 

Tempo realizando 293 852,1 402,3 38 2506 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Figura 4: Pontuação dos participantes na Tarefa 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

Em relação ao tempo que cada respondente utilizou para realizar a primeira 

tarefa, houve uma discrepância bastante relevante entre os limites inferior (38 segundos) 

e superior (2506 segundos), no computador e no celular, respectivamente. Este dado traz 

evidência que alguns dos participantes não suportaram a resolução da primeira tarefa e 

logo passaram adiante, sem sequer desprender tempo suficiente para fazê-la. Tais dados 

podem evidenciar um desconforto ou ansiedade percebido pelo participante no sentido de 

que existiam outras coisas para que eles fizessem além de estar numa sala participando 

de uma pesquisa. Em compensação, outros participantes dispenderam bastante tempo 

para a participação da pesquisa. 

A realização muito rápida das tarefas pode estar relacionada a realização de 

tarefas múltiplas que precisaram ser cessadas, por solicitação do aplicador, para que os 

participantes focassem na resolução das tarefas. Com base na literatura abordada 

(DANIEL; WILLINGHAM, 2012; MCFARLANE, 2002; MCFARLANE; 

LATORELLA, 2002) esta prática de execução múltipla desestrutura o desempenho e 

prejudica na execução de outros afazeres. 

Seguindo a presunção de que nos meios screen-based a execução de tarefas de 

forma concorrente está presente em todos os grupos de idades (CARRIER et al., 2015), 

na execução da tarefa relativa ao Cloze Procedure, os dez participantes que passaram 

menos tempo antes de passar para a próxima tarefa tinham entre dezoito e quarenta e seis 

anos, demonstrando heterogeneidade entre as idade, mas apenas um deles estava 

executando a tarefa no ambiente paper-based. Considerando os vinte menores tempos 

realizando esta tarefa, apenas quatro participantes estavam resolvendo no papel; e entre 

os trinta menores tempos, apenas seis indivíduos estavam neste meio. Este resultado 
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corrobora ao pressuposto corrobora a literatura de que os ambientes screen-based podem 

ser mais superficiais (ACKERMAN; GOLDSMITH, 2011; BENARTZI; LEHRER, 

2015; SIDI et al., 2017). 

De acordo com os axiomas da economia da atenção (THORNGATE, 1990), a 

atenção é requisito para a informação ser entendida pela mente, mas o dispêndio de 

atenção requer retornos pessoais para os indivíduos. Consoante a isto, é possível que os 

participantes que realizaram no ambiente screen-based estivessem diante de retornos 

pessoais mais atrativos do que a realização do experimento da pesquisa. Este resultado 

corrobora com a literatura e as presunções teóricas sobre HCI (BENARTZI; LEHRER, 

2015; KIRSCHNER; KARPINSKI, 2010; LEVINE; WAITE; BOWMAN, 2007; WARD 

et. al, 2017). 

Segmentando a análise descritiva dos dados apresentados na realização das tarefas 

de acordo com o meio utilizado, os indivíduos que fizeram a tarefa no papel tiveram uma 

pontuação média de 14,19 (28,38%) palavras iguais e 6,59 (13,18%) palavras substitutas, 

sendo o total geral de palavras corretas médio igual a 20,78 (41,56%) palavras. Este 

resultado é numericamente superior à média da amostra sem considerar os meios, e 

superior as médias de pontuação dos participantes que responderam nos ambientes 

screen-based. Um dado que merece realce, é que neste meio foi o único em que houve 

participante que não pontuou nenhuma lacuna, quer seja como palavra igual ou como 

palavra substituta. 

No computador, a média geral foi de 18,20 (36,4%) palavras, sendo 12,50 (25,0%) 

a média de palavras iguais as que foram extraídas do texto, e 5,7 (11,4%) palavras 

substitutas hábeis a preencher a lacuna. Os resultados obtidos pelos participantes que 

realizaram as tarefas no computador foram numericamente inferiores aos participantes 

que responderam as tarefas no celular. Uma possível explicação para tal ocorrência é 

proposta na literatura por Ackerman e Goldsmith (2011), onde por utilizar o computador 

cotidianamente para leituras superficiais, os indivíduos podem mobilizar menos recursos 

cognitivos do que mobilizariam no papel para compreender o texto lido, diminuindo a 

compreensão. 

No celular, também ambiente screen-based, a média de palavras iguais colocadas 

nas lacunas foi de 13,63 (27,26%) palavras. As palavras substitutas assinaladas 

corresponderam a uma média de 5,78 (11,56%) palavras, totalizando 19,41 (38,82%) 

palavras como média geral. Este resultado é numericamente superior ao obtido pelos 
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participantes que realizaram no computador, sendo em termos absolutos, inferior aos 

obtidos pelos participantes que solucionaram a tarefa no ambiente paper-based. Um 

resultado salutar é que o participante que obteve a maior pontuação para palavras iguais 

as que foram extraídas respondeu ao instrumento no celular, bem como o indivíduo que 

conseguiu acertar mais lacunas de forma geral também utilizou este meio para realização 

(embora não tenha sido o mesmo participante). 

Em relação ao tempo, o tempo mínimo maior foi obtido no papel e o tempo 

máximo maior foi obtido no celular. O tempo médio seguiu o mesmo padrão das 

pontuações para o menor resultado, sendo que a menor média foi dos respondentes no 

computador, seguidos pelo papel e pelo celular, respectivamente. O dado encontrado de 

que a menor média de tempo foi realizado no computador segue os preceitos da teoria de 

que as leituras no computador podem ser mais superficiais e não seguir uma linearidade 

(LAUTERMAN; ACKERMAN, 2014; LIU, 2005). Estes dados descritivos são 

sumarizados no Quadro 2. 

Quadro 2: Resultados de acertos segredados da tarefa 1 

Meio utilizado: Papel  

Pontuação Obs. Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Iguais 93 14,19 5,805 0 28 

Substitutas 93 6,591 2,783 0 14 

Geral 93 20,78 7,129 0 33 

Tempo realizando 93 875,2 369,9 60 2280 

Meio utilizado: Computador 

Pontuação Obs. Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Iguais 109 12,50 6,339 0 26 

Substitutas 109 5,706 2,954 0 12 

Geral 109 18,20 8,178 1 33 

Tempo realizando 109 798,2 402,1 38 2165 

Meio utilizado: Celular 

Pontuação Obs. Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Iguais 91 13,63 6,530 0 29 

Substitutas 91 5,780 3,007 0 13 

Geral 91 19,41 8,637 1 38 

Tempo realizando 91 893,0 430,5 58 2506 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Para proceder com a inferência estatística por meio da técnica de regressão linear 

múltipla, foi utilizada como variável dependente a pontuação geral das tarefas e como 

variáveis independentes o meio utilizado, de forma categórica, a decisão de abandono ou 

conclusão do máximo possível e o tempo total que o respondente utilizou para fazer a 

tarefa. Para contornar a existência de observações influentes, em razão dos valores 

extremos, superiores e inferiores, verificadas por meio do teste de Cook (1977), foi 

utilizada para inferência a amostra que realizou a tarefa entre 240 e 1800 segundos, 
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julgados como tempo hábil para o participante compreender bem e habituar-se à tarefa e 

não passar tempo demais tentando encontrar uma palavra correspondente para a lacuna 

simplesmente para ter uma pontuação alta. 

Para averiguar a quinta hipótese de pesquisa (H5), de que os ambientes screen-

based proporcionam pior compreensão da informação contábil, e subsidiar a primeira 

hipótese de que o meio de apresentação screen-based influencia a decisão, o modelo de 

regressão linear implementado demonstrou, pelos coeficientes, que as variáveis, “se o 

participante realizou a tarefa no computador ou no celular”, foram significantes, 

demonstrando que existe uma associação entre a pontuação na tarefa de compreensão e o 

meio utilizado para realizar a tarefa. Tal associação apresenta um coeficiente de sinal 

negativo, indicando que os meios screen-based contribuíram negativamente para a 

compreensão. 

Os resultados são sumarizados na Tabela 3. Os testes de especificação realizados 

implicam a não afirmação de que existe problema de heterocedasticidade (p-valor: 

0,806), multicolinearidade (FIV médio: 1,09), especificação (p-valor: 0,594), forma 

funcional (p-valor: 0,087) e observações influentes (cook’s > 1,0), sendo que os resíduos 

não seguem uma distribuição normal (p-valor: 0,007). 

Tabela 3: Resultados da inferência estatística da pontuação total na tarefa 

Variáveis Pontuação total Beta padronizado 

Computador -2,156** -0,1404 

 (0,890)  

Celular -1,680* -0.1053 

 (0,921)  

Abandonou a tarefa -11,24*** -0,4785 

 (1,187)  

Tempo 3,15e-06*** 0,2584 

 (6,16e-07)  

Constante 20,11***  

 (0,860)  

Observações 270  

R2 0,344  

Prob > F 0,0000  

Erro padrão em parênteses; 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

Os resultados obtidos na tarefa de compreensão das informações retificam a 

literatura subjacente ao demonstrar, a utilização dos smartphones pode ter desestimulado 

a fluência das atividades (DUKE; MONTAG, 2017), e as tarefas que são executadas em 

segundo plano podem proporcionar desatenção (MONTAG; WALLA, 2016). Este fato é 
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exposto por Walsh (2016) que afirma que as áreas cerebrais ligadas à decisão durante a 

leitura online são estimuladas com intensidade maior do que no papel, de forma que pode 

ter impacto negativo na reflexão, piorando a decisão (WALSH, 2016). Em acordo com o 

exposto, a primeira hipótese de pesquisa recebe apoio para não rejeição pela obtenção 

destes resultados. 

De forma adicional, a inferência estatística demonstra que o fato de o participante 

ter escolhido realizar a tarefa ao máximo possível ao invés de abandoná-la é significante, 

e apresenta coeficiente relativamente alto em relação as demais variáveis. De forma 

contrária, o tempo que o participante utilizou para realizar a tarefa apresentou um 

coeficiente baixo, em valores absolutos, embora significante estatisticamente. 

Com estes resultados pode-se concluir que um tempo muito alto realizando a 

tarefa não implica necessariamente em atingir um nível de compreensão maior para a 

tarefa. Tal resultado de associação entre o tempo e a compreensão corrobora com as 

pressuposições teóricas de Sidi et al (2017) de que existe diferença entre os meios de 

apresentação, e o tempo é significante na compreensão da leitura. No entanto, ao 

comparar a média do tempo entre os meios de apresentação, não existiu diferença 

significativa entre tais. 

A significância do meio utilizado para a compreensão obtida na presente pesquisa 

é apoiada, ainda, pelas diretrizes de que a compreensão é informativa sobre o 

processamento cognitivo (MCNAMARA; MAGLIANO, 2009) e nos meios screen-based 

os indivíduos utilizam menos recursos cognitivos prejudicando o processo de 

compreensão (LAUTERMAN; ACKERMAN, 2014). 

Como achados discrepantes, a análise da tarefa de compreensão deste estudo 

discorda da literatura que aponta que não há diferença na compreensão entre os meios 

screen e paper-based (e.g. MUTER; MAURUTTO, 1991; MYRBERG; WIBERG, 2015; 

PORION et al., 2016). De forma geral, os resultados da inferência realizada na tarefa 1 

não rejeitam a hipótese de que o meio de apresentação screen-based influencia a decisão 

(H1), bem como não fornece subsídio para rejeição de que os ambientes screen-based 

proporcionam pior compreensão da informação contábil.  

Como implicações práticas do resultado da tarefa de compreensão daquilo que é 

lido, demonstrar aos indivíduos que a sua compreensão pode ser menor nos ambientes 

screen-based, pode implicar num julgamento mais cuidadoso ao utilizar-se destes meios 

para realizar as atividades. Ainda que seja provável para a contabilidade, em razão dos 
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avanços tecnológicos, que os usuários consumam suas informações em meios digitais, o 

presente estudo evidencia que existe diferença na compreensão. Assim como Sidi et al 

(2017) sugerem, não é propósito que se abandone os ambientes baseados em tela, mas é 

importante reconhecer que estes precisam avançar, talvez tecnologicamente, para se 

tornar equivalentes ao papel. Neste sentido Benartzi e Lehrer (2015) indicam que os 

avanços tecnológicos podem mostrar-se úteis na diminuição desta lacuna. 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS DA TAREFA 2 

A tarefa 2, que consistia na memorização das últimas palavras de cada frase 

tinham como resultado esperado médio um total de sete itens, mais ou menos dois, 

seguindo a proposição de Miller (1956), ou ainda menos otimista, um total de quatro itens 

de acordo com a revisão de Cowan (2010), sendo esperado que as pontuações dos 

participantes que realizaram no ambiente screen-based fossem em média menores que as 

pontuações dos participantes que realizaram no ambiente paper-based. Os resultados 

desta tarefa fornecem informações para a sexta hipótese de pesquisa, que é exposta como: 

Os ambientes screen-based proporcionam pior memória. 

Na análise geral dos itens memorizados, a quantidade média de palavras 

memorizadas foi de 4,05 palavras (40,5%), sem levar em consideração se a ordem estava 

correta, corroborando os resultados esperados por Cowan (2010). Ao verificar se as 

palavras foram recordadas na ordem correta, o resultado médio dos indivíduos diminuiu 

para 2,90 palavras (29,0%), e as palavras recordadas corretamente, porém com a ordem 

errada apresentou uma média de 1, 14 (11,4%) palavras. Uma evidência interessante sobre 

os dados gerais é que o desvio padrão para as quantidades de palavras recordadas foi, 

numericamente, próximos as médias obtidas, sendo de 2,80, 1,40 e 2,92 palavras para a 

ordem correta, palavra correta e ordem errada, e palavras corretas independentes da 

ordem, respectivamente. 

Em relação ao número máximo de palavras recordadas na ordem correta foi de 10, 

correspondendo a completude; no entanto, participantes recordaram um máximo de sete 

palavras corretamente, ainda colocadas em ordem incorreta. A quantidade de lacunas 

deixadas vazias pelos participantes foi de quase metade das lacunas, sendo um total médio 

de 4,48 (44,8%) e com desvio padrão de 3,20 palavras. O Quadro 3 evidencia de forma 
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segregada por palavra as quantidades de palavras corretas na ordem correta, palavras 

corretas na ordem errada, e lacunas deixadas vazias, além das palavras erradas. 

Quadro 3: Resultado da tarefa 2 segregado por palavra. 

Palavra  

                  Critério 
Ordem Correta Ordem errada Vazias Palavras erradas 

1ª Transações 207 (70,65%) 11(3,75%) 43 (14,69%) 32 (10,92%) 

2ª Estimadas 141 (48,12%) 28 (9,56%) 66 (22,53%) 58 (19,80%) 

3ª Resultado 69 (23,55%) 63 (21,50%) 78 (26,62%) 83 (28,33%) 

4ª Controle 89 (30,38%) 59 (20,14%) 102 (34,81%) 43 (14,68%) 

5ª Riscos 57 (19,45%) 47 (16,04%) 131 (44,71%) 58 (19,80%) 

6ª Incorridos 44 (15,02%) 34 (11,60%) 170 (58,02%) 45 (15,36%) 

7ª Áreas 43 (14,68%) 21 (7,17%) 189 (64,51%) 40 (16,65%) 

8ª Reversíveis 49 (16,72%) 31 (10,58%) 189 (64,51%) 24 (8,19%) 

9ª Reais 70 (23,89%) 26 (8,87%) 172 (58,70%) 25 (8,53%) 

10ª Receber 81 (27,65%) 16 (5,46%) 174 (59,39%) 22 (7,51%) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

As palavras mais recordadas com ordem correta foram da primeira até a quarta e 

as duas ultimas. A terceira palavra foi a que recebeu mais respostas erradas, onde por 

algumas vezes o participante colocou como respostas a palavra no plural, possivelmente 

por não recordar do tempo, e sim da palavra de maneira geral. As palavras menos 

lembradas com a ordem correta, ou que o participante deixou com as lacunas vazias foram 

as palavras da quinta posição em diante. Este resultado direciona aos estudos realizados 

por Miller (1956) e Cowan (2010), onde os autores atribuem uma capacidade próxima a 

cinco itens dos quais as pessoas conseguem recordar. 

Nesta tarefa, quatro participantes, dois deles no grupo paper-based perguntaram 

ao aplicador se podiam ler novamente as frases por não lembrar de nenhuma das palavras. 

No entanto foi avisado que não seria medido qualquer atributo pessoal, e em virtude disso 

a acurácia dos resultados estava relacionada também a sinceridade das respostas, mesmo 

que não houvesse memorizado nenhuma das palavras. 

Separando os resultados obtidos pelo meio utilizado, o grupo que leu e recordou 

no papel teve uma média de palavras na ordem correta de 3,88 (38,8%) palavras, em 

comparação ao computador que foi de 2,37 (23,7%) palavras e no celular foi de 2,52 

(25,2%) palavras. Em relação as palavras corretas e fora de ordem, o resultado médio no 

papel foi de 1,64 (16,4%) palavras, contra 0,89 (8,9%) e 0,94 (9,4%) do grupo screen-

based do computador e do celular, respectivamente. 

Considerando a quantidade de recordações de forma ampla, os indivíduos da 

execução paper-based lembrou em média de 5,52 (55,2%) das palavras, numericamente 
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maior que a média do grupo do computador e do celular que foi de 3,26 (32,6%) e 3,47 

(34,7%) respectivamente. Os participantes classificados como paper-based deixaram 

ainda menos lacunas vazias, em média, que os classificados no conjunto screen-based. 

Neste caso, a média do papel foi de 2,86 (28,6%) lacunas vazias, contra 5,12 (51,2%) do 

computador e 5,37 (53,7%) do celular. O dado relativo as lacunas vazias é informativo 

no sentido de que ainda que as respostas estivessem erradas, o grupo paper-based pode 

ter acreditado recordar e por isso grafou a palavra na lacuna. 

Em relação ao tempo realizando a tarefa, o menor tempo foi atribuído a um 

participante que estava na dimensão paper-based (apenas redigiu o horário), seguido de 

um participante do celular e do computador, respectivamente em ordem crescente de 

tempo. A média da variável tempo foi maior para o papel, assim como o desvio padrão, 

sendo que o valor destas posições foi respectivamente de 181,3 e 75,82 segundos. No 

ambiente screen-based as médias e desvios foram de 107,3 e 55,95 segundos para o 

computador e 114,1 e 71,3 segundos para o celular. Entre os dez menores tempos, dois 

foram de participantes do grupo papel, dois de participantes do grupo computador, e o 

grupo do celular correspondeu aos outros seis menores tempos. Os resultados descritivos 

desta tarefa são apresentados no Quadro 4. 

Quadro 4: Resultados descritivos da segunda tarefa, segregado pelo meio. 

Meio utilizado: Papel 

Número de respostas corretas Obs. Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Ordem correta 93 3,882 2,904 0 10 

Fora de ordem 93 1,645 1,698 0 6 

Independente da ordem 93 5,527 2,725 0 10 

Vazias 93 2,860 2,543 0 10 

Tempo realizando (em segundos) 93 181,3 75,82 0 420 

Meio utilizado: Computador 

Número de respostas corretas Obs. Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Ordem correta 109 2,376 2,631 0 10 

Fora de ordem 109 0,890 1,108 0 6 

Independente da ordem 109 3,266 2,717 0 10 

Vazias 109 5,128 3,133 0 10 

Tempo realizando (em segundos) 109 107,3 55,95 10 257 

Meio utilizado: Celular 

Número de respostas corretas Obs. Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Ordem correta 91 2,527 2,681 0 10 

Fora de ordem 91 0,945 1,259 0 7 

Independente da ordem 91 3,473 2,818 0 10 

Vazias 91 5,374 3,289 0 10 

Tempo realizando (em segundos) 91 114,1 71,63 3 362 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019). 
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Embora os resultados descritivos direcionem aos pressupostos teóricos de Miller 

(1956) e Cowan (2010), para verificar a sexta hipótese de pesquisa (H6) de que os 

ambientes screen-based proporcionam pior memória foi aplicada a técnica de regressão 

linear, utilizando como variável dependente a quantidade de palavras recordadas 

independente da ordem, e como uma das variáveis explicativas o meio utilizado, 

organizado categoricamente. Os resultados da inferência são apresentados na Tabela 4. 

Os testes de especificação realizados implicam a não afirmação de que existe problema 

de heterocedasticidade (p-valor: 0,477), multicolinearidade (FIV médio: 1,49), 

especificação (p-valor: 0,034), forma funcional (p-valor: 0,163) e observações influentes 

(cook’s > 1,0), sendo que os resíduos não seguem uma distribuição normal (p-valor: 

0,000). 

Tabela 4: Resultados da regressão linear para a tarefa 2 

Variáveis Memória 

  

Computador -1,057*** 

 (0,392) 

Celular -0,960** 

 (0,400) 

Tempo 0,0163*** 

 (0,00219) 

Constante 2,576*** 

 (0,476) 

  

Observações 293 

R2 0,261 

Erro padrão em parênteses 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

A análise da regressão linear indica que existe associação significante entre o 

ambiente screen-based e a quantidade de palavras recordadas após a leitura. O sinal do 

coeficiente negativo para a categoria computador e celular leva a crer que estes ambientes 

contribuem negativamente para a memória. Desta forma, os resultados obtidos 

contribuem para a não rejeição da hipótese que os ambientes screen-based proporcionam 

pior memória daquilo que é lido. 

Como implicação teórica, os achados obtidos com a presente pesquisa confirmam 

as suposições de Benartzi e Lehrer (2015). Pelo inter-relacionamento entre a memória, o 

raciocínio e a compreensão, destacado por Just e Carpenter (1992), este estudo pode, 

através deste resultado, indicar que os ambientes screen-based estão associados a pior 

memória, e como a memória antecede a tomada de decisão, segundo Cowan et al. (2005), 

é possível que o meio influencie a tomada de decisão (H1).  
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Pelo relacionamento entre a memória e a atenção dispendida (STYLES, 2006), e 

pela atribuição de que a eficiência da capacidade de memória está relacionada ao Sistema 

2 de processamento (EVANS, 2012), os resultados supracitados indicam que o meio de 

apresentação pode influenciar na decisão. Tais achados são críticos, ainda, por as 

habilidades cognitivas das pessoas poder ser inferida por meio da aplicação de testes 

relacionados a memória (BADDELEY, 1992; MASSON; MILLER, 1983). 

Assim como na tarefa 1, de compreensão, as implicações práticas da 

demonstração que a memória daquilo que é lido, é menor nos ambientes screen-based 

estão em torno da conscientização de que, de acordo com os resultados, os avanços 

tecnológicos podem não ter total equivalência em relação ao papel. Da mesma forma, 

pela ausência de razoabilidade desta ação, a presente pesquisa não direciona para que a 

contabilidade e os seus usuários abandonem os meios computacionais, mas reconheçam 

que pode existir esta diferença ao utilizá-los, e direcionar meios de tentar diminuir ou 

mitigá-los. 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS DA TAREFA 3 

Na tarefa 3, que consistia na resolução de problemas baseados nas propostos por 

Benartzi e Lehrer (2015) envolvendo finanças e outros diretamente relacionado a 

contabilidade, procurou-se fornecer subsídio a primeira hipótese de pesquisa de que o 

meio de apresentação screen-based influencia a decisão dos indivíduos. A média geral de 

acertos, sem segregar pelo meio de exposição, foi de pouco mais que a metade das 

questões (3,23), tais resultados são apresentados no Quadro 5 (página 56). 

A primeira questão, que tratava sobre a capacidade de compra quando a taxa de 

juros de uma poupança foi menor que a taxa de inflação no mesmo período de tempo, 

obteve uma média de acertos de 87,4% (257 participantes). A segunda questão, que 

remetia novamente a inflação, e neste caso abordava que o participante teria realizado um 

investimento onde a taxa de rendimento do investimento foi igual inflação durante o 

período, teve uma média de acertos de 73,0% (214 indivíduos). 

A terceira questão, que seguia a mesma linha de raciocínio da segunda questão 

supracitada, sendo que abordado de forma mais complexa: envolvendo um montante 

maior e mais de um período. Nesta questão o número de acertos foi consideravelmente 

menor, questionados se o saldo do fim do presente ano seria maior ou menor do que o 
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saldo de um ano atrás, apenas cento e trinta e dois participantes acertaram. A suspeita é 

que este resultado pode ter sido menor em razão do indivíduo ter percebido as duas 

primeiras questões como fáceis demais, e pode ter dispendido menos atenção para 

responder a terceira. 

À luz da teoria sobre processamento cognitivo (EVANS; STANOVICH, 2013; 

KAHNEMAN, 2003; KAHNEMAN; FREDERICK, 2002), pela instintividade, os 

indivíduos podem ter respondido este quesito utilizando-se do Sistema 1 de 

processamento, que é o responsável por respostas mais rápidas. De acordo com o exposto 

por Kahneman e Frederick (2002), pelo fato de os sistemas funcionarem em sincronia, 

podem existir confusões entre crenças e preferências. 

Em tempo, sob a ótica da teoria da dissonância cognitiva (FESTINGER, 1957) 

justifica que ao tomar uma decisão entre opções, os atributos cognitivos podem sobrepor-

se de acordo com as similaridades, ou apresentar dissonância cognitiva por percepção de 

aspectos distintos. Como a presença de dissonância cognitiva pode apresentar-se como 

um desconforto psicológico (FONTANARI et al., 2012), nesta questão, os indivíduos 

podem ter apresentado um comportamento de supervalorização da escolha realizada, 

subestimando as respostas que não foram escolhidas como forma de diminuir a 

dissonância. Festinger (1957) e Liang (2016) apontam que este comportamento pode ser 

utilizado desta forma e com este intuito. 

Na quarta questão, onde o participante era perguntado sobre o comportamento de 

um saldo devedor, em relação a inflação, a média de acertos foi de 39,2%, 

correspondendo a cento e quinze inquiridos que responderam de forma correta.  

Ainda que similar à primeira questão que tratava sobre a capacidade de compra 

quando a taxa de juros foi menor que a taxa de inflação no mesmo período de tempo, o 

fato de ter acertado a primeira questão não foi indicativo para o mesmo participante 

acertar a quarta questão; das duzentos e cinquenta e sete respostas corretas na primeira, 

cento e quarenta e oito respondentes responderam a quarta de forma incorreta. Neste 

mesmo sentido, de forma destoante, dos cento e quinze participantes que obtiveram êxito 

na indicação da resposta da quarta questão, apenas sete não obtiveram êxito ao indicar a 

resposta do primeiro problema. 

Os pressupostos da Prospect Theory (TVERSKY; KAHNEMAN, 1981; 

KAHNEMAN; TVERSKY, 1984) é que as pessoas formulam simplificações das suas 

escolhas, desconsiderando aspectos comuns e concentrando em aspectos diferenciais 
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entre as alternativas dispostas. Combinados ao explícito sobre a criação de simplificações 

para redução da dissonância cognitiva (FESTINGER, 1957; FONTANARI et al., 2012), 

podem vir a justificar que embora os problemas fossem similares, como forma de reduzir 

a dissonância, os indivíduos podem ter admitido-os como diferentes, e ter indicado uma 

resposta diferente da lógica utilizada na primeira resposta fornecida. 

Os problemas mais específicos à contabilidade, apresentados nas questões cinco 

e seis apresentaram médias de respostas hábeis, numericamente, próximos as questões 

quatro e três, respectivamente. A média da pontuação foi de 32,8% para o quinto 

problema, que corresponde a noventa e sete participantes respondendo de forma correta. 

Já para o problema de número seis a média de acertos foi de 46,1%, representando cento 

e trinta e cinco indivíduos assinalando de forma adequada ao problema proposto. 

Se tratando do tempo utilizado por cada participante para realizar a terceira 

tarefa, assim como na primeira, houve uma discrepância bastante relevante entre os 

limites inferior (3 segundos) e superior (3750 segundos). Este dado indica que parte dos 

pesquisados desprendeu um tempo relevante do seu horário para a participação da 

pesquisa. Ao mesmo tempo alguns dos participantes podem não ter se sentido 

entusiasmado a fazer a tarefa e passaram adiante, sem sequer desprender tempo suficiente 

para observar a tarefa. Assim, estes achados sugerem que pode ter existido participantes 

que podem não ter lido completamente as perguntas. Hunt e Scheetz (2018) evidenciam 

que este fato pode ocorrer, assim como Huang et al. (2012) abordam que pode haver 

descuido ou aleatoriedade por parte dos respondentes. 

Quadro 5: Dados da tarefa 3, sem segregação por meio. 

Geral 

Pontuação Obs. Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Questão 1 293 0,874 0,333 0 1 

Questão 2 293 0,730 0,445 0 1 

Questão 3 293 0,451 0,498 0 1 

Questão 4 293 0,392 0,489 0 1 

Questão 5 293 0,328 0,470 0 1 

Questão 6 293 0,461 0,499 0 1 

Geral 293 3,235 1,258 0 6 

Tempo realizando 293 216,5 226,3 3 3750 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

Segregando os resultados de acordo com o meio utilizado, os dados médios para 

a primeira questão, o ambiente paper-based obteve como média 89,0% dos participantes 

indicando a resposta correta. O ambiente screen-based apresentou um resultado de 84,4% 

para o computador e 89,0% para o celular. O Quadro 6 evidencia que, de acordo com o 
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teste qui-quadrado, independente do meio onde foi realizada a tarefa, as proporções não 

são significativamente diferentes entre si. 

Quadro 6: Teste qui-quadrado para a questão 1. 

Questão 1  Meio utilizado 

 Papel Computador Celular Total 

Quantidade de erros 10 17 10 37 

Quantidade de acertos 83 92 81 256 

Total 93 109 91 293 

Pearson chi2(2) = 1,3884 Pr = 0,499 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

A segunda questão, cujo assunto abordado possuía similaridade com a questão 

anterior (inflação) teve para o grupo que realizou a resolução em papel uma média de 

acertos de 75,3%, contra 72,5% de acerto dos indivíduos classificados no computador e 

71,4% daqueles que estavam a resolver os problemas no celular. Bem como ocorrido com 

a resolução do primeiro problema, o Quadro 7 evidencia que, por meio do teste qui-

quadrado, o meio utilizado pode não oferecer diferença significante na proporção de 

acertos. 

Quadro 7: Teste qui-quadrado para a questão 2. 

Questão 2  Meio utilizado 

 Papel Computador Celular Total 

Quantidade de erros 23 30 26 79 

Quantidade de acertos 70 79 65 293 

Total 93 109 91 293 

Pearson chi2(2) = 0,3721 Pr = 0,830 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

A resolução do terceiro problema envolvendo finanças, cujo a quantidade de 

acertos foi consideravelmente menor na análise geral, o pesquisado cuja realização da 

questão se deu em papel apresentou um resultado de 31,2% de conformidade em relação 

ao sucesso na alocação da alternativa correta. Nos grupos screen-based a quantidade de 

acertos foi de 22,9% e 29,7% para o computador e o celular, respectivamente. Ainda que 

diferentes em valores numéricos, a inferência por meio do teste qui-quadrado revela que 

as proporções de acertos entre os grupos podem não ser estatisticamente diferentes. O 

Quadro 8 apresenta estes resultados. 

Quadro 8: Teste qui-quadrado para a questão 3. 

Questão 3 Meio utilizado 

 Papel Computador Celular Total 

Quantidade de erros 55 60 46 161 

Quantidade de acertos 38 49 45 132 

Total 93 109 91 293 

Pearson chi2(2) = 1,3717 Pr = 0,504 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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No quarto problema a ser solucionado, retratando o comportamento de um saldo 

devedor em relação a inflação, os respondentes que receberam a tarefa para realizar 

utilizando o ambiente paper-based apresentaram resultados médios, em termos não 

estatísticos, menores que os participantes que resolveram este problema no computador. 

A proporção de acertos para esta questão foi de 38,7% no papel, contra 41,3% do 

computador e 37,4% dos indivíduos que executaram a resolução no celular. Embora tal 

resultado do computador tenha se mostrado numericamente superior aos demais grupos, 

em termos estatísticos o teste qui-quadrado faz crer que as proporções de acertos entre os 

grupos não são diferentes. O Quadro 9 apresenta estes resultados. 

Similar ao fato ocorrido com as respostas considerando as médias gerais, sem 

segregação por grupo, a análise em separado demonstra que, ainda que o participante 

tenha acertado a primeira questão, que aborda um problema singular ao quarto problema, 

este acontecimento não implica em que o respondente tenha indicado a resposta correta 

como a que ele julgava como tal, indo ao encontro da literatura sobre dissonância 

cognitiva (e. g. FESTINGER, 1957; LIANG, 2016). 

Para o ambiente paper-based, dos oitenta e três pesquisados que obtiveram 

sucesso na indicação da primeira resposta como correta, quarenta e nove indicaram uma 

solução incorreta para o quarto problema. Pela direção inversa, apenas dois participantes 

indicaram uma solução correta ao quarto problema e uma errada ao primeiro. Este 

resultado vai ao encontro do pressuposto pelas pesquisas anteriores sobre processamento 

cognitivo e os sistemas inerentes (e.g. EVANS; STANOVICH, 2013; KAHNEMAN, 

2003; KAHNEMAN; FREDERICK, 2002). 

No ambiente screen-based, a indicação de resposta correta para o quarto problema 

e incorreta para o primeiro, pelo mesmo participante, foi similar ao grupo do papel sendo 

atribuída por dois participantes. Coincidentemente ao papel, um total de quarenta e nove 

pesquisados também indicou uma resposta hábil ao primeiro problema, mas não ao 

quarto. Este resultado é proporcionalmente superior, numericamente, para o meio 

computador, em que pese a quantidade de participantes sorteados com este meio foi 

maior.  

Sendo assim, há um reforço sobre os pressupostos da dissonância cognitiva de que 

problemas similares podem receber respostas distintas (FESTINGER, 1957; LIANG, 

2016) e que as respostas são, em parte dadas de forma rápida, com a utilização de 

heurísticas, (EVANS; STANOVICH, 2013; KAHNEMAN, 2003; KAHNEMAN; 



59 

 

 

FREDERICK, 2002) ainda que o processamento mais devagar e cuidadoso não garanta 

respostas corretas aos problemas (BAGO; NEYS, 2017). 

 

Se tratando da análise da quarta questão em relação ao primeiro problema para o 

ambiente screen-based direcionado ao celular, um total de cinquenta participantes 

indicou como hábil uma resposta em conformidade ao esperado para o primeiro problema, 

ao mesmo tempo em que propôs uma resposta inábil para a resolução da quarta questão.  

Quadro 9: Teste qui-quadrado para a questão 4. 

Questão 4 Meio utilizado 

 Papel Computador Celular Total 

Quantidade de erros 57 64 57 178 

Quantidade de acertos 36 45 34 115 

Total 93 109 91 293 

Pearson chi2(2) = 0,3365 Pr = 0,845 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

As implicações teórico-práticas que podem ser evidenciadas com as quatro 

primeiras questões é que os indivíduos podem confundir suas crenças e preferencias em 

relação as respostas, corroborando a Kahneman e Frederick (2002), ao atribuir respostas 

diferentes a problemas parecidos. A atribuição pode estar relacionada a presença de 

dissonância cognitiva (FESTINGER, 1957), fazendo com que similaridades e aspectos 

distintos possam não ser percebidos como tais.  

Ainda sobre tais implicações, as pressuposições de que os indivíduos possuem 

racionalidade limitada (SIMON, 1957; THALER, 1980), possivelmente em razão de 

limitações de atenção que são impeditivas ao processamento ótimo e completo 

(GABAIX, 2014, 2017) não podem ser descartadas. Tal fato se dá pelos achados de outras 

tarefas, onde foram encontradas associações negativas significativas entre o meio 

utilizado e a compreensão da leitura e memória. Entretanto, os resultados encontrados, 

por meio da disposição de problemas relacionados a finanças não subsidia a aceitação da 

hipótese que as decisões são piores nos ambientes screen-based, sendo um contraponto 

aos pressupostos de Benartzi e Lehrer (2015). 

O quinto quesito da terceira tarefa, que envolvia a solução de um problema 

intrínseco a contabilidade, cuja proporção média geral de soluções corretas foi de 32,8%, 

obteve no ambiente paper-based um total médio de 31,2% de resoluções apropriadas. 

Semelhante ao acontecido na quarta questão desta tarefa, os participantes classificados no 

grupo computador obtiveram 35,8% de êxito na indicação da resposta correta, sendo 

numericamente superior a proporção do papel supracitada e a do celular que foi de 30,8% 
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de respostas convenientemente assinaladas de acordo com o gabarito correto. Conforme 

indicações previamente encontradas em outras questões, o teste qui-quadrado, que é 

evidenciado no Quadro 10, induz a não significância entre as proporções das categorias 

analisadas. 

Quadro 10: Teste qui-quadrado para a questão 5. 

Questão 5  Meio utilizado 

 Papel Computador Celular Total 

Quantidade de erros 64 70 63 197 

Quantidade de acertos 29 39 28 96 

Total 93 109 91 293 

Pearson chi2(2) = 0,7199 Pr = 0,698 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Para sexto e último item da tarefa 3, também uma questão idiossincrásica da 

contabilidade, onde a proporção média geral de soluções corretas foi de 46,1%, a 

categoria relativa ao papel teve uma quantidade proporcional média de acertos igual a 

40,9%. Dentre todas as tarefas e quesitos já tratados até este ponto, este resultado merece 

realce por ser o único, dentre os já apresentados, em que a proporção média da categoria 

papel é inferior aos demais grupos. Para o grupo screen-based as proporções médias de 

acerto foram de 47,7% e 49,5% para o computador e o celular, em ordem respectiva. O 

resultado do teste qui-quadrado deste item, é sumarizado no Quadro 11 e indica a 

inexistência de diferenças significantes entre as proporções das categorias analisadas. 

Quadro 11: Teste qui-quadrado para a questão 6. 

Questão 6  Meio utilizado 

 Papel Computador Celular Total 

Quantidade de erros 55 57 46 158 

Quantidade de acertos 38 52 45 135 

Total 93 109 91 293 

Pearson chi2(2) = 1,552 Pr = 0,460 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Após verificar item por item, a verificação se existia associação significativa entre 

o meio e a quantidade de acertos foi realizada por meio da inferência por regressão linear 

múltipla, as médias verificadas de 3,06, 3,04 e 3,07 itens corretos para os meios de papel, 

computador e celular, nesta ordem, não apresentaram diferença significante entre os 

meios. Os resultados sumarizados na Tabela 5 dispõe que não existe significância 

indicativa de associação positiva também entre o tempo realizado e a quantidade de êxito 

na resolução dos quesitos.  

Em acordo com o proposto sobre dissonância (FESTINGER, 1957), racionalidade 

(SIMON, 1957; THALER, 1980), e processamento cognitivo (EVANS; STANOVICH, 
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2013; KAHNEMAN; FREDERICK, 2002) ainda que consciente, os indivíduos podem 

fornecer respostas incorretas mesmo refletindo de forma mais devagar (BAGO; NEYS, 

2017), que é o que , de fato, pode ter ocorrido, não sendo o meio associado ao teor das 

respostas, em desacordo com o proposto por Benartzi e Lehrer (2015). 

Os testes de especificação realizados implicam a não afirmação de que existe 

problema de heterocedasticidade (p-valor: 0,317), multicolinearidade (FIV médio: 1,25), 

especificação (p-valor: 0,997), forma funcional (p-valor: 0,940) e observações influentes 

(cook’s > 1,0), sendo que os resíduos não seguem uma distribuição normal (p-valor: 

0,000). 

Tabela 5: Resultados da inferência estatística. 

Variáveis Pontuação total 

Computador 0,128 

 (0,179) 

Celular 0,138 

 (0,186) 

Tempo 1,32e-07 

 (9,03e-08) 

Constante 3,132*** 

 (0,132) 

Observações 293 

R2 0,009 

Prob>F 0,0000 

Erro padrão em parênteses; 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

As implicações teórico-práticas nesta tarefa, podem ser descritas mais em virtude 

da confusão e consequente atribuição de respostas diferentes a quesitos parecidos, 

corroborando a Festinger (1957) e Kahneman e Frederick (2002), do que pela influência 

do meio utilizado no teor das respostas. Neste sentido, tal resultado demonstra um ponto 

contrastante aos pressupostos de Benartzi e Lehrer (2015), sendo que os resultados 

obtidos em tarefas anteriores são complementares a este; e suportam a não rejeição da 

influência do meio na aceitação da hipótese. 

4.4 ANÁLISE DOS DADOS DA TAREFA 4 

As questões que faziam parte da quarta tarefa do questionário correspondiam a 

dados simétricos apresentados de forma diferente. Embora os gráficos recebessem 

aleatoriamente nomenclaturas hipotéticas, estes foram elaborados com dados de uma 

empresa real. Ao escolher qual o melhor resultado, ou se o resultado era indiferente na 
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comparação de resultados, a grande maioria dos respondentes indicou que existia 

diferença entre os dois resultados apresentados. No Quadro 12 segue o resumo das 

decisões dos respondentes.  

Quadro 12: Resumo das decisões dos respondentes na tarefa 4. 

Sem segregação de acordo com o meio utilizado 

Pontuação Obs. Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Gráfico barras sem ponto 293 0,201 0,402 0 1 

Gráfico linhas sem ponto 293 0,195 0,397 0 1 

Gráfico linha x barra com ponto 293 0,659 0,475 0 1 

Gráfico linha com ponto 293 0,365 0,482 0 1 

Gráfico barra x linha sem ponto 293 0,239 0,427 0 1 

Geral de “indiferente” 293 1,659 1,421 0 5 

Tempo realizando 293 150,3 77,05 2 558 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

O resultado geral apresenta que para a maioria dos respondentes o gerenciamento 

de impressão foi efetivo, uma vez que estes demonstraram por meio das suas respostas 

que consideravam que os dados apresentados eram diferentes entre si. Como apresentado 

em estudos anteriores (e.g. AMER; RAVINDRAN, 2010; BEATTIE; JONES, 2002; 

HUANG; CHUNG, 2008; LEITE, 2015; LIMA; SILVA, 2013), a forma como a 

informação é apresentada por meio de disposições gráficas influencia a decisão dos 

indivíduos (TVERSKY; KAHNEMAN, 1981; KAHNEMAN; TVERSKY, 1984). 

A disposição dos resultados obtidos corrobora com a inexistência de evidências 

plausíveis de que os indivíduos são plenamente racionais e por isso tomam a melhor 

decisão possível para si (SIMON, 1955, 1957; THALER, 1980). Sendo assim, o 

gerenciamento da impressão realizado por meio dos gráficos influencia a decisão das 

pessoas sobre quão bom ou ruim ela julga o resultado. 

Quando comparando as informações apresentadas da mesma forma (entre gráficos 

de barras ou linhas) a proporção média de indivíduos que julgaram como indiferente os 

dados apresentados foi próxima a 20%. Da mesma forma, a proporção média se manteve 

próxima a 20,0% quando os dados estavam em dimensões distintas (linha x barra). Uma 

análise comparativa entre as decisões tomadas pelos participantes em cada questão, 

evidencia que a disposição de referências como pontos no decorrer do gráfico, podem 

minimizar a presença do viés incluído ao se gerenciar uma apresentação. De acordo com 

Amer e Ravindran (2010) este resultado é encontrado desta forma e também pode ser 

obtido adicionando-se dimensionalidades à apresentação. 

Considerando os dados de forma conjunta, o resultado obtido no presente estudo 

é que o gerenciamento de impressões é efetivo, conforme a base teórica pressupõe (e. g. 
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TVERSKY; KAHNEMAN, 1981; KAHNEMAN; TVERSKY, 1984). As implicações 

práticas desta evidenciação é que uma vez que funcione, as empresas e os preparadores 

podem adotá-lo para direcionar a opinião dos seus usuários de informação. Sendo 

possível que a sua presença já existente possa ser com este propósito (BEATTIE; JONES, 

1992; PENROSE, 2008). A terceira hipótese da presente pesquisa (H3) de que os 

indivíduos são suscetíveis ao gerenciamento gráfico e tomam decisões piores recebe 

então induções para a sua não rejeição. 

Verificando à parte em relação aos meios de exposição screen e paper-based os 

resultados demonstram que a média, numericamente, do grupo que realizou a tarefa no 

papel foi superior aos demais meios, exceto na comparação entre os gráficos de linha que 

possuíam ponto de referência. Neste caso, o grupo que resolveu os quesitos no 

computador teve uma média maior que os demais. Os participantes expostos ao meio 

screen-based na categoria celular obtiveram, em todas as questões, proporção de acertos 

menor que os outros participantes. Estes resultados são sumarizados no Quadro 13. 

Quadro 13: Resultados da quarta tarefa segregados por meio utilizado. 

Meio utilizado: Papel 

Pontuação Obs. Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Gráfico barras sem ponto 93 0,269 0,446 0 1 

Gráfico linhas sem ponto 93 0,226 0,420 0 1 

Gráfico linha x barra com ponto 93 0,720 0,451 0 1 

Gráfico linha com ponto 93 0,366 0,484 0 1 

Gráfico barra x linha sem ponto 93 0,280 0,451 0 1 

Geral de “indiferente” 93 1,860 1,515 0 5 

Tempo realizando 93 191,7 91,28 65 558 

Meio utilizado: Computador 

Pontuação Obs. Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Gráfico barras sem ponto 109 0,211 0,410 0 1 

Gráfico linhas sem ponto 109 0,211 0,410 0 1 

Gráfico linha x barra com ponto 109 0,642 0,482 0 1 

Gráfico linha com ponto 109 0,413 0,495 0 1 

Gráfico barra x linha sem ponto 109 0,266 0,444 0 1 

Geral de “indiferente” 109 1,743 1,443 0 5 

Tempo realizando 109 139,9 64,70 2 335 

Meio utilizado: Celular 

Pontuação Obs. Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Gráfico barras sem ponto 91 0,121 0,328 0 1 

Gráfico linhas sem ponto 91 0,143 0,352 0 1 

Gráfico linha x barra com ponto 91 0,615 0,489 0 1 

Gráfico linha com ponto 91 0,308 0,464 0 1 

Gráfico barra x linha sem ponto 91 0,165 0,373 0 1 

Geral de “indiferente” 91 1,352 1,251 0 5 

Tempo realizando 91 120,6 54,09 7 294 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 

Utilizando-se do teste de diferença entre proporções, qui-quadrado, de forma 
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semelhante a utilizada em tarefas anteriores, verificou-se que as pessoas que utilizaram o 

meio paper-based obtiveram por meio de sua percepção, um resultado significantemente 

maior para a distinção entre os gráficos em barras sem pontos como referência. 

Confrontando os resultados de proporção de acertos obtidos nos demais gráficos em 

relação ao meio utilizado não foi encontrada significância estatística que indicasse que as 

proporções divergiam de acordo com o meio, exceto na comparação entre os gráficos em 

barras sem pontos, como supracitado. O Quadro 14 traz os resultados obtidos nos testes 

qui-quadrado. 

Quadro 14: Resultados dos testes qui-quadrado entre os meios. 

Gráficos barras sem ponto Pearson chi2(2) = 6,359l Pr = 0,042 

Gráficos linhas sem ponto Pearson chi2(2) = 2,320 Pr = 0,313 

Gráficos linha x barra com ponto Pearson chi2(2) = 2,467 Pr = 0,291 

Gráficos linha com ponto Pearson chi2(2) = 2,365 Pr = 0,306 

Gráficos barra x linha sem ponto Pearson chi2(2) = 4,033 Pr = 0,133 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019) 

Para verificar se o montante geral das decisões que atribuíram que os gráficos 

eram indiferentes entre si, divergiam entre os meios ou foram iguais, em função da não 

normalidade dos dados (p-valor de 0.000 pelo teste Shapiro-Wilk e 0.004 pelo teste 

Shapiro-Francia) foi utilizado o teste não paramétrico de diferença de médias de Kruskal-

Wallis. Cooper e Schindler (2014) classificam este teste como adequado para 

experimentos cujos participantes são designados para os grupos de forma aleatória e se 

quer verificar se entre estas amostras independentes existe diferença. E a implementação 

de Dinno (2014) foi utilizada para verificar quais os grupos que eram diferentes. 

A verificação de existência de diferença entre os grupos teve resultado 

significativo (p-valor: 0,068), indicando uma possível não rejeição da hipótese de 

pesquisa que o ambiente screen-based têm maior propensão ao gerenciamento gráfico. A 

comparação por meio da implementação de Dinno (2014) demonstra que existe diferença 

significativa entre o grupo paper-based e o grupo classificado no celular (p-valor 0,037). 

Sendo assim, a quarta hipótese (H4) de que no ambiente screen-based os indivíduos estão 

mais suscetíveis ao viés pela forma de apresentação, pela atenção ser mais escassa não 

pode ser rejeitada. 

Como implicações teóricas, esta pesquisa evidencia que o gerenciamento de 

impressões é efetivo, corroborando a Tversky e Kahneman (1981) e Kahneman e Tversky 

(1984), ressalta ainda que o gerenciamento gráfico influencia a percepção do indivíduo 

(AMER; RAVINDRAN, 2010; BEATTIE; JONES, 2002; BONFIM et al., 2018; 

HUANG; CHUNG, 2008; LEITE, 2015; LIMA; SILVA, 2013; PENNINGTON; 
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TUTTLE, 2009; WILLIAMS; MOORE, 2015) e é minimizado quando atribuídos pontos 

de referência ao gráfico. Entre os meios screen e paper-based a implicação é que a 

suscetibilidade é maior no celular, corroborando as suspeições de Benartzi e Lehrer 

(2015) e preenchendo a lacuna exposta por Bonfim et al. (2018). 

Como implicações práticas, tem-se que ainda que os ambientes screen-based não 

sejam abandonados e estejam cada vez mais onipresentes nas decisões, estes fazem com 

que a decisão seja pior em razão da possível maior falta de atenção a aspectos relevantes, 

provavelmente em razão da realização de multitarefas cognitivamente concorrentes. 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS DA CARGA MENTAL DE TRABALHO 

A análise da carga mental de trabalho dispendida apresentou valores bastante 

acima da média para os três grupos, implicando em indicar que os participantes 

perceberam, segundo as suas próprias opiniões, a realização das tarefas como demandante 

de muita carga de trabalho. Este resultado pode ter ocorrido em virtude do tamanho dos 

questionários que geralmente eles respondem para participar de pesquisas, serem menor 

do que o do presente estudo. Ou ainda pelo procedimento utilizado nas questões fugir 

daquilo que geralmente se observa nas pesquisas em contabilidade. 

Os participantes que resolveram o instrumento de pesquisa no papel tiveram as 

dimensões exigência mental, exigência física, pressão do tempo, sucesso e esforço total 

maior do que nos outros meios, matematicamente. Este achado direciona ao predito por 

Mark, Czerwinski e Iqbal (2018), a razão desta ocorrência pode estar pelo fato da 

presença de interrupções, e tarefas concorrentes fazem com que a percepção de carga de 

trabalho pelo indivíduo seja menor. Tal resultado pode estar relacionado ainda ao esforço 

mental realizado na tela ser menor que no papel (SIDI; OPHIR; ACKERMAN, 2016). 

A quantidade média de frustação, numericamente, relacionada a irritação e 

desencorajamento foi menor para estes indivíduos que realizaram no papel. Uma possível 

explicação para este fato é que neste meio havia impossibilidade prática de se fazer a 

utilização dos meios screen-based, e pela onipresença deste meios, os participantes 

podem ter se sentido em desvantagem em relação aos outros que realizavam no 

computador ou celular. O quadro 15 apresenta os resultados para cada uma das dimensões 

de acordo com o meio. 
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Quadro 15: Pontuações atribuídas as dimensões na avaliação das tarefas. 

Meio utilizado: Papel 

Variável Obs. Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Exigência mental 93 16,20 2,548 9 20 

Exigência física 93 5,269 5,080 1 20 

Pressão do tempo 93 11,29 5,689 1 20 

Sucesso 93 9,613 4,131 1 20 

Esforço total 93 14,14 3,506 4 20 

Frustação 93 10,99 5,338 1 20 

Meio utilizado: Computador 

Variável Obs. Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Exigência mental 109 15,14 3,497 7 20 

Exigência física 109 4,413 5,299 0 20 

Pressão do tempo 109 10,38 5,492 0 20 

Sucesso 109 8,266 3,875 0 20 

Esforço total  109 13,03 3,542 4 20 

Frustação 109 11,75 5,244 0 20 

Meio utilizado: Celular 

Variável Obs. Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Exigência mental 91 15,42 3,646 7 20 

Exigência física 91 5,978 5,414 0 20 

Pressão do tempo 91 11,30 5,059 0 20 

Sucesso 91 9,231 4,714 0 20 

Esforço total  91 13,24 3,885 0 20 

Frustação 91 11,92 5,222 0 20 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Após ou durante a realização da observação das aplicações, alguns participantes 

afirmaram que embora respondessem outras pesquisas por livre e espontânea vontade, o 

fato de poder receber a barra de chocolate fez com que eles se sentissem mais motivados 

a realizar a pesquisa. Neste sentido, outros participantes chegaram a afirmar que iriam 

participar exclusivamente pela premiação. De todos os participantes, apenas dois não 

quiseram receber o chocolate, ambos na cidade de Natal/RN e do turno da manhã, sendo 

que um deles voltou atrás e pegou para presentear outro participante. 

Em relação a dificuldade percebida, um participante voltou-se para o pesquisador 

que estava aplicando as tarefas e comentou: “Isso não é pesquisa pra ser aplicada com a 

gente, que ainda está na graduação”. Neste mesmo sentido, alguns participantes ficaram 

curiosos para saber a quantidade de acertos que tinham obtido, pois acreditavam que 

tinham apresentado um desempenho ruim na realização, em especial, da primeira tarefa. 

Houve ainda um participante que procurou o pesquisador após a aplicação e afirmou que 

para quem estava fazendo nos ambientes screen-based era “muito mais fácil e mais 

rápido”. 

Em relação a colaboração entre os participantes para a resolução das tarefas, não 

foi percebido pelos aplicadores algum fato que configurasse que o participante estava 

colando. Alguns participantes, no entanto, quando concluíam as lacunas que eles sabiam 
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ou haviam memorizado, chamava o pesquisador aplicador para perguntar se podia passar 

para a próxima tarefa. 

Com base em Mayes, Sims e Koonce (2001), Kirschner e Karpinski (2010) e 

Mark, CzerwinskI e Iqbal (2018) foi verificado a existência de associação com 

significância estatística entre as diferenças mensuradas nas dimensões e na carga de 

trabalho total entre os ambientes screen e paper-based. Para realizá-la foi analisado por 

meio da operacionalização de um modelo de regressão linear para cada dimensão do 

procedimento mensurado pela NASA-TLX, além de operacionalizar também um modelo 

considerando a carga de trabalho de forma geral. 

Os resultados obtidos com a inferência estatística é de que o meio utilizado apenas 

foi significante e com coeficiente diferente de zero (seguindo o Prob>F) para as 

dimensões exigência mental e sucesso. Na exigência mental, as respostas subjetivas dos 

participantes nos ambientes screen-based foi de uma menor exigência mental percebida, 

sendo significante e com sinal negativo para o computador, bem como para o celular. 

Uma possível implicação para tal evidência é que, nestes ambientes, os participantes 

podem ter se sentido mais à vontade para realizar outras coisas além da participação na 

pesquisa. 

Em relação ao sucesso percebido, apenas os indivíduos classificados no 

computador afirmaram ter percebido ter menos sucesso na realização das tarefas do que 

os participantes do papel (considerando a significância). Sendo assim, é possível que 

exista diferença de acordo com o meio utilizado, corroborando a não rejeição da segunda 

hipótese da presente pesquisa, que o meio de apresentação screen-based influencia a 

carga mental de trabalho para a realização de tarefas. A Tabela 6 apresenta os resultados 

dos modelos de regressão operacionalizados. 

O dispêndio de atenção para o processamento cognitivo requer retornos 

(THORNGATE, 1990), embora a atenção derive da alta complexidade do cérebro 

(STYLES, 2006), de acordo com os resultados obtidos, é possível que os ambientes 

screen-based sejam percebidos como retornos mais facilmente mensuráveis, ou 

perceptíveis, pelos indivíduos, tendo em vista que existem mais captadores de atenção 

nestes meios. Neste sentido Carrier et al. (2015) abordam que há uma propensão maior a 

realização de multitarefas, que concorrem pela atenção do indivíduo nos ambientes 

online. 
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Tabela 6: Resultados dos modelos de regressão operacionalizados. 

Variáveis Exigência 

mental 

Exigência 

física  

Pressão 

tempo 

Sucesso Esforço 

total 

Frustação Workload 

        

Computador -1,056** -0,794 -0,902 -1,493** -1,230** 0,836 -0,373** 

 (0,467) (0,762) (0,781) (0,605) (0,526) (0,755) (0,191) 

Celular -0,796* 0,754 0,207 -0,542 -0,972* 0,904 -0,125 

 (0,490) (0,799) (0,819) (0,634) (0,552) (0,792) (0,200) 

Idade -0,030 0,0319 0,0987 0,0782* -0,0277 -0,0765 -0,004 

 (0,0361) (0,058) (0,0603) (0,0467) (0,0407) (0,0583) (0,147) 

Profissão/atuação 0,326 -0,397 0,0886 -0,0737 0,280 0,593 0,121 

 (0,435) (0,710) (0,727) (0,563) (0,490) (0,703) (0,178) 

Autônomo -1,452 -0,933 -0,308 0,701 0,741 -2,118 -0,352 

 (1,118) (1,824) (1,869) (1,447) (1,259) (1,807) (0,457) 

Empregado -1,018** 0,438 -0,784 0,155 -0,806 -0,924 -0,387** 

 (0,539) (0,880) (0,902) (0,698) (0,608) (0,872) (0,220) 

Empresário 0,891 -1,556 -0,303 -2,267 0,495 0,902 0,199 

 (1,378) (2,248) (2,303) (1,783) (1,552) (2,226) (0,563) 

Estagiário -0,768* -0,682 -0,843 0,780 -0,666 -0,0889 -0,334 

 (0,525) (0,856) (0,878) (0,680) (0,591) (0,848) (0,214) 

Gênero 0,775** -0,545 1,304** -1,074** 0,358 1,086* 0,355** 

 (0,384) (0,626) (0,642) (0,497) (0,432) (0,620) (0,157) 

Constante 17,069*** 4,928*** 8,649*** 8,108*** 15,05*** 12,54*** 0,319 

 (0,969) (1,582) (1,620) (1,255) (1,092) (1,566) (0,396) 

Observações 293 293 293 293 293 293 293 

R2 0,063 0,031 0,035 0,059 0,037 0,042 0,051 

Prob > F 0,0275 0,4315 0,3451 0,0412 0,2940 0,2029 0,0872 

VIF Médio 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 

Breush-Pagan 0,101 0,151 0,121 0,442 0,665 0,938 0,634 

Shapiro-Wilk 0,000 0,000 0,000 0,444 0,002 0,000 0,053 

Linktest 0,732 0,417 0,634 0,952 0,796 0,124 0,779 

Forma funcional 0,877 0,786 0,258 0,547 0,250 0,005 0,788 

Distância Cook < 1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 

Erro padrão em parênteses; 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2019) 

As implicações práticas do resultado obtido em relação a carga mental de trabalho 

giram em torno de que os indivíduos podem perceber os meios como possível de se 

realizar tarefas que tragam retornos pessoais, como felicidade e entretenimento. Este 

resultado concorda com Duke e Montag (2017) que afirmam que tal uso é impeditivo a 

formação de um fluxo de atividades, por exemplo no trabalho. E como a atenção é 

dispendida de acordo com os retornos percebidos (KAHNEMAN, 1973; THORNGATE, 

1990; PASHLER, 1998), o ambiente screen-based possui uma gama maior de captadores 

de atenção. 

Corroborando aos resultados obtidos por Katz-Sidlow et al. (2012) e Ross e Sarah 

(2012), é possível que os participantes tenham perdido informações importantes quando 

nos ambientes screen-based. Consoante a isto, a atenção pode não ter ficado tão focada 

nas tarefas como aqueles que responderam as tarefas no ambiente paper-based, e por isso 

foi percebido como mais exigente mentalmente. Outrossim, Kirschner e Karpinski (2010) 
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abordam que as interrupções podem fazer com que a carga mental percebida seja maior. 

No entanto, caso a carga já seja elevada demais para o processamento (MAYES; SIMS; 

KOONCE, 2001) os meios digitais podem ter sido utilizados como escape as tarefas. 

Em relação a propensão ao cometimento de erros e desestruturação do 

desempenho de tarefas (MCFARLANE, 2002; MCFARLANE; LATORELLA, 2002), o 

ambiente screen-based foi percebido pelos participantes como o de menor sucesso 

percebido na realização das tarefas, sendo corroborado a presunção de insucesso do 

participante aos resultados já relatados de pior desempenho na memória e compreensão, 

por exemplo. Sendo assim, é ressaltado, de acordo com as evidências que este meio pode 

ter feito com que os participantes se sentissem mais confortáveis e menos exigidos 

mentalmente, e por isso o sucesso foi percebido como pior. 

As dimensões exigência física, pressão do tempo e frustração, de acordo com os 

resultados, não apresentam associação com o meio utilizado pelo participante para 

realizar as tarefas. Em relação a tais atributos, estes podem estar relacionados a aspectos 

que não foram capturados, ou considerados na inferência realizada. No entanto, como o 

intuito é o de verificar associação entre os meios e cada dimensão, esta evidência sugere 

a não associação. 

Em relação ao gênero do participante, apenas não apresentou associação 

estatisticamente significante para as dimensões exigência física e quantidade de esforço 

total. Outrossim, para o componente workload esta característica do participante está 

positivamente associada a uma maior carga reportada. Esta evidência significa que o fato 

do indivíduo ser do gênero feminino fez com que fosse percebido como mais exigente a 

execução das tarefas. 

Em relação a profissão e ocupação, os participantes cuja ocupação é como 

empregado ou estagiário relataram que foram menos exigidos mentalmente nas tarefas. É 

possível que estes participantes  

De acordo com os resultados expostos, o Quadro 16 resume as hipóteses da 

presente pesquisa, traz alguns estudos que as suportam e demonstram quais os resultados 

encontrados. 
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Quadro 16: Resumo dos resultados encontrados 

Hipótese Literatura 
Sinal 

esperado 
Resultados encontrados 

Hipótese 1: O meio de 

apresentação screen-

based influencia a 

decisão; 

DUKE; MONTAG, 2017; 

MONTAG; WALLA, 2016; 

WALSH, 2016 

 Negativo 
Indicam a não rejeição da 

hipótese 

Hipótese 2: o meio de 

apresentação screen-

based influencia a carga 

mental de trabalho para a 

realização de tarefas; 

MAYES; SIMS; KOONCE, 

2001; MARK; CZERWINSKI; 

IQBAL, 2018 

Negativo 
Indicam a não rejeição da 

hipótese 

Hipótese 3: os 

indivíduos são 

suscetíveis ao 

gerenciamento gráfico e 

tomam decisões piores; 

AMER; RAVINDRAN, 2010; 

BEATTIE; JONES, 2002; 

HUANG; CHUNG, 2008; 

LEITE, 2015; WILLIAMS; 

MOORE, 2015 

Negativo 
Indicam a não rejeição da 

hipótese 

Hipótese 4: No ambiente 

screen-based os 

indivíduos estão mais 

suscetíveis ao viés pela 

forma apresentação, pela 

atenção ser mais escassa; 

BENARTZI; LEHRER, 2015; 

BONFIM et al., 2018 
Negativo 

Indicam a não rejeição da 

hipótese 

Hipótese 5: Os 

ambientes screen-based 

proporcionam pior 

compreensão da 

informação contábil; 

LAUTERMAN;ACKERMAN, 

2014; LIU, 2005; MORINEAU 

et al., 2005; NOYES; 

GARLAND, 2003; SIDI et al., 

2017 

Negativo 
Indicam a não rejeição da 

hipótese 

Hipótese 6: Os 

ambientes screen-based 

proporcionam pior 

memória; 

BENARTZI; LEHRER, 2015 Negativo 
Indicam a não rejeição da 

hipótese 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

Os resultados da presente pesquisa sugerem a não rejeição de todas as hipóteses 

verificadas. Sendo assim, é possível evidenciar que as telas não são equivalentes ao papel 

em termos de compreensão da informação, memória daquilo que é lido, propensão ao 

gerenciamento gráfico, carga mental de trabalho e tomada de decisão de forma geral. 

Baseado nas pressuposições teóricas abordadas, é possível que as telas sejam ambientes 

de processamento cognitivo mais superficial, embora mais rápido.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo teve como objetivo analisar as características do aspecto de inferioridade 

cognitiva na tomada de decisão nos ambientes screen-based e paper-based. Partindo 

deste ponto, as verificações indicam que existe associação entre os aspectos que compõem 

a decisão e o meio utilizado. As identificações de associações e diferenças entre os meios, 

bem como principais implicações teórico-práticas e conclusões foram respondidas por 

meio dos objetivos específicos que serão discutidos a seguir. 

O primeiro objetivo específico foi avaliar se existe significância na compreensão 

da leitura que diferencie os ambientes screen-based e paper-based. As constatações 

obtidas na verificação da quinta hipótese por meio dos dados obtidos indicam que existe 

uma associação negativa entre a compreensão e o meio screen-based utilizado para 

realizar a tarefa. Tal associação apresenta um coeficiente de sinal negativo, e é, 

numericamente, pior no computador do que no celular, indicando que os meios screen-

based contribuíram negativamente para a compreensão. 

O segundo objetivo específico era identificar se existe diferença na memória 

daquilo que é lido em ambientes screen-based e paper-based. De forma síncrona ao 

primeiro objetivo, os achados deste estudo indicam, por meio da verificação da sexta 

hipótese de pesquisa, que os ambientes screen-based estão associados a pior memória, e 

como a memória antecede a tomada de decisão, segundo Cowan et al. (2005), é possível 

que o meio influencie a tomada de decisão (H1).  

O terceiro objetivo específico de verificar se o gerenciamento gráfico altera a 

percepção do tomador de decisão, e o quarto, se existe diferença em ambientes screen-

based e paper-based, foi atingido por meio da análise dos dados obtidos com a resolução 

da quarta tarefa. Os resultados para estes objetivos (respondidos por meio da terceira e 

quarta hipóteses) ratificam que o gerenciamento de impressão foi efetivo como 

apresentado em estudos anteriores (e.g. AMER; RAVINDRAN, 2010; BEATTIE; 

JONES, 2002; HUANG; CHUNG, 2008; LEITE, 2015; LIMA; SILVA, 2013), e 

suportado pela teoria (TVERSKY; KAHNEMAN, 1981; KAHNEMAN; TVERSKY, 

1984). 

Verificou-se que as pessoas que utilizaram o meio paper-based obtiverampor 

meio de sua percepção, um resultado significantemente maior para a distinção entre os 

gráficos em barras sem pontos como referência, podendo implicar na não rejeição de que 
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o meio influencia a percepção em relação ao gerenciamento de impressões por meio de 

gráficos.  

O quinto objetivo específico de verificar se existe diferença da carga mental de 

trabalho na execução de tarefas e resolução de problemas contábeis em ambientes screen-

based e paper-based foi atingido por meio da análise dos dados obtidos na NASA-TLX. 

Como respostas ao presente objetivo tem-se que na dimensão de exigência mental, as 

respostas subjetivas dos participantes nos ambientes screen-based apresentou-se com 

associação significante e negativa para o computador, bem como para o celular. Com 

estas evidências, tem-se que o meio de apresentação screen-based influencia a carga 

mental de trabalho para a realização de tarefas. 

Como resposta ao último objetivo específico de descrever possíveis impactos aos 

usuários da contabilidade que utilizam as informações em ambientes screen-based, têm-

se que por consequência da compreensão, memória e suscetibilidade a presença de viés 

ser diferente nestes ambientes, é preciso que se tenha enfoque e cuidado maior ao produzir 

e utilizar informações neste meio. Pela presença cada vez mais acentuada destes meios 

na tomada de decisão por esta área, conhecer que o meio computacional detém 

características idiossincrásicas pode ser importante para melhorar a qualidade das 

decisões ou evitar que se deteriore tal característica. 

Por fim, os resultados do estudo não devem ser generalizados por apresentar 

aplicações geograficamente distintas e amostragem ter sido feita por conveniência, onde 

uma razoável parcela dos respondentes é estudante, embora alguns atuem em sua área. É 

salutar ainda que se relembre que os dados analisados dependem do comprometimento 

dos participantes ao responderem. No entanto, estes resultados não podem ser 

invalidados, em que pese o presente trabalho não busca exaurir as lacunas existentes, e 

sim contribuir para que estas sejam diminuídas. 

Com isso, as sugestões para estudos posteriores é de se fazer replicações com 

profissionais atuantes. Verificar se a pressão acentua, diminui ou extingue as diferenças 

entre os ambientes. Inferir se o fato de o indivíduo preferir o papel influencia na sua 

compreensão em outros meios, ou o contrário. Cabe ainda como sugestões a aplicação do 

instrumento em outros cursos além de contabilidade, tendo em vista que estes 

participantes são também potenciais consumidores da informação.  
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Apêndice 

 

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis 

 

Este é um convite para que você participe de uma pesquisa científica, sobre 

informação contábil e decisão, realizada na Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Os resultados obtidos serão utilizados apenas para fins acadêmicos, sendo realçado 

que as respostas dos inquiridos representam apenas a sua opinião individual. Os dados 

que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em congressos 

ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar, não se faz necessário, portanto, colocar a sua identificação em nenhuma das 

folhas, nem assinar estas folhas. Este questionário tem como objetivo verificar a 

influência do meio de apresentação no entendimento da informação contábil e da decisão.  

Solicitamos que responda de forma espontânea e sincera a todas as questões. Nas 

questões terá apenas de assinalar com uma marcação ou de forma dissertativa.  

Este documento tem como pesquisador responsável: José Mauro Madeiros Velôso 

Soares. Orientado pelo Prof. Dr. César Augusto Tibúrcio Silva. 

Caso você decida participar, você deverá responder as tarefas que são requisitadas, 

sendo elas: Uma tarefa de proposição de texto para preenchimento de lacunas, uma tarefa 

de memória, e duas tarefas de tomada de decisão. Durante a realização das tarefas a 

previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco que você corre é semelhante àquele sentido 

num exame físico ou psicológico de rotina. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas enviando um 

e-mail para: jmauro@ufrn.edu.br 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 

qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em 

local seguro e por um período de 5 anos. 

 

Obrigado pela sua colaboração. 
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Perfil do Respondente – Dados Gerais   

1. Gênero: (  )Feminino (  )Masculino   (  )Prefiro não responder     

2. Qual a sua idade, em anos completos? ________ 

3. Qual o curso em que você estuda?(  )Contabilidade(  )Administração( )Outro__ 

4. Qual Turno em que você estuda: (  )Diurno    (  )Noturno  

5. Qual o tipo de instituição em que você estuda: (  )Pública    (  )Privada  

6. Qual a cidade onde você estuda? ___________  

7. Qual sua situação no mercado de trabalho? 

(_)Estagiário (_)Empregado (_)Autônomo (_)Empresário (_)Aposentado 

(_)Desempregado 
8. Qual a sua principal área de formação: _______________ 

9. Maior titulação concluída:(  )Graduação (  )Especialização  (  )Mestrado  (  

)Doutorado  

10. Tempo de atuação na profissão, em anos completos: ______ 

 

Nesta seção você deverá responder conforme as lacunas que existem no texto, 

indicando uma palavra para preencher a lacuna, de acordo com o que você julga como 

substituto. É importante deixar claro que as palavras que você indicará como apropriadas 

reflete apenas o seu julgamento e você não receberá nenhuma penalidade caso a palavra 

proposta por você não seja exatamente a mesma que a do texto originalmente, ou caso 

você deixe eventualmente alguma das lacunas em branco. As palavras podem ser artigos, 

substantivos, preposições, verbos, etc. 

 

A Figura 3 a seguir instrui e exemplifica sobre a tarefa que você deve realizar. 

Figura 3: Instrução para realização da tarefa 1. 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2019)  
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Tarefa 1 : Indique uma palavra para preencher a lacuna, de acordo com o que 

você julga como substituto. 

 

Horário do início:  _____:______

 

Empresa Alfa 

IMOBILIZADO 

 

Está demonstrado pelo custo _(1)_ aquisição ou custo de _(2)_, que compreende 

também os _(3)_ diretamente atribuíveis para colocar _(4)_ ativo em condições de _(5)__, 

bem como, quando aplicável, _(6)_ dos custos com desmontagem _(7)_ remoção do 

imobilizado e _(8)_ restauração do local onde _(9)_ localizado, deduzido da depreciação 

_(10)_ e perdas por redução _(11)_ valor recuperável de ativos (impairment).  

 

1) _______________ 

2) _______________ 

3) _______________ 

4) _______________ 

5) _______________ 

6) _______________ 

7) _______________ 

8) _______________ 

9) _______________ 

10) _______________ 

11) _______________

Os gastos com grandes _(12)_ planejadas efetuadas para restaurar _(13)_ manter 

os padrões originais _(14)_ desempenho das unidades industriais, _(15)_ unidades 

marítimas de produção _(16)_ dos navios são reconhecidos _(17)_ ativo imobilizado 

quando os _(18)_ de reconhecimento são atendidos. _(19)_ gastos são depreciados pelo 

_(20)_ previsto até a próxima _(21)_ manutenção.  

 

12) _______________ 

13) _______________ 

14) _______________ 

15) _______________ 

16) _______________ 

17) _______________ 

18) _______________ 

19) _______________ 

20) _______________ 

21) _______________ 

 

Os gastos com as _(22)_ que não atendem a _(23)_ requisitos são reconhecidos 

como _(24)_ do período (custo ou _(24)_). As peças de reposição _(25)_ sobressalentes 

com vida útil _(26)_ a um ano e _(27)_ só podem ser utilizados _(28)_ conexão com itens 

do _(29)_ imobilizado são reconhecidos e _(30)_ junto com o bem _(31)_. Os encargos 

financeiros de _(32)_ obtidos, quando diretamente atribuíveis _(33)_ aquisição ou à 

construção _(34)_ ativos, são capitalizados como _(35)_ dos custos desses ativos. 

22) _______________ 

23) _______________ 

24) _______________ 

25) _______________ 

26) _______________ 

27) _______________ 

28) _______________ 

29) _______________ 

30) _______________ 

31) _______________ 

32) _______________ 

33) _______________ 

34) _______________ 

35) _______________ 

 

_(36)_ encargos financeiros sobre recursos _(37)_ sem destinação específica, 

utilizados _(38)_ propósito de obter um _(39)_ qualificável, são capitalizados pela _(40)_ 
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média dos empréstimos vigentes _(41)_ o período, aplicada sobre _(42)_ saldo de obras 

em _(43)_.  

36) _______________ 

37) _______________ 

38) _______________ 

39) _______________ 

40) _______________ 

41) _______________ 

42) _______________ 

43) _______________ 

 

Esses custos são amortizados _(44)_ longo das vidas úteis _(45)_ ou pelo método 

das _(46)_ produzidas dos respectivos ativos. _(47)_ companhia cessa a capitalização 

_(48)_ encargos financeiros dos ativos _(49)_ cujo desenvolvimento esteja interrompido 

_(50)_ longos períodos. 

44) _______________ 

45) _______________ 

46) _______________ 

47) _______________ 

48) _______________ 

49) _______________ 

50) _______________ 

 

 

 

 

 

Online: Selecione a opção “continuar” e responda na próxima página . 

Papel: Coloque esta página empilhada sobre as demais já respondidas e retire a próxima 

página 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horário do término:  _____:______ 

 

(__) Conclui o máximo possível. 

(__) Abandonei a tarefa.    
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Tarefa 2: Leia atentamente as seguintes frases e tente memorizar a última palavra 

de cada uma delas: 

 

• A companhia aplica a contabilidade de hedge de fluxo de caixa para determinadas 

transações. 

• Os outros bens do imobilizado são depreciados pelo método linear com base nas 

vidas úteis estimadas. 

• Um ganho proveniente de compra vantajosa é reconhecido no resultado. 

• O método de aquisição é aplicado para as transações em que ocorre a obtenção de 

controle. 

• A contratação de derivativos também pode ser aplicada no tratamento destes 

riscos. 

• Pagamentos contingentes são reconhecidos como despesas quando incorridos. 

• A conclusão da revisão somente ocorre após o fim da revisão de todas as áreas. 

• Ao final das concessões, os contratos preveem indenização vinculados a bens 

reversíveis. 

• Os financiamentos junto ao mercado de capitais não possuem garantias reais. 

• Os valores investidos estão registrados em contas a receber. 

 

Online: Selecione a opção “continuar” e responda na próxima página. 

Papel: Coloque esta página empilhada sobre as demais já respondidas e retire a 

próxima página 
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Tarefa 2: Escreva a última palavra de cada frase que estavam grifadas tentando 

manter a ordem em que elas apareceram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horário do término:  _____:______
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Tarefa 3: Leia o enunciado e selecione apenas uma assertiva, a qual você julga 

como correta. 

 

1 - Imagine que a taxa de juros em sua conta poupança foi de 8% ao ano e a 

inflação foi de 9% ao ano. Após 1 ano, você seria capaz de comprar: 

a) Mais do que hoje com o dinheiro nesta conta. 

b) Exatamente o mesmo que hoje, com o dinheiro nesta conta. 

c) Menos do que hoje, com o dinheiro nesta conta. 

 

2 - Imagine que a um investimento de 1.000,00 feito um ano atrás equivale 

hoje à um saldo de 1.100,00. Considerando uma inflação de 10% ao ano, com seu 

saldo atual hoje, você seria capaz de comprar: 

a) Mais do que um ano atrás, com o dinheiro nesta conta.  

b) Exatamente o mesmo que um ano atrás, com o dinheiro nesta conta.  

c) Menos do que um ano atrás, com o dinheiro nesta conta. 

 

3 – Imagine que você tinha um ano atrás, um investimento de $ 21.491.635,23, 

aplicado em um fundo de rendimento fixo a uma taxa de 5% ao ano. A inflação do 

ano passado foi de 6%, e a inflação prevista para este é de 4%, no fim deste ano você 

terá:  

a) Mais do que um ano atrás, com o dinheiro nesta conta.  

b) Exatamente o mesmo que um ano atrás, com o dinheiro nesta conta.  

c) Menos do que um ano atrás, com o dinheiro nesta conta. 

 

4 - Imagine que você devia 1.000,00 reais um ano atrás com uma taxa de juros 

de  6% ao ano. A inflação do ano passado foi de 7%. O seu saldo devedor hoje 

equivale:  

a) Mais do que um ano atrás.  

b) Exatamente o mesmo que um ano atrás.  

c) Menos do que um ano atrás. 

 

5 - Considerando que foram creditadas duas contas e debitada apenas uma, 

pode indicar: 

a) Compra de mercadoria com incidência de tributo à recuperar. 

b) Pagamento de obrigação com desconto. 
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c) Compra de um equipamento.  

 

6 - A Empresa Alfa comprou um equipamento cujo valor na data da 

compra é 25.000. No entanto, a referida empresa preferiu a condição de efetuar 

o pagamento somente após doze meses, e por isso precisará desembolsar 30.000. 

Na aquisição do equipamento, a Empresa Alfa efetuou os seguintes lançamentos: 

 

a)  Débito: Maquinas e Equipamentos – 30.000 

Crédito: Duplicatas a pagar – 30.000 

 

b)  Débito: Máquinas e Equipamentos – 25.000 

Débito: Despesa com Juros – 5.000 

Crédito: Duplicatas a pagar – 30.000 

 

c)  Débito: Máquinas e equipamentos – 25.000 

Débito: Juros a apropriar – 5.000 

Crédito: Duplicatas a pagar – 30.000 

 

 

Horário do término:  _____:______ 
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Tarefa 4: Leia o enunciado e selecione apenas uma assertiva, a qual você julga 

como correta. 

 

1 – Considerando o resultado no período apresentado das duas empresas, 

Alfa e Beta. Qual das duas empresas você considera como o melhor investimento? 

 
 

a) Empresa Alfa 

b) Empresa Beta 

c) Indiferente entre as empresas 

 

2 – Considerando a melhor solvência no período, das duas empresas, Gama 

e Delta, qual das duas empresas você considera como melhor investimento? 

 
a) Empresa Gama 

b) Empresa Delta 

c) Indiferente entre as empresas 

 

3 – Considerando o Retorno sobre o Patrimônio Líquido(RSPL) das 

empresas Epsilon e Zeta, qual das duas empresas você considera como melhor 

investimento? 

 
a) Empresa Epsilon 

b) Empresa Zeta 

c) Indiferente entre as empresas 
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4 – Considerando o Lucro Operacional das duas empresas, Iota e Eta, qual 

das duas empresas você considera como melhor investimento? 

 
a) Empresa Iota 

b) Empresa Eta 

c) Indiferente entre as empresas 

 

5 – Considerando o Retorno Sobre o Ativo(RSA) duas empresas, Lambda e 

Sigma, qual das duas empresas você considera como melhor investimento, levando 

em consideração o maior? 

 

a) Empresa Lambda 

b) Empresa Sigma 

c) Indiferente entre as empresas 

 

 

 

 

Horário do término:  _____:______ 
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NASA-TLX Workload Scale 

 

Assinale com um “x” no ponto em que você julga como a sua resposta a cada um 

dos itens. 

1 - Quão exigente mentalmente eram as tarefas? Quanto de atividade mental, de 

concentração e de atenção são exigidos para a execução da tarefa (ex: pensando, 

decidindo, calculando, lembrando, pesquisando)? 

Low High

Mental Demand

Low High

Physical Demand

Low High

Temporal Demand

Low High

Performance

Low High

Effort

Low High

Frustration

  
Muito Baixo         Muito alto 

2- Quanto de atividade física a tarefa exige (ex.: empurrando, puxando, virando, 

controlando, mexendo)? 

Low High

Mental Demand

Low High

Physical Demand

Low High

Temporal Demand

Low High

Performance

Low High

Effort

Low High

Frustration

 

Muito Baixo         Muito alto 

3- Quanto de pressão de tempo você sofreu com relação ao tamanho da tarefa pelo 

tempo para executá-la? Quanta pressão você sentiu com relação ao ritmo cobrado 

para a execução dessa tarefa? (ex.; proporção entre o horário de trabalho e o 

tamanho ou complexidade da tarefa, prazo do serviço encomendado) 

Low High

Mental Demand

Low High

Physical Demand

Low High

Temporal Demand

Low High

Performance

Low High

Effort

Low High

Frustration

 

Muito Baixo         Muito alto 

4- Com quanto sucesso você acha que tem realizado as metas desta tarefa? (ex.: 

satisfação, reconhecimento). 

Low High

Mental Demand

Low High

Physical Demand

Low High

Temporal Demand

Low High

Performance

Low High

Effort

Low High

Frustration

 

Muito Baixo         Muito alto 

5- Que quantidade de esforço total (mental+físico) você precisou aplicar para esta 

tarefa? (ex.: concentração, força muscular, raciocínio, destreza). 

Low High

Mental Demand

Low High

Physical Demand

Low High

Temporal Demand

Low High

Performance

Low High

Effort

Low High

Frustration

 

Muito Baixo         Muito alto 

6 - Com quanta frustração você acha que tem realizado as metas desta tarefa? (ex.: 

insegurança, desencorajamento, irritação, desconforto e estresse). 

Low High

Mental Demand

Low High

Physical Demand

Low High

Temporal Demand

Low High

Performance

Low High

Effort

Low High

Frustration

 

Muito Baixo         Muito alto 
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Por favor, acesse pelo celular a versão online disponível em: 

 

https://experimento1-ufrn.firebaseapp.com/ 
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Por favor, acesse pelo computador a versão online disponível em: 

https://experimento1-ufrn.firebaseapp.com/  

 

 


