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RESUMO 

As mudangas nos cenanos econom1cos e financeiros acabaram trazendo novas 
consequencias para as empresas. Todas estas mudangas levaram as empresas a 
voltarem suas atengoes para componentes importantes de seus neg6cios, dentre os 
quais, os custos. Houve necessidade da criagao de novas abordagens em relagao 
aos custos, dentre as quais se destaca a gestao estrategica de custos. A gestao 
estrategica de custos tern como principais finalidades, fornecer bases apropriadas 
para a tomada de decisao e criar vantagens competitivas em relagao aos 
concorrentes. 0 objetivo deste trabalho foi tragar urn perfil dos artigos relacionados a 
gestao estrategica de custos, abordados no Congresso Brasileiro de Custos entre os 
anos de 1994 e 2009. Esta pesquisa configurou-se como quali-quantitativa quanto a 
abordagem do problema de pesquisa, descritiva, quanto aos objetivos, e 
bibliografica quanto aos procedimentos de pesquisa. Esta pesquisa foi realizada por 
meio de uma pesquisa bibliometrica cuja base de dados foi os anais do congresso 
brasileiro de custos. Este trabalho permitiu que fossem analisados perfis 
bibliometricos tais como: temas mais abordados, autores mais produtivos, 
produtividade por genero, tipologias de pesquisa, alem de aplicar-se aoestudo a Lei 
de Lotka para verificagao da produtividade dos autores no Congresso Brasileiro de 
Custos, na area tematica gestao estrategica de custos. Este estudo constatou a 
hegemonia das instituigoes de ensino das regioes Sui e Sudeste, tambem constatou 
que quanto a abordagem do problema de pesquisa, a abordagem mais utilizada foi a 
qualitativa. Em relagao aos objetivos foi constatado o predominio das pesquisas 
explorat6rias e quanto aos procedimentos de pesquisa, os mais usados foram a 
pesquisa bibliometrica e o estudo de caso. A produtividade dos autores no 
Congresso Brasileiro de Custos foi mensurada pela aplicagao da Lei de Lotka, e o 
resultado foi que 85,12% dos autores produziram apenas um trabalho, este 
percentual foi comprovado com o calculo do coeficiente C que resultou em 3,1593, 
bern acima do coeficiente C padrao utilizado por Lotka que era igual a 2. Este 
coeficiente comprova a baixa produtividade no Congresso Brasileiro de Custos, na 
area tematica gestao estrategica de custos. 

Palavras-chave: gestao estrategica de custos; pesquisa bibliometrica; Lei de Lotka. 
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1 INTRODUCAO 

As constantes mudanc;as nos cenarios economicos e financeiros devido a 

abertura de mercados, crises internacionais e os avanc;os tecnol6gicos dos ultimos 

anos, acabaram trazendo novas conseqOemcias para as empresas, tais como: perda 

de mercado; reduc;ao nas margens de lucro; qualidade de produtos dos concorrentes 

e mercados consumidores mais exigentes. Todas essas questoes acabaram levando 

as empresas a voltarem suas atenc;oes para componentes importantes de seus 

neg6cios, dentre eles, os custos. 

A necessidade de mensurar, analisar e gerenciar os custos neste ambiente 

competitivo e em constante mutac;ao acabou por criar novos conceitos com a 

finalidade de ajudar a empresa a obter vantagens competitivas, ao mesmo tempo 

em que a ajudava abandonar antigos conceitos que ja nao atendiam as expectativas 

de urn mercado globalizado. Urn desses novos conceitos e a gestao estrategica de 

custos, cujas diferentes abordagens em relac;ao aos custos, tern ajudado as 

organizac;oes em sua melhoria continua da competitividade. 

De acordo com Hansen e Mowen (2001) ao contra rio dos modelos 

tradicionais de analisar os custos, voltados principalmente para mensurac;ao de 

estoques para fins fiscais, a gestao estrategica de custos tern como uma das 

principais finalidades, fornecer as bases apropriadas para a tomada de decisao e 

criar vantagens competitivas em relac;ao aos concorrentes. 

Perez Jr. Oliveira e Costa (2006, p.295}, conceituam: 

Gestao estrategica de custos como sendo uma abordagem para melhoria 
continua de desempenho, ao utilizar informac;oes mais relevantes para as 
tomadas de decisoes, em comparac;ao com as abordagens tradicionais de 
analise de custos. Uma vez integrado aos processes de administrac;ao e da 
controladoria, a gestao estrategica proporciona as seguintes vantagens, 
geradas a partir da visualizac;ao da organizac;ao par meio de novas e 
diferenciados angulos: 

1. Um poderoso instrumento para tomada de decisao; 
2. Focalizac;ao dos esforc;os de melhoria, com resultados 

mensuraveis; 
3. 0 aprimoramento na capacidade da empresa de criar e agregar 

valores. 

A gestao estrategica de custos tern merecido uma abordagem mais 

aprofundada nas revistas especializadas, nas universidades e nos congressos de 

contabilidade ou de custos. 
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0 Congresso Brasileiro de Custos e urn dos principais eventos realizados no 

Brasil desde 1994, e nele sao divulgadas as produg6es cientfficas ligadas a gestao 

estrategica de custos e areas afins. Sendo assim, faz-se necessaria urn estudo 

sobre o perfil dos artigos ligados a gestao estrategica de custos e abordados no 

Congresso Brasileiro de Custos. 

Diante do exposto acima, a questao de pesquisa deste estudo e: Qual e o 

perfil dos artigos ligados a gestao estrategica de custos que foram abordados 

no Congresso Brasileiro de Custo, entre 1994 e 2009? 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

0 objetivo geral deste estudo foi apontar o perfil dos artigos ligados a Gestao 

Estrategica de Custos no Congresso Brasileiro de Custos. 

1.1.2 Objetivos especificos 

Os objetivos especificos foram os seguintes: 

• ldentificar os temas mais abordados; 

• Efetuar estudos bibliometricos dos artigos; 

• ldentificar e classificar os trabalhos por abordagem do problema de 

pesquisa, objetivos e procedimentos metodol6gicos de pesquisa. 

1.2 JUSTIFICATIVAS 

Este trabalho e relevante porque por meio desta pesquisa pode se conhecer 

os perfis dos artigos ligados a gestao estrategica de custos abordados no Congresso 

Brasileiro de Custos e assim possibilitar a identificagao de aspectos importantes 

como temas mais abordados, autores e instituig6es com maior concentragao de 
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artigos, tipologias de pesquisa utilizadas no desenvolvimento de artigos, entre 

outros. 

A contribuic;ao para o meio academico consiste em identificar as principais 

instituic;oes fomentadoras do conhecimento cientifico na area de custos, ah§m de 

proporcionar aplicac;ao de leis bibliometricas na analise dos artigos e identificar a 

produtividade de area tematica importante para o Congresso Brasileiro de Custos. 

1.3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

1.3.1 Caracterizac;ao da pesquisa 

Quanto aos objetivos, a pesquisa e classificada como descritiva, pois a 

mesma tern por prop6sito principal a descric;ao de caracteristicas de determinada 

populac;ao ou fenomeno. De acordo com Andrade (2002 apud Beuren, 2008, p. 81), 

"a pesquisa descritiva preocupa-se em observar os fatos, registra-los; analisa-los; 

classifica-los e interpreta-los, eo pesquisador nao interfere neles." 

Em relac;ao aos procedimentos, a pesquisa e classificada como bibliografica. 

Segundo Beuren (2008) este tipo de pesquisa constitui parte da pesquisa descritiva 

ou experimental e por ser de natureza te6rica, a mesma e parte obrigat6ria. E por 

meio da pesquisa bibliogratica que se obtem conhecimento sabre a produc;ao 

cientifica existente. 

Quanto a abordagem do problema, esta pesquisa e classificada como quali

quantitativa. Richardson (1999, apud Beuren, 2008 p. 91) menciona que "os estudos 

que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de 

determinado problema, analisar a interac;ao de certas variaveis, compreender e 

classificar processes dinamicos vividos por grupos sociais." 

A abordagem quantitativa segundo Richardson (1999, apud Beuren, 2008 p. 

92) caracteriza-se pelo emprego de quantificac;ao na coleta de informac;6es e no 

tratamento dos dados por meio de tecnicas estatisticas, desde a mais simples ate as 

mais complexas. 



10 

1.3.2 Universo de pesquisa 

Segundo Beuren (2008), populac;ao ou universo da pesquisa e a totalidade de 

elementos distintos que possui certa paridade nas caracteristicas definidas para 

determinado estudo. 

0 universo de pesquisa deste trabalho foram os 281 artigos publicados nos 

anais do Congresso Brasileiro de Custos, entre os anos de 1994 e 2009, 

relacionados a tematica Gestao Estrategica de Custos. 

1.3.3 Coleta de dados 

0 primeiro procedimento foi acessar todos os anais do Congresso Brasileiro 

de Custos, entre 1994 e 2009, no site da Associac;ao Brasileira de Custos. Em 

seguida foram identificados os artigos relacionados a gestao estrategica de custos 

em cada edic;ao do congresso. Foram identificados 281 artigos relacionados a 
gestao estrategica de custos, que foram extraidos por meio de c6pia nos formatos 

Microsoft Word 2007© e PDF©. 

Com a utilizac;ao do Microsoft Excel 2007© foi elaborado urn banco de dados 

no qual foram tabulados os seguintes dados: nome do artigo; edic;ao de cada 

congresso; ano de cada congresso; autores do artigo; instituic;oes de ensino; 

tipologias de pesquisa e classificac;ao tematica dos artigos. 

A classificac;ao dos artigos por tipologia metodol6gica foi considerada sabre 

tn§s aspectos: quanta a abordagem do problema; quanta aos objetivos da pesquisa 

e quanta aos procedimentos de pesquisa, conforme demonstrado na tabela 1. 
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Tabela 1: Tipologia Metodol6gica 

Abordagem do Objetivos de Pesquisa Procedimentos de Pesquisa 

Problema 

• Qualitativa • Explorat6ria • Pesquisa Bibliografica 

• Quantitativa • Descritiva • Pesquisa Documental 

• Quali- • Explicativa • Estudo de Caso 

quantitativa • Explorat6ria/Descritiva • Levantamento/Survey 

• Estudo Multicasos 

• Pesquisa Participativa 

Fonte: Autor 

1.3.4 Analise de conteudo 

Ap6s esta primeira sele<;ao, foi efetuada a analise de conteudo nos 281 

artigos extraldos dos anais do Congresso Brasileiro de Custos. A analise de 

conteudo segundo Bardin (1979, apud Caregnato e Mutti, 2006, p. 683) e um 

conjunto de tecnicas de analise que visam obter por procedimentos sistematicos e 

objetivos de descrigao do conteudo das mensagens, indicadores que permitam a 

inferencia de conhecimentos relatives as condi<;6es de produgao/recepgao. 

A tecnica utilizada foi analise tematica, que consistiu na Jeitura dos resumes 

dos artigos, Jeitura dos textos completes e a verificagao de sua ligagao com o tema 

de estudo desta pesquisa, que e a gestae estrategica de custos. A analise de 

conteudo permitiu classificar os artigos quanta as tipologias metodol6gicas e agrupar 

os artigos em quatorze grupos tematicos, de acordo com os assuntos abordados. 

Os grupos tematicos foram os seguintes: gestae estrategica de custos; 

analise da cadeia de valores; sistemas de gestae; sistemas de informa<;6es 

gerenciais; sistemas de custeio; formagao de pregos; ABC/ABM; teoria das 

restri<;6es; indicadores de desempenho; contabilidade gerencial; custeio do ciclo de 

vida; planejamento e controle; custo meta e controladoria. 

A analise de conteudo tambem permitiu excluir quinze temas que nao 

apresentavam qualquer ligagao com o objeto desta pesquisa e por isso foram 

excluldos do universe de pesquisa. Alem destes quinze artigos excluidos por nao 

estarem ligados a Gestae Estrategica de Custos, mais dois artigos foram excluldos 

por nao existirem os artigos, isto e, s6 constavam os names dos artigos e seus 
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autores nos anais do congresso, nao havendo mais nenhuma informac;ao. A tabela 2 

destaca todos os dezessete artigos excluidos do universo de pesquisa, bern como o 

motivo que levou a exclusao destes. 
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Tabela 2: Artigos Excluidos 

Titulo dos Artigos Congresso Motive da Exclusao 

1. Velocidade da lnformagao e a Profilaxia Contabil em IV 

Empresas de Servigos Contabeis. 

2. Luera uma Questao de Justiga. IV 

3. Analise e Apropriagao Contabil da Propriedade VIII 

lntelectual. 

4. Ativos lntangiveis -Analise das Principais Alterag6es IX 

lntroduzidas pelo FAZ 141 e 142. 

5. Analise das Alternativas de Financiamento: Usa da XI 

Alavancagem Financeira na Formagao da Estrutura de 

Capital na Pequena Empresa. 

6. Analise das Demonstrat;6es Contabeis com a Utilizagao da XI 

Demonstragao do Valor Adicionado- urn Estudo em uma 

Cooperativa de Cn§dito. 

7. 0 Gusto do Capital de T erceiros: Enfase nas Operag6es de XI 

Leasing. Sem Ligagao 

8. Tributagao e Competitividade: uma Analise no Brasil e XI com a Area 

Paises Parceiros. Tematica. 

9. Estrutura de Capital no Brasil e sua Aplicabilidade no Setor XI 

de Petr61eo e Gas Natural. 

10. Gusto de Capital e Governanga Corporativa no Brasil. XIII 

11. lnfluemcias da Adesao ao Novo Mercado na Relagao entre 

Liquidez Corrente e Retorno Contabil das Empresas XIV 

Brasileiras. 

12. Quais podem ser os Reflexes da Contabilizagao de Juras XIV 

s/o Capital Proprio na Riqueza do Acionista? 

13. Analise do Capital de Giro: Urn Estudo Empirico na XV 

Empresa Souza Cruz. 

14. Adaptando o Processamento Contabil do Gusto do Passive XV 

Oneroso ao Entendimento do Banco Central do Brasil no 

Calculo da Taxa Efetiva Total. 

15. Gestae de Capital de Giro e Capacidade de Geragao de XVI 

Caixa: Urn estudo sabre o Desempenho de Empresas 

Brasileiras na Construgao Civil. 

}-16. 0 Gusto da Sucessao na Empresa Familiar. VIII lnexistemcia do 

17. Utilizagao dos Incentives Fiscais e Financeiros para XI Artigo. 

Exportagao como Estrategia de Competitividade. 

Fonte: Autor 



14 

1.3.5 Analise de dados 

Ap6s a analise de conteudo e a exclusao dos artigos, o universo de pesquisa 

ficou composto por duzentos e sessenta e quatro artigos, conforme demonstrado na 

tabela 3. 

Tabela 3 - Artigos remanescentes ap6s a analise de conteudo 

Cidade/UF do 
lnstitui~ao Quantidade de artigos 

Edi~ao A no Organizadora do relacionados a tematica 
Congresso 

I 

II 

Ill 

IV 

v 
VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 

XIV 

XV 

XVI 

Congresso Gestao Estrategica de Custos 

1994 Sao Leopoldo/RS UNISINOS 2 

1995 Campinas/SP UNICAMP 6 

1996 Curitiba/PR UFPR 10 

1997 Belo Horizonte/MG PUC-MINAS 21 

1998 Fortaleza/CE UFC 7 

1999 Sao Paulo/SP FEA/USP 16 

2000 Recife/PE UFPE 6 

2001 Sao Leopoldo/RS UNISINOS 14 

2002 Sao Paulo/SP UNIFECAP 21 

2003 Guarapari/ES DIVERSAS 30 

2004 Porto Seguro/BA FVC 32 

2005 Florian6polis/SC ABC 39 

2006 Belo Horizonte/MG ABC 13 

2007 Joao Pessoa/PB ABC/UFPB 17 

2008 Curitiba/PR ABC/UFPR 15 

2009 Fortaleza/CE ABC/UFC 15 

TOTAL 264 

Fonte: Autor 

Tendo sido organizado o banco de dados, foi procedida a analise dos artigos 

por meio de urn estudo bibliometrico. Este estudo bibliometrico pode ser dividido em 

duas partes: A primeira parte foi analisar as seguintes variaveis: 

• Numero de autores por artigo 

• Artigos por instituigao de ensino superior 

• Artigos por regiao. 

• Artigos por tipologias de pesquisa quanto a abordagem do problema. 

• Artigos por tipologias de pesquisa quanto aos objetivos. 

• Artigos por tipologia de pesquisa quanto aos procedimentos. 
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• Autores com maior numero de artigos. 

• Artigos por genera. 

• Artigos por tema abordado. 

• Produtividade dos Autores. 

A segunda parte foi verificar a produtividade dos autores entre 1994 e 2009 

mediante a aplicac;ao da lei de Latka. 

Na primeira parte dos estudos bibliometricos, foi utilizada a estatistica 

descritiva, utilizando percentuais, graficos e tabelas para sumarizac;ao de dados. 

Montenegro de Lima (1986) cita que a bibliometria utiliza como metodos de analise, 

os questionarios; a citac;ao bibliogratica; modelos matematicos e a estatistica 

descritiva. 

0 estudo bibliometrico foi efetuado em cada uma das edic;6es do Congresso 

Brasileiro de Custos, mas tambem foi efetuado urn estudo bibliometrico 

considerando os 16 congressos como urn todo, a partir de 1994 ate 2009. 

A segunda parte deste estudo bibliometrico foi a verificac;ao da produtividade 

dos autores entre 1994 e 2009 mediante a aplicac;ao da lei de Latka. Os criterios 

adotados para a verificac;ao da produtividade dos autores foram os seguintes: 

• Elaborac;ao de uma tabela com a contagem decrescente dos autores 

por numero de artigos publicados, considerando todas as edic;6es do 

Congresso Brasileiro de Custos. 

• Foi adotada tambem a contagem completa, que segundo Alvarado 

(2002) consiste em creditar uma contribuicao para cada autor e co

autor, isto e, quando urn artigo possuir tres autores, deve ser creditado 

a cada urn dos autores urn artigo. 

• Foi utilizado o software livre Lotka 1.02 para testar a aderencia dos 

dados a lei de Latka e encontrar o Coeficiente C, e compara-lo com o 

coeficiente C padrao de Latka. 

• Foi feito uma comparac;ao entre os resultados encontrados com outras 

pesquisas na area de contabilidade e afins. 
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2 GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS 

Muitas mudan9as vern ocorrendo no ambiente corporative nos ultimos anos e 

isso tern causado altera96es importantes nas praticas de gestae de custos. Blocher 

et a/ (2007) destacam o aumento na competi9ao global; avan9o nas tecnologias de 

produ9ao; o crescente uso da tecnologia da informa9ao, da internet e do e

commerce; aten9ao voltada para os clientes; novas formas de gestae organizacional 

e mudan9as no ambiente politico e socio-cultural. 

Segundo Nakagawa (1991) foi no Extrema Oriente a partir da decada de 70 

que come9ou a surgir uma nova forma de competi9ao, cujos paises aumentaram 

sensivelmente sua participa9ao no mercado global e obtiveram sucesso em seus 

pianos de desenvolvimento economico, baseados em uma estrutura industrial 

competitiva e como objetivo de melhoria continua da qualidade. 

Hansen e Mowen (2001, p. 31) destacam que: 

As grandes melhorias nos transportes e na comunicac;ao levaram a um 
mercado global para muitas empresas de manufatura e servic;os. Varias 
decadas atras, as empresas nao sabiam sobre, e nem se importavam com o 
que empresas similares do Japao, Franc;a, Alemanha e Cingapura estavam 
fazendo. Essas empresas estrangeiras nao eram concorrentes, ja que os 
mercados eram separados por uma distancia geografica. Hoje, tanto as 
empresas grandes quanto as pequenas sao afetadas pelas oportunidades 
oferecidas pela concorrencia global. 

Diante desses fatos, as empresas a fim de manterem-se competitivas, estao 

adotando novas tecnologias de produ9ao com a finalidade de melhorar a qualidade 

de seus produtos acabados. 

Para Nakagawa (1991), as empresas de classe mundial estao 

constantemente a procura de melhores processes e tecnicas de produ9ao, a fim de 

que possam atuar simultaneamente nas quatro dimensoes competitivas: pre9o, 

qualidade, confiabilidade e flexibilidade. 

Outra fundamental mudan9a recente, conforme entendem Blocher et a/ 

(2007), e o crescente uso das ferramentas da tecnologia de informa{:ao, internet, e

commerce, ERP entre outras. Estas tecnologias vern favorecendo o crescimento do 

foco estrategico das empresas, ao possibilitarem aos gestores acesso as 

informa96es no mundo todo, e reduzirem o tempo das transa96es. 
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Apesar de uma verdadeira revolu<;ao nas empresas devido a globaliza<;ao, 

competitividade e avan<;o tecnol6gico, para Nakagawa (1991) as empresas tern 

encontrado barreiras que tern inviabilizado seu sucesso continuado. As empresas 

ainda utilizam sistemas de custeio e controle gerencial antigos, desenvolvidos para 

urn ambiente competitivo bern diferente do que existe hoje. 

Para Santos, Schmidt e Pinheiro (2006), a influencia da contabilidade 

financeira no seculo XX sobre as praticas de contabilidade gerencial ocasionou uma 

atrofia da gestao de custos. E tendo como objetivo atender aos usuarios externos, a 

contabilidade se tornou por muito tempo urn fator limitador para a demonstra<;ao de 

sua capacidade em assessorar os usuarios internos em termos de decis6es 

gerenciais. 

Martins (2000, p. 21) confirma este pensamento dizendo que: 

A preocupac;:ao primeira dos Contadores, Auditores e Fiscais foi a de fazer 
da Contabilidade de Custos uma forma de resolver seus problemas de 
mensurac;:ao monetaria dos estoques e do resultado, nao a de fazer dela urn 
instrumento de administrac;:ao. Por essa nao utilizac;:ao de todo seu potencial 
no campo gerencial, deixou a Contabilidade de Custos de ter uma evoluc;:ao 
mais acentuada por urn Iongo tempo. 

Os sistemas tradicionais de gestao de custos tornaram-se obsoletos e 

inadequados a realidade atual dos neg6cios, de acordo com Santos, Schmidt e 

Pinheiro (2006). Os sistemas tradicionais se mostram ineficientes e deficientes para 

dar resposta as novas demandas relacionadas as informa<;6es gerenciais contabeis. 

Alem disso, OS gestores empresariais vern buscando instrumentos gerenciais 

capazes de prover informa<;6es gerenciais estrategicas que possam criar e 

desenvolver vantagem competitiva sustentavel. Nesse sentido, uma das formas de 

garantir a continuidade operacional e o fortalecimento do posicionamento da 

empresa no mercado e a aplica<;ao da gestao estrategica de custos. 

2.1 CONCEITOS CHAVE DA GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS 

A gestao estrategica de custos e definida por Blocher et a/ (2007) como o 

desenvolvimento de gestao de custos com o objetivo de facilitar a principal fun<;ao 

de gestao: a gestao estrategica." 
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Para Perez Jr., Oliveira e Costa (2009, p. 294): 

Gestao estrategica de custos e a traducao da expressao inglesa Strategic 
Cost Management (SCM), que sinteticamente e uma abordagem para 
melhoria continua de desempenho, ao utilizar informacoes mais relevantes 
para as tomadas de decisoes, ao contrario das abordagens tradicionais das 
analises de custos. 

A gestao estrategica de custos preconiza a utiliza<;ao de informa<;oes de 

custos para apoio ao processo de gestao estrategica. Santos, Schmidt e Pinheiro 

(2006) enfatizam que nesse sentido e indispensavel que a contabilidade coloque a 

disposi<;ao dos gestores informa<;oes de custos de relevancia estrategica que 

possam dar subsidies as decisoes tomadas na empresa capazes de comprometer 

sua vantagem competitiva em rela<;ao aos concorrentes. 

A gestao estrategica de custos para Nakagawa (1991) e voltada para o 

planejamento, gestao e redu<;ao de custos e apresenta como vantagens o continuo 

aperfei<;oamento por meio da elimina<;ao de atividades que nao agregam valor ao 

cliente e melhor monitoramento dos custos, com vista nos objetivos dos relat6rios 

gerenciais. 

Shank e Govindarajan (1997) informam que o surgimento da gestao 

estrategica de custos, sao resultados de tres temas retirados da literatura 

especializada sobre gestao estrategica e sao os seguintes: analise do 

posicionamento estrategico, analise de direcionadores de custos e analise da cadeia 

de valor. 

Alem destes tres temas, outras tecnicas e abordagens ajudam as empresas a 

desenvolver a gestao estrategica de custos. Blocher et a/ (2007) apontam o custeio 

e gestao baseados em atividades (ABC/ABM) como facilitadoras da gestao 

estrategica de custos. Tambem destacam o custeio-meta e a teoria das restri<;oes. 

A gestao do custo do ciclo de vida e destacada por Hansen e Mowen (2001), 

pois a mesma possibilita a explora<;ao das liga<;oes internas e externa enfatizadas 

pela gestao estrategica de custos. 

Nakagawa (1991) argumenta que o custeio baseado em atividades ou Activity 

Based Cost (ABC) e a espinha dorsal da gestao estrategica de custos, e Perez Jr., 

Oliveira e Costa (2009) enfatizarn a importancia da gestao por atividades ou Activity 

Based Management (ABM) que representa a combina<;ao de tres ferramentas 

fundamentais para gestao estrategica de custos: JIT, TQM e ABC. 

Alem de todas estas tecnicas e ferramentas que podem ser usadas pelas 

empresas, e que vao ajudar na implanta<;ao da gestao estrategica de custos, e 
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tambem preciso conhecer os sistemas de custeio tradicionais como o sistema de 

custeio por absorc;ao e o sistema de custeio variavel ou direto. 

2.2 POSICIONAMENTO ESTRATEGICO 

Segundo Shank e Govindarajan (1997), a estrategia de uma empresa 

depende de dois aspectos inter-relacionados: sua missao ou metas e a forma que a 

empresa escolhe em seu segmento, objetivando atingir essas metas. 

Blocher et a/ (2007) enfatizam que o sucesso alcanc;ado por uma empresa e o 

resultado da adoc;ao de uma estrategia e consiste em uma serie de poHticas, 

procedimentos e estrategias de Iongo prazo. A definic;ao da estrategia inicia-se com 

a definic;ao de urn objetivo e de uma direc;ao de Iongo prazo e, como conseqOencia a 

missao da empresa. 

Hansen e Mowen (2001, p. 423) explicam que: 

Tomadas de decisao que afetam a posit;ao competitiva de uma empresa em 
Iongo prazo devem considerar explicitamente os elementos estrategicos de 
uma decisao. Os elementos estrategicos mais importantes para uma 
empresa e o seu crescimento e a sua sobrevivencia em Iongo prazo. Assim, 
a tomada de decisao estrategica e o ato de escolher entre estrategias 
alternativas com a meta de selecionar uma estrategia, ou estrategias, que 
fornece(m) uma garantia razoavel de crescimento e sobrevivencia em Iongo 
prazo para uma empresa. Ganhar uma vantagem competitiva e a chave 
para atingir essa meta. A gestae estrategica de custos e o usa de dados de 
custos para desenvolver e identificar estrategias superiores que produzirao 
uma vantagem competitiva sustentavel. 

A vantagem competitiva, como menciona Porter (1985) origina-se do valor 

que uma organizac;ao consegue criar para seus compradores e que ultrapassa o 

custo de fabricac;ao pela empresa daquele oferecido pela concorrencia. 

Segundo Porter (1985) ha tres estrategias genericas de se obter a vantagem 

competitiva: lideranc;a no custo; diferenciac;ao; enfoque ou focalizac;ao. A Jideranc;a 

no custo e a estrategia onde uma empresa oferece urn produto ou servic;o ao cliente 

a um custo menor do que os oferecidos pelos concorrentes. 

A lideranc;a de custos, segundo Bruni e Fama (2004) pode ocorrer mediante 

obtenc;ao de economias de escala; inovac;ao tecnol6gica nos meios de produc;ao; 

acesso preferencial as materias-primas; controles rigidos de custos de fabricac;ao e 
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despesas administrativas e minimizac;ao de custos com desenvolvimento de 

produtos, entre outros. 

A lideranc;a em custos e fundamental em mercados onde existe pouca 

diferenc;a entre os produtos e servic;os. De acordo com Bruni e Fama (2004), a 

decisao em compras e fundamentada no menor prec;o - que tende a ser 

determinado de forma homogenea pelo mercado. Para ter rentabilidade e Iueras 

maiores, praticando o mesmo prec;o, as empresas precisam reduzir custos. 

Uma fraqueza na estrategia de lideranc;a de custos destacada por Blocher et 

a/ (2007, p. 20): 

[ ... ] e a tendencia de corte de custos de maneira tal que diminua a demanda 
por produtos ou servi~os, por exemplo, ao se eliminarem caracteristicas 
fundamentais do produto. 0 Hder de custos se mantem competitivo durante 
o tempo em que o cliente perceber que o produto ou o servi~o e equivalente 
aos produtos que custam urn pouco mais. 

Por sua vez, a estrategia de diferenciac;ao de acordo com Hansen e Mowen 

(2001) busca aumentar o valor ao cliente ao aumentar o que o cliente recebe 

(realizac;ao do cliente). Uma vantagem competitiva e criada ao oferecer alga para o 

cliente que nao e oferecido pela concorrencia. 

Para Porter (1985, p. 13): 

Neste tipo de estrategia, uma empresa procura ser (mica em sua industria, 
ao Iongo de algumas dimensoes amplamente valorizadas pelos 
compradores. Ela seleciona urn ou mais atributos, que muitos compradores 
numa industria consideram importantes, posicionando-se singularmente 
para satisfazer estas necessidades. Ela e recompensada pela sua 
singularidade com urn pre~o-premio. 

De acordo com Perez Jr., Oliveira e Costa (2009) a principal abordagem da 

estrategia de diferenciac;ao e ofertar produtos diferenciados aos clientes, e estes 

possam perceber, valorizar e estar sempre dispostos a adquirir o produto, devido 

principalmente as caracterlsticas que o diferenciam dos produtos concorrentes. 

Porter (1985, p. 12) ainda entende que: 

A 16gica da estrategica da diferencia~ao exige que uma empresa escolha 
atributos em que diferenciar-se, que sejam diferentes dos seus rivais. Uma 
empresa deve ser verdadeiramente unica em alguma coisa, ou ser 
considerada unica para que possa esperar urn pre~o-premio. Ao contrario 
da lideran~a no custo, contudo pode haver mais de uma estrategia de 
diferenciayao de sucesso em uma industria, se houver uma serie de 
atributos muito valorizados pelos compradores. 

Blocher eta/ (2007) identificam uma fragilidade na estrategia de diferenciac;ao 

que e a tendencia da empresa enfraquecer sua forc;a na tentativa de reduzir custos 
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ou ignorar a necessidade de manter urn planejamento de marketing continuo e 

agressivo para reforc;ar a diferenciac;ao. Se o cliente perceber que a diferenciac;ao 

nao tern importancia, o produto do concorrente de menor custo parecera mais 

atrativo. 

Por outro lado, estrategia de focalizac;ao, segundo Hansen e Mowen (2001) 

significa selecionar urn conjunto de clientes ou segmento de mercado no qual 

competir; sendo que existe a possibilidade de selecionar os mercados e clientes que 

parec;am mais atraentes e desenvolver capacidades para atender esses segmentos 

alvos. Outra possibilidade e escolher os segmentos especificos em que 

competencias essenciais da empresa sao superiores as dos concorrentes. 

Porter (1985, p.13) diz que: 

0 enfocador seleciona urn segmento ou urn grupo de segmentos na 
industria e adapta a sua estrategia para atende-los, excluindo outros. 
Melhorando suas estrategias para os segmentos alvo, o enfocador procura 
obter uma vantagem competitiva em seus segmentos-alvo, muito embora 
nao possua uma vantagem competitiva geral. 

As empresas segundo Hansen e Mowen (2001) adotam uma combinac;ao 

6tima das tres estrategias genericas, esta combinac;ao visa criar uma vantagem 

competitiva sustentavel. 

2.3 DIRECIONADORES DE CUSTOS 

Ha dais tipos de atividade organizacional para Hansen e Mowen (2001): 

atividades estruturais e atividades execucionais, e segundo os autores, as atividades 

estruturais dizem respeito a estrutura economica subjacente da organizac;ao. As 

atividades execucionais esta relacionadas aos processes e a capacidade da 

organizac;ao. 

Sendo assim, ha dais tipos de direcionadores de custos organizacionais: 

direcionadores de custos estruturais e direcionadores de custos execucionais. Para 

Blocher et a/ (2007) os direcionadores de custo estrutural, sao estrategicos por 

natureza, devido ao envolvimento com pianos e decis6es e devem considerar os 

seguintes aspectos: escala, experiencia, tecnologia e complexidade. 
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Enquanto os direcionadores de custo de execuc;ao sao fatores que a empresa 

pode gerenciar no curto prazo para reduzir custos e envolve a forc;a de trabalho, os 

processes de produc;ao e os relacionamentos com os fornecedores. 

2.4 ANALISE DA CADEIA DE VALOR 

A analise da cadeia de valor segundo Blocher et a/ (2007) e uma ferramenta 

de analise estrategica usada para uma melhor compreensao da vantagem 

competitiva de uma empresa, ajudando a identificar onde esta pode agregar valor 

paras seus clientes, e tambem compreender as relac;oes com fornecedores e 

clientes. 

Para Hansen e Mowen (2001) a analise da cadeia de valor e a identificac;ao e 

explorac;ao de ligac;oes internas e externas, objetivando o fortalecimento da posic;ao 

estrategica da empresa. Ha dois tipos de abordagem no que se refere a analise da 

cadeia de valor: analise da cadeia de valor interna e analise da cadeia de valor 

extern a. 

Maher (2001, p. 45) que tern uma visao da analise da cadeia de valor interna, 

afirma que: 

A cadeia de valor descreve o conjunto interligado de atividades que 
aumentam a utilidade - o valor dos produtos ou servic;os de uma 
organizac;ao. Essas atividades que adicionam valor sao as atividades que, 
na percepc;ao dos clientes, adicionam utilidade aos produtos e servic;os que 
eles adquirem. A cadeia de valor compreende atividades que se estendem 
de pesquisa e desenvolvimento a servic;o do cliente, passando pelo 
processo de produc;ao. Essas atividades sao avaliadas pela contribuic;ao 
que trazem ao servic;o, qualidade e custo do produto final. 

Para Porter (1985) a cadeia de valor tern conotac;ao externa, e o mesmo 

explica que a cadeia de valor de qualquer empresa, em qualquer setor, e o conjunto 

de atividades criadoras de valor, desde as fontes de materias primas, passando por 

fornecedores de componentes e ate o produto final entregue nas maos dos clientes. 

que: 

Seguindo a mesma abordagem, Shank e Govindarajan (1997, p. 66) explicam 

A cadeia de valor de uma empresa encaixa-se em urn sistema maior que 
inclui as cadeias de valor dos fornecedores e dos clientes. Uma empresa 
pode aumentar sua lucratividade nao apenas compreendendo sua propria 
cadeia de valor, mas tambem compreendendo como as atividades de valor 
da empresa encaixam-se nas cadeias de valor dos fornecedores e dos 
clientes. 
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0 emprego da analise da cadeia de valor tern duas etapas basicas: identificar 

as atividades da cadeia de valor e utiliza-la como ferramenta de gestao, buscando 

desenvolver uma vantagem competitiva reduzindo custos ou adicionando valor. Para 

Blocher et al (2007), na primeira etapa a empresa identifica as atividades de valor 

especificas que sao desempenhadas nos processes de projeto, produc;ao e no 

servic;o de atendimento ao cliente . 

. Na segunda etapa a empresa define a natureza de sua vantagem competitiva 

atual ou potencial estudando suas atividades de valor e os direcionadores de custo. 

De acordo com Blocher et a/ (2007) a empresa deve fazer as seguintes 

considerac;oes: 

• Analisar as atividades de valor para identificar e entender a vantagem 

competitiva da empresa (lideranc;a em custos ou diferenciac;ao); 

• ldentificar atividades onde a empresa possa adicionar valor significative 

ao cliente; 

• Fazer estudos de atividades de valor e direcionadores de custos para 

determinar as partes da cadeia de valor nas quais a empresa nao e 

competitiva, e assim poder reduzir custos; 

• Explorar os elos entre as atividades na cadeia de valor. 

2.5 CUSTEIO POR ABSOR<;A.O 

0 custeio por absorc;ao, tambem conhecido como custo convencional, e urn 

sistema para apurac;ao dos custos de bens e servic;os, decorrente dos principios de 

contabilidade e consiste na apropriac;ao de todos os custos (fixos e variaveis, diretos 

e indiretos) para os produtos fabricados. Martins (2000) destaca que a auditoria o 

tern como sistema basico e apesar de suas deficiencias como instrumento gerencial, 

e aceito para fins de avaliac;ao de estoques e apurac;ao de resultados. 

0 objetivo do custeio por absorc;ao e ratear todos os seus elementos, sejam 

eles fixos ou variaveis em cada etapa da produc;ao. Por isso urn custo e absolvido 

quando for atribuido a urn produto ou unidade de produc;ao, e assim cada unidade 

ou produto recebera sua parcela no custo ate que o valor aplicado seja totalmente 

absolvido pelo custo dos produtos vendidos ou pelo estoques de produtos acabados. 
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0 sistema segundo Souza e Clemente (2007) foi concebido por sua propria 

origem de chao de fabrica, tendo como pressuposto te6rico que a produgao de bens 

e 0 principal elemento gerador de riqueza para a empresa, e e por isso tern por 

objetivo o monitoramento da produgao em termos de volume e de custos. 

0 esquema basico do custeio por absorgao resume-seem: 

1. Separagao de custos e despesas; 

2. Apropriagao dos custos diretos e indiretos a produgao do periodo; 

3. Apurac;ao do custo da produgao acabada; 

4. Apuragao do custo dos produtos vendidos; 

5. Apuragao do resultado. 

Na separagao de custos e despesas deve-se considerar que os custos estao 

Relacionados ao processo de produgao de bens e servigos e as despesas estao 

associadas a gastos administrativos, gastos com vendas e gastos financeiros, e 

segundo Bruni e Fama (2004) possuem natureza nao fabril, integrando a 

demonstragao de resultado do periodo em que incorrem. 

Ao apropriar os custos diretos e indiretos a produgao do periodo e necessaria 

compreender que custos diretos podem ser quantificados e identificados no produto 

ou servigo e sao valorizados com facilidade, nao necessitando de criterios de rateios 

para serem alocados aos produtos ou servigos. Sao exemplos de custos diretos, a 

materia prima, material de embalagem e mao de obra direta. 

Os custos indiretos por nao serem facilmente identificados aos produtos e 

servigos, necessitam de algum tipo de criteria de rateio para sua alocagao. Sao 

exemplos de custos indiretos: mao-de-obra indireta; materiais indiretos e outros 

custos indiretos. 

De acordo com Souza e Clemente (2007), a classificagao dos custos em 

diretos e indiretos decorre do pensamento taylorista, segundo o qual praticamente 

tudo pode ser mensurado e controlado. E por isso que todos os recursos 

consumidos, direta ou indiretamente no processo produtivo de urn bern ou servigo 

integram o custo dos mesmos. 

Nem sempre o rateio dos custos indiretos e feito diretamente aos produtos. 

Devido a complexidade dos processos de fabricagao e ao numero de produtos 

fabricados. E para facilitar o controle de custos incorridos, muitas empresas optam 

por aloca-los primeiramente aos centros de custos ou departamentos da 

organizagao. Para Bruni e Fama (2004; p. 128), urn departamento equivale a uma 
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unidade operacional constituida por homens e maquinas com caracteristicas 

semelhantes desenvolvendo atividades homogeneas. Na maioria das vezes o 

departamento e urn centro de custo, e as vezes pode existir mais de urn centro de 

custo em urn departamento. 

Geralmente cad a departamento corresponde a urn centro de custo (on de sao 

acumulados os gastos incorridos para a posterior transferencia aos produtos ou a 

outro centro de custos), embora algumas vezes, urn departamento pode ser 

subdividido em varios centros de custos. 

Os centros de custos ou departamentos podem ser divididos em produtivos e 

auxiliares. Os centros de custos produtivos conforme Perez Jr., Oliveira e Costa 

(2009) sao segmentos do processo produtivo pelos quais passam os produtos que 

recebem urn beneficiamento ate estarem prontos. Os centros de custos auxiliares 

existem para prestar servic;os aos centros de custos produtivos, sem atuar 

diretamente nos processos de produc;ao. As vantagens em departamentalizar sao o 

melhor controle interno e reduc;ao dos problemas decorrentes do rateio dos custos 

indiretos. 

A construc;ao do mapa de localizac;ao dos custos indiretos de fabricac;ao deve 

considerar o plano de contas da empresa e o layout do processo produtivo. Souza e 

Clemente (2007) alertam que a segmentac;ao do processo produtivo em centros de 

custos permite a coleta de informac;6es uteis para o monitoramento de cada fase em 

termos de volume (eficiencia); tempo produtivo (ociosidade); recursos consumidos 

(custo/hora do centro produtivo); desperdicio; retrabalho e refugos. 

Ha tres estagios para apropriac;ao dos custos indiretos aos produtos: 

1. Elaborac;ao e preenchimento do mapa de localizac;ao dos custos indiretos; 

2. Transferencia de todos os custos dos centros auxiliares para os centros 

produtivos; 

3. Apropriac;ao dos custos aos produtos. 

Podem ser usados tres metodos de acordo com Souza e Clemente (2007) 

para transferir custos dos centros auxiliares para os centros produtivos, sao eles: 

metoda gradativo (step-by-step), metoda direto e metoda reflexivo. 

Na apropriac;ao dos custos indiretos aos produtos, a apropriac;ao geralmente e 

feita com base em volume, mas devido a complexidade dos processos, novas bases 

de rateio tern sido utilizadas, como por exemplo, numero de setups. 
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De acordo com Souza e Clemente (2007) existem variac;oes do custeio por 

absorc;ao, sendo que a mais conhecida e o custeamento pleno ou integral onde toda 

a carga de recursos fixos disponibilizados para o periodo e atribuida aos produtos. 

Ha tambem o custeamento ideal onde a carga de custos planejada e 

disponibilizada para 0 periodo e atribuida aos produtos na proporc;ao em que e 

utilizada. 0 que nao foi utilizado e caracterizado como custo de ociosidade ou 

ineficiemcia do processo. 

Outra variante do custeio por absorc;ao e o RKW (Reichskuratorium fur 

Wirtschaftlichkeit), que alem de apropriar custos para os produtos tambem apropria 

as despesas. 

Em virtude da Lei das Sociedades por Ac;oes (6.404/76), determinar que a 

escriturac;ao seja feita de acordo com os principios contabeis geralmente aceitos no 

Brasil, o custeio por absorc;ao e o que atende tais principios. Perez Jr., Oliveira e 

Costa (2009) salientam que no caso da legislac;ao do impasto de renda o unico 

sistema de custeio aceitavel e tambem o custeio por absorc;ao, que deve seguir as 

normas do Decreta-lei 1.598/77 e regulamentac;ao complementar, isto e deve ser 

integrado e coordenado com a contabilidade mercantil. Se a empresa adotar outro 

sistema de custeio, devera fazer os ajustes necessaries a fim de atender a 

legislac;ao fiscal. 

0 custeio por absorc;ao e urn eficiente sistema que foi projetado para 

monitorar a eficiencia dos processes e orientado para decis6es operacionais. As 

informac;oes produzidas pelo custeio por absorc;ao sao: produc;ao esperada versus 

produc;ao realizada; custo/hora por centro de custos, estrutura de custos dos centros 

produtivos; estrutura de custos de produtos e custo unitario de produc;ao entre 

outros. 

0 custeio por absorc;ao nao vai ter informac;oes sobre mercado, potencial de 

vendas, lucratividade e rentabilidade de produtos. Essas informac;oes segundo 

Souza e Clemente (2007) sao informac;oes que devem advir de outro sistema de 

informac;ao, pois este nao e o objetivo do custeio por absorc;ao. 
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2.6 CUSTEIO DIRETO OU VARIAVEL 

0 custeio direto ou variavel e urn tipo de custeamento onde sao considerados 

como custo de produ9ao do periodo apenas os custos variaveis incorridos. Os 

custos fixos sao separados e alocados como despesas do periodo, indo diretamente 

para o resultado. Os estoques consequentemente s6 serao compostos de custos 

variaveis. 

0 custeio direto tern sua origem no inicio dos anos 30, em plena crise norte

americana tendo como pressuposto te6rico: a venda como elemento gerador de 

riquezas para a empresa. Segundo Souza e Clemente (2007, p. 151): 

0 custeio direto e um metodo que destaca o peso da estrutura 
organizacional e produtiva da empresa e fon;:a o confronto entre a 
capacidade instalada e o nfvel de atividade, orientando a elaboragao de 
estrategias que buscam aperfeigoar o uso dessa estrutura. Para tanto, 
parametros, indicadores e ferramentas gerenciais sao utilizados. Dentre 
estes, destacam-se o custo variavel unitario, a margem de contribuigao 
unitaria e total, a analise custo-volume-lucro, as metas de vendas e 
lucratividade, o mix 6timo de produtos e o orgamento flexfvel. 

0 custo variavel unitario geralmente relacionado ao material direto aplicado 

na fabrica9ao do produto da empresa, constante por unidade produzida, facilita a 

elabora9ao de or9amentos e projetos fabris. 

A margem de contribui9ao bruta e a diferen9a entre as vendas e a soma dos 

custos variaveis. Mas no caso do custeio direto o conceito mais importante e a 

margem liquida, e esta se concretiza pela venda, e na gera9ao desta, a empresa 

incorre em despesas variaveis de vendas (comiss6es, fretes sobre vendas, 

propaganda e publicidade, salarios do pessoal de vendas, etc.). 

A margem de contribui9ao liquida unitaria e o excedente da receita unitaria 

em rela9ao ao custo e despesa unitarios variaveis. Este excedente seria como urn 

fundo para pagar os custos e despesas fixos. Havera lucro sempre que a margem 

de contribui9ao liquida superar a soma de custos fixos e despesas fixas no periodo 

avaliado. 

Do ponto de vista gerencial, o custeio variavel propicia informa96es vitais 

rapidamente para a empresa e o resultado medido dentro de seu criteria parece ser 

mais informativo a administra9ao, pelo motivo de tratar os custos fixos como 

despesas, ja que estes sao quase sempre repetitivos e independentes dos produtos 

produzidos pela empresa. 
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0 Custeio variavel par ferir os principios contabeis geralmente aceitos, 

principalmente o regime de competemcia, nao e aceito pelas autoridades fiscais. Mas 

a nao-aceitac;ao do custeio variavel nao impede que a empresa o utilize para efeito 

interno, como instrumento da contabilidade gerencial. 

2.7 CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES (ABC) 

De acordo com Perez Jr., Oliveira e Costa (2009) no ambiente tradicional de 

produgao que vigorou na maioria das organizac;oes ate a decada de 70, os principais 

fatores de produc;ao eram materia-prima e mao-de-obra. Os custos indiretos 

representavam muito pouco do custo total de urn produto. A principal preocupac;ao 

era a apropriac;ao dos custos diretos (materia-prima e mao de obra) aos produtos e 

centros de custo. 

Para Souza e Clemente (2007) as novas tecnologias de produc;ao acabaram 

par alterar substancialmente a estrutura de custos dos produtos e se refletiram no 

aumento dos custos indiretos de produc;ao, tornando esses custos os mais 

representatives na maior parte da industria. A conseqi.h3ncia disso foi que os 

metodos tradicionais de alocac;ao de custos indiretos de fabricac;ao - horas-maquina 

e horas-homem tornaram-se inadequados para a mensurac;ao dos recursos 

consumidos pelos produtos. 

De acordo com Blocher et a/ (2007), muitos gestores tern descoberto que os 

sistemas de custeio, baseados em volume de produc;ao, geralmente tern distorcido a 

apurac;ao dos custos dos produtos, levando-os a tomada de decisoes erradas a 

custa da rentabilidade e ate mesmo da sobrevivencia das operac;oes das empresas. 

Bruni e Fama (2004), comentam que os sistemas de custeio atuais ja 

possuem mais de urn seculo, e hoje, com as mudanc;as nos ambientes de neg6cio 

muitas das tecnicas tradicionais tem-se revelado inuteis no auxilio das decisoes 

gerenciais. 

Com a finalidade de superar as dificuldades inerentes aos sistemas de 

custeio baseados em volume, desenvolveu-se uma nova abordagem para apurac;ao, 

custeio e apurac;ao de custos baseado no que e chamado de custeio baseado em 

atividades (ABC -Activity Based Costing). 
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Blocher eta/ (2007 p. 132) definem ABC como: 

Uma abordagem de custeio que atribui custos aos produtos, servir;os ou 
clientes, baseado no consume de recursos causado pelas atividades. A 
premissa dessa abordagem e que os produtos ou servir;os de uma empresa 
sao resultados das atividades desempenhadas; elas consomem recursos 
que incorrem em custos. Os custos dos recursos sao apropriados as 
atividades e as atividades sao apropriadas aos objetos de custo, conforme 
sua utilizar;ao. 0 ABC reconhece a relar;ao causal ou direta existente entre 
recurso, direcionadores, atividades e objetos de custo. 

Para Santos, Schmidt e Pinheiro (2006), o objetivo imediato do ABC e atribuir 

gastos indiretos de forma mais rigorosa a produtos e servic;os produzidos na 

empresa, permitir urn controle mais efetivo desses gastos e oferecer melhor suporte 

as decisoes gerenciais. 

0 desenvolvimento do ABC compreende tres etapas, segundo Blocher et a/ 

(2007): identificar os custos dos recursos e as atividades; atribuir os custos dos 

recursos as atividades e atribuir custos das atividades aos objetos de custo. 

Souza e Clemente (2007) destacam que dentre todos os metodos de custeio, 

o ABC e o que proporciona a melhor rastreabilidade dos custos, e sua concepc;ao de 

processo orienta-a para os neg6cios da empresa, tornando-o capaz de identificar e 

mensurar as ineficiencias em nivel de atividade, rastrear o consumo de recursos por 

processo e produto, e identificar as atividades que nao agregam valor. 

Quanta as limitac;oes do ABC, Blocher et a/ (2007), destacam tres pontos: 

nem todos os custos possuem atividades ou consumos de recursos apropriados; os 

produtos e servic;os identificados em urn sistema abc geralmente nao incluem 

atividades como propaganda, marketing e desenvolvimento de produtos; o prec;o de 

um sistema ABC e caro e consome bastante tempo para ser implantado. 

Souza e Clemente (2007) alertam para impossibilidade do ABC nao 

quantificar certos custos sociais, e a principal deficiencia do ABC, no que diz 

respeito a sua incapacidade de alcanc;ar os custos de oportunidade envolvidos nas 

decisoes. 

Apesar dessas limitac;oes, o ABC de acordo com Blocher eta/ (2007, p. 157): 

[ .... ] facilita a gestae estrategica de custos. 0 sistema ABC nao mostra 
somente como as atividades consomem recursos e como os produtos ou 
clientes consomem atividades, mas tambem apropria os custos aos 
produtos ou aos clientes conforme os recursos que eles consomem. 0 
sistema ABC descreve uma empresa como uma serie de atividades cuja 
execur;ao e desenhada para atender as necessidades dos clientes. Ele 
fornece informar;6es que permitem aos gestores aumentar a 
competitividade da empresa e alcanc;:ar as metas estrategicas definidas. 
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2.8 GESTAO BASEADA EM ATIVIDADES 

A gestao baseada em Atividade (ABM - Activity-Based Management) de 

acordo com Blocher eta/ (2007): e o gerenciamento das atividades desenvolvidas 

pela empresa para melhorar o valor recebido dos clientes e aumentar o Iuera das 

empresas que utilizam o ABC. 

Segundo Martins (2000, p. 307): 

A gestae baseada em atividades ap6ia-se no planejamento, execugao e 
mensuragao do custo das atividades para obter vantagens competitivas; 
utiliza o custeio baseado em atividades e caracteriza-se por decisoes 
estrategicas como: alteragoes no mix de produtos; alteragoes no processo 
de formagao de pregos; alteragoes nos processes; redesenho de produtos; 
eliminagao ou redugao de custos de atividades que nao agregam valor; 
eliminagao de desperdfcios; elaboragao de orgamentos com base em 
atividades, entre outros. 

Cooper e Kaplan (apud Blocher eta/, 2007, p. 142) classificam a ABM em 

duas categorias: ABM operacional e ABM estrategica. A ABM operacional tern seu 

foco na eficiencia das operac;oes, enfatizando o desempenho das atividades de 

maneira mais eficaz. Tambem e enfatizado o uso dos ativos e a reduc;ao de custos, 

utilizando tecnicas como gestao da atividade, reengenharia dos processos e gestao 

da qualidade total. 

A ABM estrategica influi na demanda por atividades para aumentar a 

rentabilidade e a eficacia da atividade, eliminando atividades nao lucrativas e nao 

essenciais, selecionando os clientes mais rentaveis. A ABM estrategica tern sua 

aplicac;ao no desenho de processos, mix e produtos, relacionamento com 

fornecedores e clientes, segmentac;ao de mercado e canais de distribuic;ao. 

Para Perez Jr., Oliveira e Costa, (2009) o ABM enfatiza a gestao de 

atividades como a melhor forma para a busca de excelencia no atendimento das 

necessidades e expectativas dos clientes, contribuindo para a obtenc;ao de um 

melhor retorno para os investidores da empresa. 
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Concluindo, Blocher eta/ (2007, p. 158) dizem que: 

0 ABC/ABM e fundamental para empresas que optaram pela estrategia de 
lideranya de custos, pois identificam as atividades-chave, direcionadores de 
custos e formas de melhorar o processo produtivo para reduzir custos. 
ABC/ABM tambem ajuda os gestores das empresas que optam pela 
lideranya em diferenciayao ao identificaras oportunidades de agregar valor 
as operayoes; desenvolver uma estrategia para atingir determinado cliente, 
suportar uma estrategia de obter um diferencial tecnol6gico e estabelecer 
uma estrategia de preyos que identifica e analisa as atividades-chave, 
processos, direcionadores de custo e metodos de melhoria. 

2.9 GESTAO DE CUSTOS DO CICLO DE VIDA 

Segundo Blocher et a/ (2007) a gestao de custos do ciclo de vida e uma 

ferramenta usada para identificar e controlar os custos de um produto durante o seu 

ciclo de vida. 0 ciclo de vida de um produto pode ser dividido nas seguintes eta pas: 

1. Pesquisa e desenvolvimento; 

2. Desenho do produto, incluso o prot6tipo, custo alvo e os testes; 

3. Prodw;ao, inspegao, embalagem e armazenagem; 

4. Marketing, promogao e distribuigao; 

5. Vendas e servi<;os. 

Hansen e Mowen (2001) enfatizam a importancia e se entender os conceitos 

basicos do ciclo de vida do produto antes de se querer entender a gestao do custo 

do ciclo de vida. 0 ciclo de vida de um produto pode ser abordado pelos pontos de 

vista do produtor e do cliente. 

0 ponto de vista do produtor pode ser dividido em dois tipos: ponto de vista 

de marketing cuja preocupagao e com as vendas do produto durante seu ciclo de 

vida; ponto de vista da produgao cuja enfase esta nas atividades internas 

necessarias ao desenvolvimento, produgao e comercio do produto. 

0 ponto de vista do cliente ou ponto de vista consumivel e o periodo de 

tempo durante o qual o produto satisfaz os interesses do cliente. 0 ciclo de vida de 

consumo esta preocupado com o desempenho do produto e seu prego, pois o 

mesmo esta voltado para o valor ao cliente. E o produtor deve estar atento com o 

que o cliente recebe e o que o cliente desiste de receber. 

A gestao de custos tradicionalmente se foca apenas nos custos incorridos na 

terceira etapa: fabricagao ou produgao. Hansen e Mowen (2001) enfatizam que 
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estrategias de redu9ao de custos devem ser efetuadas nos estagios iniciais do ciclo 

de vida, uma vez que 90% ou mais dos custos do ciclo de vida sao determinados 

durante os estagios de pesquisa e desenvolvimento do produto. 

2.10 CUSTEIO META OU TARGET COSTING 

Martins (2000) explica que devido a crescente competitividade entre as 

empresas em urn mercado em continua modifica9ao e com clientes cada vez mais 

exigentes, onde muitas vezes o pre9o Ideal nao produz o resultado necessaria e 

nem mesmo cobre os custos fixos, as empresas tern escolhido o caminho inverso. 

lsto e, as empresas estao usando uma tecnica conhecida como custeio-meta ou 

target costing, onde a empresa estabelece o custo aceitavel para certo produto ou 

servi9o, tendo como base o pre9o de mercado a fim de que a empresa possa ter o 

Iuera desejado. 

Blocher et a/ (2007) identificam duas op96es para a redu9ao dos custos no 

nivel de urn custeio-meta: a integra9ao de novas tecnologias de produ9ao com 

tecnicas avan9adas de administra9ao de custos como o ABC e a busca de maior 

produtividade e o redesenho de produtos ou servi9os. 

A execu9ao de uma metodologia de custeio meta segundo Blocher et a/ 

(2007) envolve cinco etapas: 1. Defini9ao do prego de mercado; 2. Determina9ao do 

Iuera desejado; 3. Calculo do custeio-meta em rela9ao ao pre9o de venda de 

mercado menos o Iuera desejado; 4. Ado9ao de engenharia de valor para 

identifica9ao dos modos de redu9ao do custo do produto; 5. Ado9ao do custo Kaizen 

e controle operacional com a finalidade de reduzir ainda mais os custos. 

De acordo com Perez Jr., Costa e Oliveira (2009) o processo de custeio-meta 

tern inicio com a defini9ao realizada pelo departamento de marketing, do pre9o do 

novo produto, quais suas caracteristicas e funcionalidades especificas que tera para 

ser vendido e obter uma posi9ao significativa de mercado. Ap6s essa defini9ao 

mercadol6gica sera determinado o custo-meta do produto, que e a soma dos custos 

dos materiais, mao-de-obra e custos com as demais atividades. 

A engenharia de valor segundo Blocher et al (2007) e usada para reduzir os 

custos do produto com base na analise das relag6es entre diferentes tipos de 

atributos de urn produto eo seu custo total 
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Segundo Maher (2001, p. 475): 

Engenharia de valor e a avaliac;ao sistematica de todos os aspectos de 
pesquisa e desenvolvimento, desenho dos produtos e processos, produc;ao, 
marketing, distribuic;ao e atendimento ao cliente, para reduzir custos e 
satisfazer as necessidades dos clientes. 

Blocher et a/ (2007) salientam que uma das etapas mais importantes na 

engenharia de valor e a analise de valor do cliente durante o estagio de projeto do 

novo produto ou sua revisao. Essa analise identifica preferencias criticas dos 

clientes que definem a funcionalidade desejada para o novo produto. 

0 tipo de engenharia de valor a ser usada depende das caracteristicas ou 

funcionalidades do produto. Os tipos mais comuns de engenharia de valor usados 

sao OS elencados por Blocher et a/ (2007): analise funcional, analise de projeto, 

tabelas de custos e tecnologia de grupo. 

A quinta etapa no processo de custeio-meta segundo Blocher et a/ (2007) e 

usar melhoria continua ou Kaizen e controle operacional para uma reduc;ao mais 

acentuada dos custos. 0 custeio Kaizen e uma tecnica administrativa em que os 

gestores e empregados da empresa se comprometem com urn programa de 

melhoria continua na qualidade e outros fatores criticos de sucesso. 

Maher (2001, p. 617), destaca que: 

0 objetivo do custo Kaizen e fazer com que o custo de fabricac;ao de um 
produto sempre seja inferior ao custo anteriormente atingido. 0 custeio
padrao geralmente focaliza a atenc;ao no atingimento do padrao; o custo 
Kaizen, em sempre fabricar por um custo inferior ao que anteriormente tinha 
sido atingido. No custo kaizen, os empregados estao sempre buscando 
aumentar a eficiencia das operac;oes. 

2.11 TEORIA DAS RESTRI<;OES 

A teoria das restric;oes (TOG) segundo Blocher et a/ (2007) e uma estrategia 

que foi desenvolvida para ajudar as empresas a reduzirem tempos de ciclo e custos 

operacionais. A TOG ajuda a identificar e eliminar os gargalos ou restric;oes. 

No mercado globalizado, uma vez que a concorrencia forc;ou todas as 

empresas concorrentes a fornecer produtos e servic;os de qualidade excelente. A 

promessa de pronta entrega e alguma das vezes a (mica maneira de se fazer uma 

venda. E por isso a habilidade de ser mais rapido que os concorrentes e urn fator 

critico de sucesso, e o taco na velocidade na abordagem TOG e crucial para a 

obtenc;ao deste sucesso. 
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Antes do surgimento da TOC, os gestores concentravam os esforc;os na 

melhoria da eficiencia e a velocidade ao Iongo do processo de produc;ao em vez de 

focarem apenas nas atividades que se constitufam em restric;oes ou gargalos do 

processo. Gargalos ou restric;oes sao atividades que tornam mais Iento o ciclo total 

de urn produto. 

Para Hansen e Mowen (2001) a TOC se concentras nos efeitos em nfvel de 

sistema da melhoria continua, e focaliza tres medidas dentro deste sistema: 

processamento, estoques e despesas operacionais. Processamento diz respeito a 
taxa a qual uma empresa gera recursos por meio das suas vendas. Estoques sao os 

recursos monetarios que a empresa gasta transformado materias-primas em 

processamento. As despesas operacionais sao todo o dinheiro que a empresa gasta 

transformando estoque em processamento. 

Quando a empresa aumenta o processamento, minimiza os estoques e reduz 

as despesas operacionais, Hansen e Mowen (2001) destacam que tres medidas 

financeiras de desempenho sao afetadas favoravelmente: resultado lfquido, retorno 

sabre o investimento e fluxo de faixa. 

A TOC compreende cinco etapas que sao as seguintes: 

1. ldentificar todas as restric;oes da empresa, ou seja, identificar a combinac;ao 

6tima de produtos que maximiza o processamento sujeito a todas as 

restric;oes da empresa. Esta combinac;ao mostra quanta dos recursos restritos 

consumidos e quais as restric;oes da empresa sao consistentes. 

2. Explorar as restric;oes ou aproveitar ao maximo as restric;oes encontradas. 

lsto quer dizer que a empresa deve aplicar os recursos na produc;ao do 

produto que apresentar o melhor ganho no uso dos recursos da restric;ao. 

3. Subordinar o nfvel de atividades a capacidade de restric;ao significa que todos 

os demais recursos restritivos devem ser utilizados na medida exata 

demandada pela forma empregada de explorac;ao das restric;oes. 

4. Elevar as restric;oes quer dizer que uma vez que medidas foram tomadas para 

fazer o melhor uso das restric;oes, o proximo passo e a empresa envolver-se 

em programas de melhoria continua reduzindo as limitac;6es que as restric;6es 

exercem sabre o desempenho. lsto e, a empresa deve investir mais na 

restric;ao, como aumentar o numero de turnos e adquirir novas recursos 

identicos ate que se quebre a restric;ao, ou surja outra nova. 
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5. Repetir o processo quando surgir uma nova restric;ao, ou seja, quando a 

restric;ao do sistema e quebrada, inicia-se novamente o processo, evitando-se 

a inercia, aperfeic;oando o processo de melhoria continua, aumentando os 

ganhos com a reduc;ao nos gastos aplicados no processo. 
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3 BIBLIOMETRIA 

A bibliometria de acordo com Araujo (2006) surgiu no inicio do seculo XX 

como resultado da necessidade do estudo e da avaliagao das atividades de 

produgao cientifica. Sendo uma aplicagao de tecnicas estatisticas e matematicas 

para descrever aspectos da literatura e de outros meios de comunicagao, a 

bibliometria foi originalmente conhecida como "bibliografia estatistica. Sendo que o 

termo bibliometria criado em 1934 apenas se popularizou em 1969. 

A bibliometria no inicio era voltada para a medida de livros (quantidade de 

edigoes e exemplares, quantidade de palavras contidas nos livros, espago ocupado 

pelos livros nas bibliotecas, estatisticas relativas a industria do livro). Como tempo a 

bibliometria foi se voltando para o estudo de outros formatos de produgao 

bibliografica, tais como artigos de peri6dicos e outros tipos de documentos, 

passando depois a ocupar-se da produtividade de autores e do estudo de citagoes. 

Figueiredo (1977 apud Lima, 1986, p. 127) define bibliometria como "analise 

estatistica dos processos de comunicagao escrita, tratamento quantitativa 

(matematico e estatistico) das propriedades e do comportamento da informagao 

registrada." 

Para Araujo (2006), a principal diferenga entre a bibliografia tradicional e a 

bibliometria, consiste no fato de que a segunda forma utiliza mais metodos 

quantitativos do que discursivos. E assim, a utilizagao de metodos quantitativos na 

busca por uma avaliagao objetiva da produgao cientifica representa o ponto principal 

da bibliometria. 

Maia (1973, p. 100) destaca dais objetivos da bibliometria, que sao: 

Esclarecer os processes de comunica<;ao escrita da natureza e evolu<;ao de 
uma disciplina (na medida em que esta se manifesta atraves do 
conhecimento registrado), por intermedio da contagem e analise de suas 
diversas facetas. E reunir e interpretar dados estatfsticos relatives a livros 
peri6dicos, para demonstrar a evolu<;ao hist6rica, determinar a utiliza<;ao 
destes materiais em ambito nacional e internacional, bem como verificar o 
uso especffico de livros e peri6dicos em bibliotecas, centros de 
documenta<;ao, etc. 
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Segundo Pinheiro (1983) os metodos bibliometricos podem ser estaticos e 

dinamicos, sendo que os metodos estaticos medem num determinado periodo de 

tempo, o tamanho e a distribuic;ao dos parametres da literatura (autores, titulos, 

documentos, peri6dicos, etc.). Os metodos dinamicos sao utilizados para medir, no 

tempo, o crescimento e a taxa de variac;ao dos mesmos parametres. 

Segundo Guedes e Borschiver (2005), as principais leis bibliometricas sao: 

Lei de Bradford, (produtividade de peri6dicos). Lei de Latka (produtividade cientifica 

de autores) e Leis de Zipf (freqOencia de palavras). Araujo (2006) destaca alem das 

tres leis principais, a teoria de Analise de Citac;oes. 

Alvarado (1984) aponta alem das tres leis basicas (de Bradford, de Latka e de 

Zipf), outros estudos, que apesar de nao serem considerados como leis, configuram 

o corpo das preocupac;oes dos cientistas da informac;ao: Lei de Goffman, Frente de 

Pesquisa ou Elitismo, e ObsolescenciaNida Media/ldade da Literatura. 

Guedes e Borschiver (2005, p. 3) ainda destacam que: 

0 padrao de distribui9ao das leis e princfpios bibliometricos segue a 
maxima: "poucos com muito e muito com poucos". Essa maxima e 
conhecida como o Efeito Mateus na Ciemcia, que diz: "aos que mais tem 
sera dado em abundancia e, aos que menos tem ate o que tem lhes sera 
tirade". Trata-se de uma abordagem ao efeito Mate us mediante a analise de 
processes psicossociais, que afetam o sistema de avalia9ao e distribui9ao 
de recompensas cientrficas. Por exemplo: cientistas altamente produtivos, 
de universidades mais conceituadas, obtem freqi.ientemente mais 
reconhecimento que cientistas igualmente produtivos, de outras 
universidades. 

3.1 LEISE TEORIAS APLICAVEIS A BIBLIOMETRIA 

3.1.1 Lei de Bradford 

A lei de Bradford de acordo com Pinheiro (1983) esta relacionada a dispersao 

da literatura peri6dica cientifica. Relaciona em seus enunciados que se os peri6dicos 

cientificos forem organizados em ordem decrescente de produtividade de artigos 

sabre determinado assunto, poderao ser divididos em urn nucleo de peri6dico mais 

dedicado ao assunto e em varios grupos ou zona, contendo o mesmo numero de 

artigos que o nucleo. 0 nucleo de peri6dicos (n) no nucleo e zonas subseqOentes, 

ira variar na propon;ao 1 :n:n2
. 

Segundo Guedes e Borschiver (2005) a lei de Bradford permite estimar a 

relevancia de peri6dicos em certa area do conhecimento. Os peri6dicos que 
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produzem o maior numero de artigos sobre determinado assunto formam urn nucleo 

de peri6dicos supostamente de maior qualidade ou relevancia para aquela area. 

Lima (1986, p. 128) considera que a Lei de Bradford, "e urn dos marcos 

te6ricos da bibliometria e estabeleceu uma relagao entre artigos de interesse para 

urn especialista e os peri6dicos em que podem ocorrer estes artigos." 

Araujo (2006) destaca que a lei de Bradford e muito utilizada para aplicagoes 

praticas em bibliotecas, para auxiliar na aquisigao, descartes, deposito, utilizagao de 

verbas e planejamento de sistemas. 

3.1.2 Lei de Lotka 

A lei de Lotka, segundo Guedes e Borschiver (2005), esta relacionada a 
produtividade de autores e se fundamenta na premissa de que alguns 

pesquisadores publicam muito e muitos pesquisadores publicam pouco. A lei 

enuncia que a relagao entre o numero de autores e o numero de artigos publicados 

por esses, independente de qualquer area cientifica, segue a lei do inverso do 

quadrado 1/n2
• lsto quer significa que em certo periodo de tempo, fazendo-se uma 

analise do numero de artigos, o numero de cientistas que escrevem dois artigos 

seria igual a % do numero de cientistas que escreveram urn artigo, e assim 

sucessivamente. 

A Lei de Lotka, conforme relata de Araujo (2006) foi formulada em 1926, 

tendo sido construida a partir de urn estudo sobre a produtividade de cientistas. 

Latka descobriu que uma grande proporgao da literatura cientifica e produzida por 

urn pequeno numero de autores, e urn grande numero de pequenos autores se 

iguala em produgao ao reduzido numero de grandes autores. Latka a partir dessa 

descoberta formulou a lei dos quadrados inversos: yx=6/p2xa, onde yx e a 

freqOencia de autores publicando numero x de trabalhos e "a" e urn valor constante 

para cada campo cientifico. 

Guedes e Borschiver (2005) salientam que a aplicabilidade da lei de Lotka se 

verifica na avaliagao da produtividade de pesquisadores, na identificagao dos 

centros de pesquisa mais desenvolvidos em dada area de assunto, e no 

reconhecimento da solidez de uma area cientifica. Quanta mais solidificada estiver 
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uma ciencia, maior a probabilidade de seus autores produzirem multiples artigos em 

certo periodo de tempo. 

Desde 1926, ano em que Lotka estabeleceu esta lei, varios estudos foram 

conduzidos para investigar a produtividade dos autores em distintas disciplinas. De 

acordo com Araujo (2006), muitos desses trabalhos foram produzidos na tentativa de 

criticar, replicar ou reformular esta lei bibliometrica. 

Entre os aperfeic;oamentos realizados, destaca-se o trabalho de Price (1976, 

apud Araujo, 2006, p. 4), que a partir de estudos realizados entre 1965 e 1971 

concluiu que 1/3 da literatura e produzida por menos de 1/10 dos autores mais 

produtivos, levando a uma media de 3,5 documentos por autor e 60% dos autores 

produzindo urn unico documento. 

3.1.3 Leis de Zipf 

As leis de Zipf de acordo com Guedes e Borschiver (2005) estao relacionadas 

a freqUencia de palavras em urn dado texto, enriquecida pelo ponto de transic;ao (T) 

de Goffman, relacionam-se com a indexac;ao tematica automatica. 

De acordo com Araujo (2006, p.16) "A primeira lei de Zipf foi formulada em 

1949, e descreve a relac;ao entre palavras num determinado texto suficientemente 

grande e a ordem de serie destas palavras ( contagem de palavras em largas 

amostragens )". 

Zipf verificou que em urn texto Iongo, existia uma relac;ao entre a freqUencia 

que tal palavra dada ocorria e sua posic;ao na lista de palavras ordenadas segundo 

sua freqUencia de ocorrencia e essa lista era confeccionada levando-se em conta a 

freqUencia decrescente de ocorrencias. Segundo Guedes e Borschiver (2005) a 

palavra de maier freqUencia de ocorrencia nessa lista tern ordem de serie 1 , a de 

segunda maier freqUencia de ocorrencia, ordem de serie 2 e assim por diante. 

Assim Zipf observou que se forem listadas, as palavras que ocorrem em urn 

texto em ordem decrescente de freqUencia, a posic;ao de uma palavra na lista 

multiplicada por sua freqUencia e igual a uma constante. Sua equac;ao para esse 

relacionamento de acordo com Araujo (2006) e: r x f = k, onde r e a posic;ao da 

palavra, f e a sua freqUencia e k e a constante. 
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Zipf, de acordo com Araujo (2006, p. 17) formulou o principia do menor 

esforgo que diz que: 

Existe uma economia do usa de palavras, e se a tendemcia e usar o mfnimo, 
significa que elas nao vao se dispersar, pelo contrario, uma mesma palavra 
vais ser usada muitas vezes; as palavras mais usadas indicam o assunto do 
documento. 

Zipf segundo Guedes e Borschiver (2005) constatou que essa lei se aplicava 

somente para palavras de alta freqOencia de ocorrencia em urn texto, e por causa 

disso, Zipf propos uma segunda lei para palavras de baixa freqOencia em urn texto. 

Essas duas leis definem os dois extremos de uma lista de distribuigao de palavras 

de urn dado texto. Assim e razoavel esperar uma regiao critica, onde ha a transigao 

do comportamento das palavras de alta freqOencia para as de baixa freqOencia Essa 

regiao de transigao seria chamada de ponto de transigao de Goffman. 

3.1.4 Ponto de transigao de Goffman 

Guedes e Borschiver (2005) descrevem que o ponto de transigao de Goffman 

determina graficamente a localizagao onde ocorre a transigao das palavras de baixa 

freqOencia para as de alta freqOencia. Ha certa regiao, ao redor deste ponto com a 

probabilidade de concentrar palavras de alto conteudo semantico e por isso essas 

palavras poderiam ser usadas para indexagao de urn texto. Goffman apresenta, com 

o ponto de transigao, a primeira oportunidade de se decompor urn texto 

sintaticamente, visando sua indexagao. 

Braga (apud, Guedes e Borschiver, 2005) explica que as aplicagoes das leis 

de Zipf eo ponto de transigao de Goffman produzem uma listagem de palavras com 

suas respectivas freqOencias de aparecimento em urn texto. Ha uma total 

desconstrugao do contexto das palavras, transformando-as em seqOencias de 

caracteres entre espagos e pontuag6es. E por meio destes e possivel determinar o 

conteudo semantico dos textos. 

As leis de Zipf estao sendo aplicadas para identificagao de estilos distintos de 

autores, na redagao de artigos cientificos e tecnol6gicos. Segundo Guedes e 

Borschiver (2005) elas sao utilizadas como ferramentas estatisticas em diferentes 

areas do conhecimento. E os estudos que utilizam a freqOencia de ocorrencias de 

palavras, como ferramenta de representagao tematica da informagao, tern evoluido 
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para tentativas de desenvolvimento de algoritmos com objetivo de automatizar a 

indexac;ao tematica da informac;ao. 

3.1.5 Analise de citac;oes 

Uma das areas mais importantes da bibliometria, segundo Araujo (2006) e a 

analise de citac;oes. A citac;ao e conceituada como urn conjunto de uma ou mais 

referencias bibliograficas que incluidas em uma publicac;ao, evidenciam elos entre 

individuos, instituic;oes e areas de pesquisa, sendo que mostram o relacionamento 

de uma publicac;ao com outra. 

Definida par Foresti (1989 apud Araujo, 2006, p. 8) como: "a parte da 

bibliometria que investiga as relac;oes entre documentos citantes e os documentos 

citados considerados como unidades de analise, no todo ou em suas diversas 

partes: autor, titulo, origem geografica, ana e idioma de publicac;ao." 

As citac;oes para Foresti (1989, apud ARAUJO, 2006, p. 8), contribuem para o 

desenvolvimento da ciencia, constituem importantes fontes de informac;oes, 

estabelecem direitos de propriedade e mostram a importancia da literatura para o 

trabalho dos cientistas. 

Araujo (2006, p. 8) identifica quatro tipos de citac;oes: "conceitual ou 

operacional (aquela que se relaciona uma teoria com urn metoda); organica (a 

citac;ao e necessaria para a compreensao); evolutiva ou justa posicional (quando o 

artigo e construfdo sabre as bases da citac;ao); confirmativa ou negativa." 

Guedes e Borschiver (2005, p. 13), tambem destacam que, 

[ ... ] a analise de cita<;6es tem tres grandes aplica<;6es: bibliotecas (gestao 
de cole<;6es), ciencia (mapeamento do desempenho dos autores), 
administra<;ao (financiamento de pesquisa, auxflio, balsas, or<;amento de 
sistemas de informa<;ao/bibliotecas). Ah3m disso, ela e uma ferramenta para 
a recupera<;ao da informa<;ao, avalia<;ao de peri6dicos, produtividade de 
autores, medida de qualidade de uma dada informa<;ao, medida do fluxo de 
informa<;ao em uma unidade, sociologia da ciencia, indicador de estruturas 
e tendencias cientificas. 
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3.1.6 Frente de pesquisa e colegios invisfveis 

De acordo com Guedes e Borschiver (2005), a analise de citagoes permite 

identificar a Frente de Pesquisa de certa area cientffica por meio de urn conjunto de 

autores, que se citam na literatura recente, mostrando urn estreito padrao de 

multiplas relagoes. A analise tambem permite identificar nesse grupo de artigos 

relacionados, o trabalho de algumas centenas de colaboradores que formam os 

Colegios lnvisfveis, que sao urn reduzido grupo de autores e de publicagoes, que 

sao Hderes em suas areas e seus trabalhos sao os mais citados, exercendo maior 

influencia em uma dada area de assunto. 

Este principia de acordo com Araujo (2006, p. 20): 

Correlaciona os indices absolutos de citagao obtidos por cada autor, com a 
data dos trabalhos publicados por cada autor. Assim, para a contagem da 
frente de pesquisa, sao contabilizados os trabalhos mais recentes desse 
autor. 0 perfodo de tempo considerado relevante para se determinar se o 
trabalho e recente ou nao varia conforme o objetivo que se quer atingir. Por 
exemplo, pode-se definir que se quer identificar a frente de pesquisa para 
cinco anos. Neste caso contabilizam-se apenas as citagoes recebidas 
referentes a trabalhos publicados nos ultimos cinco anos. Entram para 
frente de pesquisa os autores que tiveram pelo menos cinco citagoes, pais a 
condigao para um autor fazer parte da frente de pesquisa e receber pelo 
menos uma citagao par ana. 

3.1.7 Fator de lmediatismo ou impacto 

Conforme Guedes e Borschiver (2005), a analise de citagoes e utilizada 

tambem para estimar o fator de imediatismo de urn artigo publicado, pelo estudo da 

concentragao de citagoes a esse artigo. A hip6tese e de que em certa area 

cientffica, artigos de peri6dicos citados com mais frequencia sao os mais relevantes 

do que artigos menos citados. 

De acordo com Araujo (2006) o conceito consiste em correlacionar Indices 

absolutes de citagao a quantidade de trabalhos citados, assim 0 fator de impacto e a 

divisao do numero de citagoes recebidas por autor dividido pelo numero de trabalhos 

que receberam ao menos uma citagao. Este indice, conforme Araujo (2006) pode-se 

identificar os autores, que apesar da pouca produgao cientffica, produziram urn 

trabalho mais significative, isto e, receberam muitas citagoes, em oposigao a autores 

que podem ter tido muitas citagoes porque publicaram muitos trabalhos, mas cada 

urn desses trabalhos isoladamente com reduzida relevancia no meio cientifico. 

3.1.8 Acoplamento bibliografico e co-citagao 
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Acoplamento Bibliografico (retrospective), segundo Guedes e Borschiver 

(2005), consiste na uniao de artigos que citam os mesmos documentos, e a co

cita9ao, na uniao de artigos, citados pelos mesmos documentos. 0 acoplamento 

bibliografico mede o grau de liga9ao entre dais ou mais artigos, pelo numero de 

documentos identicos citados por esses artigos. A co-cita9ao mede o grau de 

relacionamento de dais ou mais artigos, pelo numero de documentos onde esses 

artigos sao citados, simultaneamente. 

3.1.9 Obsolescencia da literatura e vida media 

Conforme Araujo (2006) as leis de obsolescencia e vida-media foram 

desenvolvidas para mostrar a queda da validade ou da utilidade de informa96es com 

o decorrer do tempo. 

Guedes e Borschiver (2005, p. 12) comentam que: 

A obsolescencia da literatura consiste na analise do declfnio do usa da 
literatura, no decorrer do tempo, e a vida-media e estimada a partir da razao 
de obsolescencia e da razao do crescimento, de um determinado corpo de 
literatura. Em termos de usa da literatura, a vida media tem sido 
interpretada mediante o estudo do numero de citat;6es feitas a um 
determinado item. 

De acordo com Araujo (2006) ha dais tipos de envelhecimento da literatura 

cientifica: classico ou efemero (vida-media longa ou curta). Em estudos realizados 

dentro dessa perspectiva, foi percebido que existem disciplinas com forte 

componente de literatura classica isto e vida-media longa (matematica, geologia, 

botanica), enquanto outra disciplina contem exclusivamente literatura efemera ou 

vida-media curta (fisica e engenharia.). Ha tambem as disciplinas de carater 

intermediario como, por exemplo, fisiologia e quimica. 

Os pesquisadores responsaveis pela introdu9ao do conceito de vida mediae 

padrao de obsolescencia em rela9ao a literatura cientifica segundo Silva (1990), 

foram os pesquisadores Burton e Kleber (1960). 0 conceito de vida media, segundo 

Bochner et al (2007) teve origem na fisica, no conceito de meia-vida dos materiais 

radioativos e foi usada para expressar o perfodo em que a pesquisa alcan9a a 

metade de sua vida util. 
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Segundo Line (1970, apud Bochner eta/, 2007, p. 2) 

A meia vida da literatura e limitada a ser menor quanto mais rapidamente a 
literatura crescer, a menos que o numero de citagoes por artigo seja 
decrescente ao mesmo tempo. Se todo item tern igual probabilidade de ser 
usado ou citado, mais uso seria feito da mais recente literatura 
simplesmente porque ha mais dela. Se o numero de peri6dicos biomedicos 
publicados em 1969 e duas vezes maior do que o publicado em 1950, e 
assumindo que o numero medio de artigos em cada peri6dico permanega 
estavel, a probabilidade aleat6ria da citagao em 1969 duas vezes maior que 
em 1950. A chamada meia-vida da literatura e, portanto, composta de uma 
taxa de obsolescencia e de uma taxa de crescimento. 

A obsolescencia pode ser definida como a diminuigao da utilizagao da 

informagao como o passar do tempo e pode ocorrer segundo Line e Sandison (1974, 

apud BOCHNER et al, 2007, p.2) pelas seguintes causas: 

1. Quando a informagao e valida, mas ja foi incorporada. 

2. A informagao e valid a, mas foi substituida por outra mais moderna. 

3. A informagao e valida, mas em uma area cientifica de interesse decrescente. 

4. A informagao nao e considerada mais valida. 

3.1.1 0 Lei do elitismo 

A lei do Elitismo, segundo Guedes e Borschiver (2005), enuncia que toda 

populagao de tamanho N tern uma elite efetiva ,JN (raiz quadrada de N). De acordo 

com Lima (1984), a determinagao da elite pode apontar o "core" da populagao. Solla 

Price (1965), segundo Lima (1984) diz que a produtividade e mais acentuada em 

alguns autores que produzem 2/3 da literatura registrada em certo campo do 

conhecimento. Este grupo de mais produtivos pode ser a elite quantificavel par meio 

da lei do elitismo. 

3.1.11 Lei dos 80/20 

Segundo Guedes e Borschiver (2005) a lei dos 80/20, consiste em urn 

fenomeno, inicialmente observado no comercio e na industria, segundo o qual em 

sistemas de informagao 80% da demanda de informagao se satisfaz com 20% do 

conjunto de fontes de informagao. 
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3.1.12 Teoria epidemica de Goffman 

Araujo (2006) define a teoria epidemica de Goffman como uma varia<;ao de 

enfoques bibliometricos, onde a ideia desenvolvida por Goffman e Newil, em 1967 

explica a propaga<;ao de ideias dentro de uma determinada comunidade como urn 

fenomeno similar a transmissao de doen<;as infecciosas. 

Segundo Guedes e Borschiver (2005, p. 12), 

A Teoria Epidemica de Goffman fundamenta-se na analogia entre a 
transmissao de uma doenga infecciosa, segundo urn processo epidemico, e 
a transmissao e desenvolvimento de ideias, informag6es registradas, em 
uma comunidade cientffica. Segundo esse modelo, essas ideias cientfficas 
sao materiais infecciosos, no curso de uma epidemia intelectual, 
transmitidas, por exemplo, por comunicag6es diretas, entre urn 
conferencista e o publico. Essas ideias podem tambem ser expostas por urn 
autor, em artigos de peri6dicos, para urn determinado publico. 

3.2 ESTUDOS BIBLIOMETRICOS NO BRASIL 

No Brasil os estudos bibliometricos desenvolveram-se segundo Araujo (2006) a 

partir da decada de 1970, principalmente pelos estudos realizados pelo lnstituto 

Brasileiro de Bibliografia e Documenta<;ao (IBBD), hoje lnstituto Brasileiro de 

lnforma<;ao Cientffica e Tecnol6gica (IBCT). 

Dentre OS trabalhos da decada de 1970, e importante citar OS trabalhos de 

Braga (1973) que efetuou estudos bibliometricos na literatura da Ciencia da 

lnforma<;ao, e Gusmao (1972) que efetuou analise bibliometrica da literatura da 

siderurgia entre 1970 e 1972, aplicando as Leis de Bradford e Latka. Alvarado 

(1984) cita os trabalhos de Figueiredo (1973) que aplicou a Lei de Bradford a 
literatura brasileira de geologia; Maia (1973) que utilizou a Lei de Zipf no estudo do 

comportamento da lingua portuguesa. 

Outros destaques ainda dos anos 1970 sao os trabalhos de Caldeira (1975) 

que se serve da Teoria Epidemica de Goffman para estudar o crescimento da 

literatura referente a doen<;a de chagas e Carvalho (1976, apud Araujo, 2006, p. 11) 

que efetuou a analise de cita<;6es da literatura biomedica. 

Nos anos 1980, de acordo com Araujo (2006) houve uma queda no interesse 

pela bibliometria, tanto no Brasil como no exterior. Ainda assim cabe destacar nesta 

decada o estudo de Alvarado (1984) que faz urn estudo da literatura brasileira em 
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bibliometria no periodo de 1972 a 1973. Alvarado (2002) destaca nos anos 1980 

alguns trabalhos que aplicavam a Lei de Latka para medir a produtividade, dentre 

eles: Andrade, Noronha e Camargo (1982) que efetuaram a analise da produgao 

bibliografica cientifica numa instituigao de ensino e pesquisa em saude publica, 

Foresti e Martins (1987) que estudaram a produtividade de autores das revistas 

brasileiras de biblioteconomia, documentagao e ciencia da informagao. 

Nos anos 1990, com as possibilidades do computador, voltou a crescer o 

interesse pela bibliometria. Araujo (2006) comenta que entre os aspectos 

relacionados ao crescimento da bibliometria, esta o surgimento de subdisciplinas ou 

subcampos da bibliometria, tais como: cienciometria, informetria e webometria. 

Entre os trabalhos na decada de 1990, cabe destaque o trabalho de Macias

Chapula (1998) que descreveram o papel da informetria e da cienciometria e sua 

perspectiva nacional e internacional. Rousseau (1998) faz urn estudo sabre 

indicadores bibliometricos e econometricos e Silva (1990) faz urn estudo sabre 

sistemas de informagao fazendo analise de citag6es bibliograficas. 

Nos anos 2000, Braga, Cruz e Oliveira (2007) citam, por exemplo, os trabalhos 

de Vieira e Fischer (2005) que identificaram e analisaram as publicag6es sabre clima 

e cultura organizacional e remuneragao e salarios nos principais veiculos de 

comunicagao cientifica sabre gestao no Brasil entre 1990 e 2004. 

As pesquisadoras Guedes e Borschiver (2005) tambem contribuiram com o 

tema ao fazerem uma revisao da literatura sabre bibliometria e destacarem sua 

aplicagao como ferramenta estatistica basica para gestao da informagao e do 

conhecimento cientifico e tecnol6gico. 

Outro estudo importante nos ultimos anos e usado como referenda te6rica e o 

trabalho de Araujo (2006) que faz uma evolugao hist6rica sabre a bibliometria e 

analisa quest6es atuais sabre o tema. 

Hayashi et al (2007) destacam as pesquisas de: Kobashi, Santos e Carvalho 

(2006) em que estes utilizaram os metodos bibliometricos para analisar as 

dissertag6es e teses da area de Ciencia da lnformagao. Cabe urn destaque para as 

pesquisas de Caldas e Tinoco (2004, apud Hayashi et al, 2007, p. 3) que efetuaram 

urn estudo bibliometrico na area de gestao de recursos humanos nos anos 90. 

Cabe por fim destacar o trabalho de Alvarado (2002) que replicou a Lei de 

Latka em dez campos de estudo diferentes, utilizando testes estatfsticos diversos e 

o trabalho de Moretti e Campanario (2009) que tragaram o perfil de autores, sua 
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produgao e citagoes no Enampad sobre a area de Responsabilidade Social e 

Empresarial, na qual aplicaram a Lei de Lotka para mensurar a produtividade dos 

auto res. 

3.3 PESQUISAS EM CONTABILIDADE COM ABORDAGEM BIBLIOMETRICA NO 

BRASIL 

As pesquisas em contabilidade com abordagem bibliometrica, de acordo com 

Braga, Cruz e Oliveira (2007) sao ainda em pequeno numero e se tornaram mais 

freqOentes nos ultimos anos .. 

Riccio, Carastan e Sakata (1999, apud Braga, Cruz e Oliveira, 2007, p. 2) 

analisaram as tendencias de pesquisa contabil brasileira por meio da investiga<;ao 

em teses e dissertag6es produzidas em quatro programas de p6s-gradua<;ao em 

contabilidade entre os anos de 1962 e 1999. 

Oliveira (2001, apud Braga, Cruz e Oliveira, 2007, p. 4) analisou as 

caracteristicas dos peri6dicos nacionais de contabilidade e dos artigos que foram 

publicados neles, relacionando essas caracteristicas com o contexte da produ<;ao 

cientifica brasileira. Os resultados mostraram que as caracteristicas dessas 

publicag6es sao 0 resultado da enfase dada a avalia<;ao quantitativa da produ<;ao 

cientifica e do surgimento de novas cursos de p6s-gradua<;ao em contabilidade no 

pais e tambem foi revelado certo amadorismo na produ<;ao dessas publica<;6es. 

Martins e Silva (2005, apud Braga, Cruz e Oliveira 2007, p. 4) efetuaram 

estudos da produgao cientifica divulgada nos 3° e 4° congresses da USP de 

Controladoria e Contabilidade com o objetivo de analisar as plataformas te6ricas 

utilizadas. Os resultados mostraram que ha uma forte concentragao em livros 

nacionais de autorias diversas, pouca pesquisa em peri6dicos nacionais e 

internacionais, quase ausencia de citag6es de anais de congresses, enderegos da 

internet e obras de referencia, revelando uma situa<;ao precaria da produ<;ao 

cientifica do campo contabil. 

Araujo e Silva (201 0) analisaram artigos em uma pesquisa cientifica no 

Enampad de 2003 a 2008 e utilizaram metodos estatisticos descritivos, alem de 

aplicar a Lei de Latka para comprovar a produtividade dos autores no Enampad. 
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Leite Filho (2008) analisou a produtividade cientifica dos autores em anais de 

congressos e peri6dicos brasileiros na area de contabilidade. Cruz et a/ (201 0) 

fizeram urn estudo bibliometrico sobre a Teoria das Restrig6es no Congresso 

Brasileiro de Custos entre os anos de 1994 e 2008. 

Leite Filho, Paulo Jr. e Siqueira (2007) analisaram as principais caracteristicas 

bibliometricas da Revista Contabilidade & Finangas da USP no periodo de 1999 a 

2006 e os autores aplicaram a Lei de Lotka para mensurar a produtividade dos 

autores na revista. 

Ensslin e Silva (2008) investigaram o perfil dos artigos publicados nos 

congressos da USP e da UFSC com enfase na iniciagao cientifica e mensuraram a 

produtividade por meio da Lei de Lotka. 

Braga, Cruz e Oliveira (2007) ainda citam o trabalho de Mendonga Neto, Ricio 

e Sakata (2006) que analisaram a evolugao temporal da produgao cientifica em 

contabilidade no Brasil e avaliaram a produtividade dos autores por meio de Lotka 

pesquisando nos anais do Enampad de 1981 a 2005. 
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4 RESUL TADO DA PESQUISA 

Neste capitulo serao analisadas diversas variaveis que permitem trac;ar urn 

perfil individual de cada congresso e trac;ar urn perfil geral de todos os congresses 

realizados. 

4.1 I CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS 

0 primeiro Congresso Brasileiro de Custos foi realizado em 1994, na cidade 

de Sao Leopolda, Rio Grande do Sui. Foi organizado pela Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos (UNISINOS). 

Nesta primeira edic;ao do congresso, foram identificados dais artigos cujo 

tema era gestao estrategica de custos. Estes artigos possuiam tres autores cada. 

Todos os autores eram vinculados a Universidade Federal de Sao Paulo (USP), 

demonstrando que o Estado de Sao Paulo e a Regiao Sudeste concentravam 100% 

dos artigos. Destacaram-se no primeiro congresso, conforme demonstra a tabela 4, 

as seguintes pesquisadores: Edmundo Escrivao Filho e Fernando Cesar Almada dos 

Santos, ambos foram co-autores em dais artigos. 

Tabela 4: Autores mais produtivos 

Nome do Autor lnstituicao Quant. De Artigos 

Edmundo Escrivao Filho 

Fernando Cesar Almada 

Fonte: Autor 

USP 

USP 

2 

2 

Quanta a classificac;ao por tipologia metodol6gica, 1 00% dos artigos foram 

classificados quanta a abordagem, como pesquisa qualitativa; quanta aos objetivos 

de pesquisa, os artigos foram classificados como pesquisa explorat6ria, e quanta 

aos procedimentos de pesquisa, foram classificados como pesquisa bibliografica. 
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4.2 II CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS 

0 segundo Congresso Brasileiro de Custos aconteceu em Campinas, Estado 

de Sao Paulo e foi organizado pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

no ano de 1995. Os temas abordados neste congresso foram: gestao estrategica de 

custos com cinco artigos (83,33%) e analise da cadeia de valores com urn artigo 

(16,67%), conforme demonstrados na tabela numero 5. 

Tabela 5: Temas Abordados 

Temas Abordados Numero de Artigos % 

Gestao Estrategica de Custos 5 83,33% 

Analise da Cadeia de Valores 1 16,67% 

Total de Artigos 6 100,00% 

Fonte: Autor 

Foram identificados neste congresso, que 66,66% dos artigos possuiam 

apenas urn autor, conforme mostra a Tabela 6. 

Tabela 6: Numero de autores por artigo 

Numero de Autores Artigos % 

Fonte: Autor 

1 

2 

3 

Total 

4 

1 

6 

66,66% 

16,67% 

16,67% 

100,00% 

Cabe salientar que nao houve autor com mais de urn artigo nesta edic;ao do 

Congresso Brasileiro de Custos. 

A instituic;ao com mais publicac;oes foi a Universidade Estadual de Sao Paulo 

(UNICAMP) com 33,33% do total de artigos publicados, conforme demonstrado na 

tabela 7. 
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Tabela 7: Artigos por lnstituicao Educacional Superior 

lnstituicao Estado Artigos 0/o 

UNICAMP SP 2 33,33% 

USP SP 1 16,67% 

UFRN RN 1 16,67% 

UNISINOS RS 1 16,67% 

S/ldentificac;ao 1 16,67% 

Total 6 100,00% 

Fonte: Autor 

Em rela«;ao a concentra«;ao de artigos por regioes do Brasil, a regiao Sudeste 

concentrou 50°/o dos artigos publicados, demonstrado pelo grafico 1. 

Grafico 1: Concentracao de Artigos por Regiao 

Artigos por Regiao 
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Quanta as tipologias de pesquisa, todos os artigos foram classificados como 

pesquisa qualitativa no que diz respeito a abordagem do problema. Cabe destacar 

que em rela«;ao aos objetivos, 1 00°/o dos artigos foram classificados como pesquisa 

explorat6ria. No case da classifica«;ao de tipologias por procedimento metodol6gico, 
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a tabela 8 destaca que 83,33% dos artigos tiveram seus dados coletados por meio 

de pesquisa bibliogratica e 16,67% por meio de estudo de caso. 

Tabela 8: Classificacao por Tipologia Metodol6gica 

Procedimento de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Bibliografica 5 83,33% 

Estudo de Caso 1 16,67% 

Total 6 100,00% 

Fonte: Autor 

4.3 Ill CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS 

0 terceiro congresso foi realizado em Curitiba, no Estado do Parana, em 1996 

e a organizagao do evento ficou a cargo da Universidade Federal do Parana 

(UFPR). Os temas mais abordados neste terceiro congresso foram gestao 

estrategica de custos com cinco artigos (50%), seguido pelos temas: sistemas de 

gestao e sistemas de informagoes gerenciais, ambos com dois temas (20%), 

conforme demonstrado pela tabela 9. 

Tabela 9: Temas Abordados 

Temas Abordados Numero de Artigos % 

Gestao Estrategica de Custos 5 50,0% 

Sistemas de Gestao 2 20,0% 

Sist. de Inform. Gerenciais 2 20,0% 

Sistemas de Custeio 1 10,0% 

Total de Artigos 10 100,00% 

Fonte: Autor 

0 numero de artigos cresceu em torno de 66,67% em relagao ao segundo 

congresso, isto e passou de seis artigos publicados no 2° congresso para 10 artigos 

no 3° congresso. A tabela 1 0 demonstra que os artigos com dois autores 

representaram 50% dos 1 0 artigos ligados a area tematica, gestae estrategica de 
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custos, os artigos com tres autores representaram 30% e os artigos com urn autor 

representaram 20%. 

Tabela 10: Numero de autores por artigo 

Numero de Autores Artigos % 

1 2 20,0% 

2 5 50,0% 

3 3 30,0% 

Total 10 100,0% 

Fonte: Autor 

No que diz respeito as publica96es por institui96es de ensino, a tabela 11 

destaca que a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) concentrou o maior 

numero de artigos publicados, respondendo por 40% dos artigos relacionados a 

tematica pesquisada. Cabe destacar a pesquisadora Regina Cleide Figueiredo 

Teixeira, vinculada a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), como a 

autora mais produtiva, com dais artigos. 

Tabela 11: Artigos por lnstitui~rao Educacional Superior 

lnstitui~rao Estado Artigos % 

UFSC sc 4 40,0% 

UNICAMP SP 3 30,0% 

USP SP 1 10,0% 

UFPR PR 1 10,0% 

FGV/RJ RJ 1 10,0% 

Total 10 100,0% 

Fonte: Autor 

Em rela9ao de numero de artigos publicados por regiao, o grafico 2 mostra 

que os artigos ficaram distribuidos em 50% para a regiao Sui e 50% para a regiao 

sudeste. 
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Grafico 2: Concentra~io de Artigos por Regiio 

Artigos por Regiao 
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Quanta as tipologias de pesquisa, a tabela 12 demonstra que 90°/o dos artigos 

foram considerados como pesquisa qualitativa e 10°/o como pesquisa quantitativa. 

Quanta aos objetivos, a tabela 13 destaca que 70°/o da pesquisa foi 

classificada como explorat6ria, 20°/o como descritiva e 1 0°/o como explicativa. Em 

relac;ao a classificac;ao dos procedimentos metodol6gicos de pesquisa, a tabela 14 

demonstra que 70°/o dos artigos foram classificados como pesquisa bibliografica, 

20% foram classificados como estudo de caso e 1 0°/o como pesquisa experimental. 

Tabela 12: Classifica~io por Tipologia Metodol6gica 

Abordagem do Problema 

Pesquisa Qualitativa 

Pesquisa Quantitativa 

Total 

Fonte: Autor 

Artigos 

9 

1 

10 

90% 

10% 

100% 
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Tabela 13: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Objetivo de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Explorat6ria 7 70% 

Pesquisa Descritiva 2 20% 

Pesquisa Explicativa 1 10% 

Total 10 100% 

Fonte: Autor 

Tabela 14: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Procedimento de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Bibliografica 7 60% 

Estudo de Caso 2 40% 

Pesquisa Experimental 1 10% 

Total 10 100% 

Fonte: Autor 

4.4 IV CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS 

0 quarto Congresso Brasileiro de Custos aconteceu no ano de 1997, em Belo 

Horizonte, Estado de Minas Gerais e foi realizado pela Pontificia Universidade 

Cat61ica de Minas Gerais (PUC-MG). Os artigos tiveram urn crescimento de 110% 

em relagao a edigao anterior, atingindo 21 artigos. 

Os temas mais abordados, conforme destaca a tabela 15 foram gestao 

estrategica de custos e sistemas de custeio, ambos com seis artigos (28,57%), 

seguidos pelo tema ABC/ABM com tres artigos (14,29%). 
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Tabela 15: Temas Abordados 

Temas Abordados Numero de Artigos % 

Gestao Estrategica de Custos 6 28,57% 

Sistemas de Custeio 6 28,57% 

ABC/ABM 3 14,29% 

Forma9ao de pre9os 2 9,52% 

Analise da Cadeia de Valores 1 4,76% 

Teo ria das Restri96es 1 4,76% 

Contabilidade Gerencial 1 4,76% 

lndicadores de Desempenho 1 4,76% 

Total de Artigos 21 100,0% 

Fonte: Autor 

Os artigos com dois autores, conforme demonstrado pela tabela 16 

representou 61,90% dos artigos apresentados no congresso, seguido pelos artigos 

com tres autores que concentraram 19,05% dos artigos apresentados. 

Tabela 16: Numero de autores por artigo 

Numero de Autores Artigos % 

1 3 14,29% 

2 13 61,90% 

3 4 19,05% 

4 1 4,76% 

Total 21 100,0% 

Fonte: Autor 

Os autores mais produtivos do quarto Congresso Brasileiro de Custos, 

conforme mostra a tabela 17 foram: Alceu Souza; Maria Silene Alexandre Leite; 

Aloisio da Silva Lima; Cosmo Severiano Filho e Cesar Augusto Silva Colque. 
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Tabela 17: Autores mais produtivos 

Nome do Autor lnstitui~ao Quant. De Artigos 

Alceu Souza UFPR 2 

Maria Silene A Leite UFPB 2 

Aloisio da Silva Lima UFPB 2 

Cosmo Severiano Filho UFPB 2 

Cesar Augusto Silva Calque UFPB 2 

Fonte: Autor 

Em relac;ao as instituic;oes, as universidades com mais artigos foram a 

Universidade Federal da Paralba (UFPB) e a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), ambas com 19,05% dos artigos, conforme demonstrado na tabela 

18. 

Tabela 18: Artigos por lnstitui~ao Educacional Superior 

lnstitui~ao Estado Artigos % 

UFSC sc 4 19,05% 

UFPB PB 4 19,05% 

UFPR PR 3 14,29% 

UNICAMP SP 2 9,52% 

USP SP 2 9,52% 

Outras 6 28,57% 

Total 21 100,0% 

Fonte: Autor 

As regi6es Sui e Nordeste concentraram 33,33% dos trabalhos apresentados, 

seguidas pela Regiao Sudeste com 28,57%, conforme demonstra o gratico 3. 



Grafico 3: Concentra~ao de Artigos por Regiao 
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QuantO a ClaSSificac;aO daS tipOIOgiaS, a tabela 19 deStaCa que 85,71 °/o dOS 

artigos foram classificados com sendo de abordagem qualitativa e 14,29°/o como 

pesquisa quali-quantitativa. 

Quanta aos objetivos, conforme mostra a tabela 20, os artigos classificados 

como pesquisa explorat6ria representaram 76, 19°/o dos artigos deste congresso, os 

classificados como pesquisa descritiva representaram 19,05°/o e os artigos 

classificados como pesquisa explicativa representaram 4,76°/o. 

No que diz respeito aos procedimentos de pesquisa, a tabela 21 mostra que 

66,67°/o dos artigos sao pesquisas bibliograficas, 14,29°/o sao estudos de casas e 

9,52o/o sao pesquisas experimentais. 

Tabela 19: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Abordagem do Problema Artigos % 

Pesquisa Qualitativa 18 85,71% 

Pesquisa Quali-quantitativa 3 14,29% 

Total 21 100,0% 

Fonte: Autor 
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Tabela 20: Classifica!;ao por Tipologia Metodol6gica 

Objetivo de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Explorat6ria 16 76,19% 

Pesquisa Descritiva 4 19,05% 

Pesquisa Explicativa 1 4,76% 

Total 21 100,0% 

Fonte: Autor 

Tabela 21: Classifica!;ao por Tipologia Metodol6gica 

Procedimento de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Bibliografica 14 66,67% 

Estudo de Caso 3 14,29% 

Pesquisa Experimental 2 9,52% 

Estudo Multicasos 1 4,76% 

Levantamento/Survey 1 4,76% 

Total 21 100,0% 

Fonte: Autor 

4.5 V CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS 

0 quinto Congresso Brasileiro de Custos foi realizado na cidade de Fortaleza, 

Estado do Ceara, em 1998 e foi organizado pela Universidade Federal do Ceara 

(UFC). Foi constatada neste congresso, uma queda no numero de artigos em 

rela<;ao ao congresso anterior, sendo que neste quinto congresso foram sete artigos 

contra 21 artigos do congresso anterior, configurando uma queda de 66,67%. 

Os temas mais abordados neste quinto congresso, demonstrados na tabela 

22 foram: gestao estrategica de custos com cinco artigos (71 ,43%), sistemas de 

gestao e custeio do ciclo de vida com urn artigo cada (14,29%). 
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Tabela 22: Temas Abordados 

Temas Abordados Numero de Artigos % 

Gestao Estrategica de Custos 5 71,43% 

Sistemas de Gestao 1 14,29% 

Custeio do Cicio de Vida 1 14,29% 

Total de Artigos 7 100,00% 

F ante: Autor 

Os artigos com dois autores representaram 57,14% dos artigos deste 

congresso, em segundo Iugar ficaram os artigos com urn autor com 28,57%, 

conforme ilustra a tabela 23. 

Tabela 23: Numero de autores por artigo 

Numero de Autores Artigos % 

1 2 28,57% 

2 4 57,14% 

3 1 14,29% 

Total 7 100,0% 

Fonte: Autor 

Cabe destacar o Professor Wilson Kendy Tachibana, ligado a Universidade 

Federal de Sao Paulo (USP), como o autor mais produtivo deste congresso com dois 

artigos. No que diz respeito as instituig6es de ensino, a Universidade Federal de Sao 

Paulo (USP) concentrou 57,13% dos artigos, seguida pela Universidade Estadual de 

Sao Paulo (UNICAMP) e pela Universidade Federal do Parana (UFPR), ambas com 

14,29%, com destaque tambem para urn artigo da Universidad Tecno/6gica 

Intercontinental (UTI), de Assungao, Paraguai, conforme demonstragao na tabela 24. 
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Tabela 24: Artigos por lnstitui~io de Ensino Superior 

lnstitui~io Estado Artigos 0/o 

USP SP 4 57,13% 

UNICAMP SP 1 14,29% 

UFPR PR 1 14,29% 

UTI-PY PARAGUAI 1 14,29% 

Total 7 100,0% 

Fonte: Autor 

0 grafico 4 mostra que a regiao Sudeste contribuiu com 71 ,42%> dos artigos, e 

a regiao Sui eo Paraguai com 14,29°/o. 

Grafico 4: Concentra~io de Artigos por Regiio 
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Em relac;ao as metodologias de pesquisa, os artigos produzidos no quinto 

Congresso Brasileiro de Custos foram todos enquadrados como pesquisa 

qualitativa, no que diz respeito a abordagem do problema. Quanta aos objetivos, a 

tabela 25 demonstra que 85,71 °/o dos artigos fa ram considerados como pesquisa 

explorat6ria e 14,29°/o como pesquisa descritiva. 
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E por tim, quanto aos procedimentos de pesquisa, 85,71% dos artigos foram 

considerados como pesquisa bibliogn3fica e os 14,29% restantes foram 

considerados como estudo de caso, conforme ilustra a tabela 26. 

Tabela 25: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Objetivo de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Explorat6ria 6 85,71% 

Pesquisa Descritiva 1 14,29% 

Total 7 100,0% 

Fonte: Autor 

Tabela 26: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Procedimento de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Bibliografica 6 85,71% 

Estudo de Caso 1 14,29% 

Total 7 100,0% 

Fonte: Autor 

4.6 VI CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS 

0 Sexto Congresso Brasileiro de Custos realizou-se no ano de 1999, na 

cidade de Sao Paulo e foi organizado pela Universidade Federal de Sao Paulo 

(USP). Dentre os temas mais abordados, conforme ilustra a tabela 27, a gestao 

estrategica de custos possula cinco artigos (31 ,25%), analise da cadeia de valores; 

custeio do ciclo de vida e planejamento e controle possulam dois artigos (12,50%). 
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Tabela 27: Temas Abordados 

Temas Abordados Numero de Artigos % 

Gestao Estrategica de Custos 5 31,25% 

Analise da Cadeia de Valores 2 12,50% 

Custeio do Cicio de Vida 2 12,50% 

Planejamento e Controle 2 12,50% 

Forma~o de Prec;os 1 6,25% 

ABC/ABM 1 6,25% 

Contabilidade Gerencial 1 6,25% 

lndicadores de Desempenho 1 6,25% 

Custo Meta 1 6,25% 

Total de Artigos 16 100,0% 

Fonte: Autor 

A tabela 28 mostra que os artigos com dois autores representaram 50% de 

todos os artigos e os artigos com apenas um autor representaram 37,5%. Cabe 

ressaltar que nao houve nenhum autor com mais de um artigo nesta edigao do 

Congresso Brasileiro de Custos. 

Tabela 28: Numero de autores por artigo 

Numero de Autores 

Fonte: Autor 

1 

2 

3 

6 

Total 

Artigos 

6 

8 

16 

% 

37,50% 

50,00% 

6,25% 

6,25% 

100,00% 
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A tabela 29 demonstra que no sexto Congresso Brasileiro de Custos, a 

instituit;ao com mais artigos foi novamente a Universidade Federal de Sao Paulo 

(USP), com 37,50% dos artigos, seguida pela Universidade do Norte do Parana 

(UNOPAR) com 12,50% dos artigos. 

Tabela 29: Artigos por lnstituicao de Ensino Superior 

lnstituicao Estado Artigos % 

USP SP 6 37,50% 

UNOPAR PR 2 12,50% 

UNICAMP SP 1 6,25% 

FVC BA 1 6,25% 

UFC CE 1 6,25% 

UFPB PB 1 6,25% 

UNB OF 1 6,25% 

UFRPE PE 1 6,25% 

UFV MG 6,25% 

UNIR RO 1 6,25% 

Total 16 100,0% 

Fonte: Autor 

A regiao Sudeste produziu 50% dos artigos, seguida pela regiao Nordeste 

com 25% e a regiao Sui com 12,5%, de acordo com o grafico 5. 



Grafico 5: Concentra~ao de Artigos por Regiao 
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Em relac;ao as tipologias de pesquisa, no que concerne a abordagem do 

problema de pesquisa, a tabela 30 destaca que 93,75% dos artigos foram 

classificados como pesquisa com abordagem qualitativa. 

Quanta aos objetivos, a tabela 31 demonstra que 75°/o dos artigos produzidos 

foram classificados como de natureza explorat6ria, 18,75°/o foram classificados de 

natureza descritiva e 6,25% de natureza explicativa. 

Em relac;ao aos procedimentos de pesquisa, a tabela 32 mostra que 75°/o dos 

artigos foram classificados como pesquisa bibliografica, 12,50°/o foram classificados 

como pesquisa documental, 6,25%) foram classificados como estudo de caso e 

6,25°/o classificados como levantamento/survey. 

Tabela 30: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Abordagem do Problema Artigos Ofo 

Pesquisa Qualitativa 15 93,75% 

Pesquisa Quantitativa 1 6,25% 

Total 16 100,0% 

Fonte: Autor 
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Tabela 31: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Objetivo de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Explorat6ria 12 75,00% 

Pesquisa Descritiva 3 18,75% 

Pesquisa Explicativa 1 6,25% 

Total 16 100,0% 

Fonte: Autor 

Tabela 32: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Procedimento de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Bibliografica 12 75,00% 

Pesquisa Documental 2 12,50% 

Estudo de Caso 1 6,25% 

Levantamento/Survey 1 6,25% 

Total 16 100,0% 

Fonte: Autor 

4.7 VII CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS 

0 setimo Congresso Brasileiro de Custos aconteceu em Recife, no Estado de 

Pernambuco, no ano de 2000, e foi realizado pela Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE). Conforme mostra a tabela 33, dentre os temas que mais foram 

abordados neste congresso, se destacaram gestao estrategica de custos e sistemas 

de custeio, ambos com dois artigos (33,33%). 
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Tabela 33: Temas Abordados 

Temas Abordados Numero de Artigos % 

Gestao Estrategica de Custos 2 33,33% 

Sistemas de Custeio 2 33,33% 

Formac;ao de Prec;os 1 16,67% 

Teoria das Restric;oes 1 16,67% 

Total de Artigos 6 100,00% 

Fonte: Autor 

Neste congresso os artigos com dois autores representaram 83,33% dos 

artigos ligados a gestao estrategica de custos, conforme mostra a tabela 34. 0 autor 

mais produtivo deste congresso foi Antonio Diomario de Queiroz, vinculado a 
Universidade Federal de Santa Catarina {UFSC) com dois artigos. 

Tabela 34: Numero de autores por artigo 

Numero de Autores Artigos % 

Fonte: Autor 

2 

3 

Total 

5 

1 

6 

83,33% 

16,67% 

100,00% 

Neste congresso, a tabela 35 mostra que 33,32% dos artigos tinham 

proced€mcia da Universidade Federal de Sao Paulo {USP). As outras institui96es 

com 16,67% cada uma foram: a Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

{UNISINOS), Universidade Estadual de Campinas {UNICAMP), Universidade 

Federal de Santa Catarina {UFSC) e Pontiffcia Universidade Cat61ica de Sao Paulo 

{PUC-SP). 
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Tabela 35: Artigos por lnstitui~io de Ensino Superior 

lnstitui~io Estado Artigos Ofo 

USP SP 2 33,32% 

UNISINOS RS 1 16,67% 

UNICAMP SP 1 16,67% 

UFSC sc 1 16,67% 

PUC-SP SP 1 16,67% 

Total 6 100,0% 

Fonte: Autor 

0 grafico 6 destaca a concentrac;ao de 66,67°/o dos artigos na regiao Sudeste, 

e 33,33°/o dos artigos na regiao Sui. 

Grafico 6: Concentra~io de Artigos por Regiio 
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Em relac;ao a classificac;ao quanta a abordagem do problema, 1 00°/o dos 

artigos foram classificados como pesquisa qualitativa. Em relac;ao aos objetivos de 

pesquisa, a tabela 36 demonstra que 83,33°/o dos artigos foram classificados como 

pesquisa explorat6ria e 16,67°/o como pesquisa descritiva. 
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No que diz respeito aos procedimentos de pesquisa, os artigos foram 

classificados de acordo com a tabela 37, em pesquisa bibliogratica (83,33%) e 

estudo de multicasos (16,67%). 

Tabela 36: Classifica.;ao por Tipologia Metodol6gica 

Objetivo de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Explorat6ria 5 83,33% 

Pesquisa Descritiva 1 16,67% 

Total 6 100,0% 

Fonte: Autor 

Tabela 37: Classifica.;ao por Tipologia Metodol6gica 

Procedimento de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Bibliografica 5 83,33% 

Estudo de Multicasos 1 16,67% 

Total 6 100,0% 

Fonte: Autor 

4.8 VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE GUSTO 

0 oitavo Congresso Brasileiro de Custos voltou a ser realizado na cidade de 

Sao Leopolda no Rio Grande do Sui, organizado pela mesma instituil;ao de ensino 

da primeira edi9ao do congresso, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS), no ano de 2001. 0 oitavo congresso, conforme ilustrado na tabela 38 

teve como temas mais abordados a gestao estrategica de custos; ABC/ABM; custeio 

do ciclo de vida, planejamento e controle eo custo meta, cada urn destes temas com 

dois artigos (14,29%). 
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Tabela 38: Temas Abordados 

Temas Abordados Nlimero de Artigos % 

Gestao Estrategica de Custos 2 14,29% 

ABC/ABM 2 14,29% 

Custeio do Cicio de Vida 2 14,29% 

Planejamento e Controle 2 14,29% 

Custo Meta 2 14,29% 

Sistemas de Gestao 1 7,14% 

Sistemas de Custeio 1 7,14% 

Formac;ao de Prec;os 1 7,14% 

Contabilidade Gerencial 1 7,14% 

Total de Artigos 14 100,0% 

Fonte: Autor 

A tabela 39 demonstra que os artigos com urn autor representaram 35,71% 

dos artigos, o mesmo percentual de 35,71% para os artigos com tres autores. 

Tabela 39: Nlimero de autores por artigo 

Numero de Autores Artigos % 

1 5 35,71% 

2 2 14,30% 

3 5 35,71% 

4 1 7,14% 

5 1 7,14% 

Total 14 100,0% 

Fonte: Autor 
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Os autores mais produtivos deste congresso, conforme ilustra a tabela 40 

foram: Carla Renata Silva Leitao; Ricardo Jose Doria; Maxwell dos Santos Celestino 

e Gerlando A. S. Franco de Lima. 

Tabela 40: Autores mais produtivos 

Nome do Autor lnstituicao Quant. De Artigos 

Carla Renata Silva Leitao 

Ricardo Jose Doria 

Maxwell dos Santos Celestino 

Gerlando A. S. Franco de Lima 

Fonte: Autor 

UNB 

USP 

UNB 

UNB 

2 

2 

2 

2 

Em relagao as instituigoes com mais artigos no oitavo Congresso Brasileiro de 

Custos, cabe destaque a Universidade Federal de Sao Paulo (USP) e a 

Universidade Federal de Brasilia (UNB) com 21,43% dos artigos, seguidas pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) com 14,30%, conforme demonstra 

a tabela 41. 
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Tabela 41: Artigos por lnstituicao de Ensino Superior 

lnstituicao Estado Artigos % 

USP SP 3 21,43% 

UNB DF 3 21,43% 

UFSC sc 2 14,30% 

UFPR PR 1 7,14% 

FCH MG 1 7,14% 

UNO PAR PR 1 7,14% 

UNISINOS RS 1 7,14% 

UNIFECAP SP 1 7,14% 

PUC-SP SP 1 7,14% 

Total 14 100,0% 

Fonte: Autor 

Conforme o grafico 7, a regiao Sudeste concentrou 50% dos artigos 

produzidos no oitavo congresso, seguida pelas regi6es Sui e Centro Oeste, com 

28,57% e 21,43% respectivamente. 



Grafico 7: Concentra~io de Artigos por Regiio 
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A tabela 42 demonstra que no oitavo Congresso Brasileiro de Custos, em 

rela9ao a abordagem do problema, 64,29°/o dos artigos foram classificados como 

pesquisa qualitativa, 28,57°/o como pesquisa quantitativa e 7,14°/o como quali

quantitativa. 

A classificayao quanta aos objetivos de pesquisa, a tabela 43 ilustra que 

92,86% dos artigos foram considerados como pesquisa explorat6ria e 7,14°/o como 

pesquisa explicativa. No caso da classificayao quanta aos procedimentos de 

pesquisa, a tabela 44 demonstra que a pesquisa bibliografica concentrou 85,72°/o 

dos artigos eo estudo de caso, 14,28°/o. 

Tabela 42: Classifica~io por Tipologia Metodol6gica 

Abordagem do Problema Artigos % 

Pesquisa Qualitativa 9 64,29% 

Pesquisa Quantitativa 4 28,57% 

Pesquisa Quali/quantitativa 1 7,14% 

Total 14 100,0% 

Fonte: Autor 
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Tabela 43: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Objetivo de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Explorat6ria 13 92,86% 

Pesquisa Explicativa 1 7,14% 

Total 14 100,0% 

Fonte: Autor 

Tabela 44: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Procedimento de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Bibliogn3fica 12 85,72% 

Estudo de Caso 2 14,28% 

Total 14 100,0% 

Fonte: Autor 

4.9 IX CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS 

0 nono Congresso Brasileiro de Custos foi realizado em Sao Paulo, e a 

organizac;ao do evento coube ao Centro Universitario Alvares Penteado 

(UNIFECAP), no ano de 2002. 0 tema mais abordado foi gestao estrategica de 

custos com cinco artigos (23,81 %), seguida pelos seguintes temas: sistemas de 

custeios; ABC/ABM; indicadores de desempenho e planejamento e controle, estes 

com tres artigos (14,29%), conforme demonstra a tabela 45. 
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Tabela 45: Temas Abordados 

Temas Abordados Numero de Artigos % 

Gestao Estrategica de Custos 5 23,81% 

Sistemas de Custeio 3 14,29% 

ABC/ABM 3 14,29% 

lndicadores de Desempenho 3 14,29% 

Planejamento e Controle 3 14,29% 

Analise da Cadeia de Valores 2 9,52% 

Custeio do Cicio de Vida 1 4,76% 

Controladoria 1 4,76% 

Total de Artigos 21 100,0% 

Fonte: Autor 

Em rela<;ao ao numero de autores por artigo, a tabela 46 demonstra que o 

artigo com dois autores representou 42,86% dos artigos apresentados, seguido 

pelos artigos com urn autor que representou 33,33% de todos os artigos 

apresentados. 

Tabela 46: Numero de autores por artigo 

Numero de Autores Artigos % 

1 7 33,33% 

2 9 42,86% 

3 4 19,05% 

4 1 4,76% 

Total 21 100,0% 

Fonte: Autor 
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Os autores mais produtivos do nono congresso foram: Maria Naiula Monteiro 

Pessoa e Maria da Gloria Arraes Peter, ambas com dois artigos, conforme 

demonstra a tabela 47. 

Tabela 47: Autores mais produtivos 

Nome do Autor lnstituicao Quant. De Artigos 

Maria Naiula Monteiro Pessoa UFC 2 

Maria da Gloria Arraes Peter UFC 2 

Fonte: Autor 

Quanta as institui<;6es, o nono congresso mostra atraves da tabela 48 que 

houve um equilfbrio, sendo que a Universidade Federal de Sao Paulo (USP) ficou 

com 14,29% dos artigos, seguida pelo Centro Universitario Alvares Penteado 

(UNIFECAP); Universidade Federal do Ceara (UFC); Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), 

todas com 9,52%. 
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Tabela 48: Artigos por lnstituicao de Ensino Superior 

lnstituicao Estado Artigos % 

USP SP 3 14,29% 

UFC CE 2 9,52% 

UNIFECAP SP 2 9,52% 

UNICAMP SP 2 9,52% 

UNISINOS RS 2 9,52% 

UFSC sc 1 4,76% 

UFSC/UEL SC/PR 1 4,76% 

UFRPE PE 1 4,76% 

UFPB PB 1 4,76% 

FGV/RJ/UERJ RJ 1 4,76% 

FEARP SP 1 4,76% 

PUC-RS RS 1 4,76% 

UPM SP 4,76% 

UFRGS RS 4,76% 

UNIVALI/UFRGS SC/RS 4,76% 

Total 21 100,0% 

Fonte: Autor 
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No que diz respeito a concentra<;ao de artigos par regioes do pais, a regiao 

sui concentrou 42,86%> dos artigos, seguida pela regiao sudeste com 38,1 0°/o e 

regiao nordeste com 19,05°/o dos artigos, conforme ilustra o grafico 8. 

Grafico 8: Concentra~io de Artigos por Regiio 
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No nona Congresso Brasileiro de Custos, a tabela 49 demonstra que em 

relac;ao a abordagem do problema, 76, 19°/o dos artigos foram classificados como 

pesquisa qualitativa, 19,05o/o como pesquisa quantitativa e 4, 76°/o como pesquisa 

quali/quantitativa. 

Quanta aos objetivos, a tabela 50 ilustra que 85,71% dos artigos foram 

classificados como pesquisa explorat6ria, 9,53°/o como pesquisa explicativa e 4,76°/o 

como pesquisa descritiva 

Em relac;ao aos procedimentos de pesquisa, a tabela 51 demonstra que 

47,62°/o dos artigos foram classificados como pesquisa bibliografica, 23,81 °/o como 

estudo de caso e 14,29o/o como pesquisa experimental. 
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Tabela 49: Classificacao por Tipologia Metodol6gica 

Abordagem do Problema Artigos % 

Pesquisa Qualitativa 16 76,19% 

Pesquisa Quantitativa 4 19,05% 

Pesquisa Quali/quantitativa 1 4,76% 

Total 21 100,0% 

Fonte: Autor 

Tabela 50: Classificacao por Tipologia Metodol6gica 

Objetivo de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Explorat6ria 18 85,71% 

Pesquisa Explicativa 2 9,53% 

Pesquisa Descritiva 1 4,76% 

Total 21 100,0% 

Fonte: Autor 

Tabela 51: Classificacao por Tipologia Metodol6gica 

Procedimento de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Bibliografica 10 47,62% 

Estudo de Caso 5 23,81% 

Pesquisa Experimental 3 14,29% 

Pesquisa Documental 1 4,76% 

Levantamento/Survey 1 4,76% 

Estudo Multicasos 1 4,76% 

Total 21 100,0% 

Fonte: Autor 
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4.10 X CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS 

0 decimo Congresso Brasileiro de Custos aconteceu em Guarapari no Estado 

do Espirito Santo, em 2003. 0 evento foi organizado por diversas entidades: 

Associa<;ao Brasileira de Custos (ABC); Faculdades lntegradas Espirito-santenses 

(FAESA); Universidade Federal do Espirito Santo (UFES) e o Centro Universitario 

Vila Velha (UW). 

Os temas mais abordados nesta edi<;ao do Congresso Brasileiro de Custos, 

conforme demonstrado na tabela 52 foi: gestao estrategica de custos, com onze 

artigos (36,67%) e ABC/ABM com seis artigos (20%). 

Tabela 52: Temas Abordados 

Temas Abordados Numero de Artigos % 

Gestao Estrategica de Custos 11 36,67% 

ABC/ABM 6 20,00% 

Analise da Cadeia de Valores 3 10,00% 

Sistemas de Custeio 2 6,67% 

Teoria das Restric;oes 2 6,67% 

Gusto Meta 2 6,67% 

Sist. de Inform. Gerenciais 1 3,33% 

Formac;ao de Prec;os 1 3,33% 

lndicadores de Desempenho 

Planejamento e Controle 

Total de Artigos 

Fonte: Autor 

1 

30 

3,33% 

3,33% 

100,0% 

Os artigos com dois autores representaram 36,67% dos trinta artigos 

apresentados, enquanto os artigos com tres autores representaram 33,33%, 

conforme mostra a tabela 53. 
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Tabela 53: Numero de autores por artigo 

Numero de Autores Artigos % 

1 4 13,33% 

2 11 36,67% 

3 10 33,33% 

4 4 13,33% 

5 1 3,34% 

Total 30 100,00% 

Fonte: Autor 

Os autores mais produtivos nesta edigao do Congresso Brasileiro de Custos, 

demonstrados na tabela 54 foram: Antonio Robles Junior; Giovanna Fornaciari; Helio 

Zanqueto Filho e Maria Mariete A. M. Pereira. 

Tabela 54: Autores mais produtivos 

Nome do Autor lnstituicao Quant. De Artigos 

Antonio Robles Junior UNIFECAP 4 

Giovanna Fornaciari FUCAPE 2 

Helie Zanqueto Filho FUCAPE 2 

Maria Mariete A. M. Pereira FUCAPE 2 

Fonte: Autor 

0 decimo congresso no que diz respeito a produgao de artigos pelas 

instituigoes de ensino, mostra por meio da tabela 55 que a instituigao com maior 

numero de artigos produzidos foi a Fundagao lnstituto Capixaba de Pesquisas em 

Contabilidade, Economia e Finangas (FUCAPE) com 16,67% dos artigos produzidos, 

em segundo Iugar destacou-se o Centro Universitario Alvares Penteado 

(UNIFECAP) com 13,33%, seguida pela Universidade Federal de Sao Paulo (USP) e 

a Universidade Federal do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) com 10% cad a uma. 
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Tabela 55: Artigos por lnstituicao de Ensino Superior 

lnstituicao Estado Artigos % 

FUCAPE ES 5 16,67% 

UNIFECAP SP 4 13,33% 

USP SP 3 10,00% 

UNISINOS RS 3 10,00% 

UFC CE 2 6,67% 

UNIGRANRIO RJ 1 3,33% 

UFSC sc 1 3,33% 

UNIFOR/UFC CE 1 3,33% 

UGF RJ 1 3,33% 

UFRJ RJ 1 3,33% 

PUC/PR-FCIP PR 1 3,33% 

FAENAC SP 1 3,33% 

FVC BA 1 3,33% 

FCH MG 1 3,33% 

UNISANTOS SP 1 3,33% 

PUC-SP SP 1 3,33% 

UFES ES 1 3,33% 

UFLA MG 1 3,33% 

Total 30 100,0% 

Fonte: Autor 
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0 grafico 9 mostra que a regiao sudeste concentrou 66,67°/o0/o dos artigos 

produzidos, a regiao Nordeste e a regiao Sui 16,67%) cada uma. 

Grafico 9: Concentra~ao de Artigos por Regiao 
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Os artigos em rela9ao a abordagem do problema, conforme mostra a tabela 

56 foi classificada em pesquisa qualitativa (73,33o/o), quantitativa (3,34°/o) e 

quali/quantitativa (33,33%) ). 

No que diz respeito aos objetivos, a tabela 57 mostra que 76,67°/o dos artigos 

foram classificados como pesquisa explorat6ria, 13,33°/o classificados como 

pesquisa descritiva e 6,67°/o como pesquisa explicativa. 

Quanta aos procedimentos de pesquisa, a tabela 58 mostra que 40°/o dos 

artigos foram classificados como estudo de case, 33,33°/o foi classificado como 

pesquisa bibliografica, 20°/o como levantamento e 6,67°/o como experimental. 

Tabela 56: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Abordagem do Problema Artigos % 

Pesquisa Qualitativa 22 73,33% 

Pesquisa Quantitativa 1 3,34% 

Pesquisa Quali/quantitativa 7 33,33% 

Total 30 100,0% 

Fonte: Autor 
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Tabela 57: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Objetivo de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Explorat6ria 23 76,67% 

Pesquisa Descritiva 4 13,33% 

Pesquisa Explicativa 2 6,67% 

Pesquisa Explorat6rio-Descritiva 1 3,33% 

Total 30 100,0% 

Fonte: Autor 

Tabela 58: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Procedimento de Pesquisa Artigos % 

Estudo de Caso 12 40,00% 

Pesquisa Bibliografica 10 33,33% 

Levantamento/Survey 6 20,00% 

Pesquisa Experimental 2 6,67% 

Total 30 100,0% 

Fonte: Autor 

4.11 XI CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS 

0 decimo primeiro congresso aconteceu em Porto Segura, no estado da 

Bahia, no ano de 2004 e foi organizado pela Fundagao Visconde de Cairu (FVC). Os 

temas que foram mais abordados neste congresso, conforme mostra a tabela 59 

foram gestao estrategica de custos com nove artigos (28, 13%) e sistemas de custeio 

com sete artigos (21 ,88%). 
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Tabela 59: Temas Abordados 

Temas Abordados Numero de Artigos % 

Gestao Estrategica de Custos 9 28,13% 

Sistemas de Custeio 7 21,88% 

ABC/ABM 6 18,75% 

Gusto Meta 3 9,38% 

T eoria das Restri<;oes 1 3,13% 

Sistemas de Gestao 1 3,13% 

Sist. de Inform. Gerenciais 1 3,13% 

Forma<;ao de Pre<;os 1 3,13% 

lndicadores de Desempenho 1 3,13% 

Planejamento e Controle 1 3,13% 

Analise da Cadeia de Valores 1 3,13% 

Total de Artigos 32 100,0% 

Fonte: Autor 

A tabela 60 mostra que os artigos com dois autores representaram 34,38% 

dos 32 artigos apresentados, os artigos com tn3s autores tiveram 31,25% e os 

artigos com urn autor, 25%. 

Tabela 61: Numero de autores por artigo 

Numero de Autores Artigos % 

1 8 25,00% 

2 11 34,38% 

3 10 31,25% 

5 3 9,38% 

Total 32 100,00% 

Fonte: Autor 
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Os autores mais produtivos neste congresso foram: Antonio Robles Junior, 

lise Maria Beuren e Rejane Cristina Sarmento Buarque, conforme demonstrado pela 

tabela 61. 

Tabela 61: Autores mais produtivos 

Nome do Autor lnstituicao Quant. De Artigos 

Antonio Robles Junior UNIFECAP 2 

lise Maria Beuren UFSC 2 

Rejane C. Sarmento Buarque UFPE 2 

Fonte: Autor 

No decimo primeiro congresso, observou-se urn equilibria na prodw;ao de 

artigos pelas instituic;oes de ensino. 0 Centro Universitario Alvares Penteado 

(UNIFECAP) produziu 12,50% dos artigos, seguida pela Fundac;ao Visconde de 

Cairu (FVC) e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) com 9,38% dos 

artigos cada uma, conforme mostra a tabela 62. 
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Tabela 62: Artigos por lnstitui~io de Ensino Superior 

lnstitui~io Estado Artigos % 

UNIFECAP SP 4 12,50% 

FVC BA 3 9,38% 

UNISINOS RS 3 9,38% 

UFSC sc 2 6,25% 

USP SP 2 6,25% 

FURB sc 2 6,25% 

UN IV ALl sc 2 6,25% 

UMESP SP 2 6,25% 

OUTRAS 12 37,50% 

Total 32 100,0°/o 

Fonte: Autor 

0 grafico 1 0 destaca que a regiao Sudeste concentrou 40,63°/o des artigos, 

enquanto a regiao Sul34,38°/o e a regiao Nordeste 25°/o. 

Grafico 10: Concentra~io de Artigos por Regiio 
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No decimo primeiro Congresso Brasileiro de Custos, a tabela 63 demonstra 

que 81,25% dos artigos foram classificados como pesquisa qualitativa, 15,63% como 

pesquisa quantitativa e 3,12% como pesquisa quali/quantitativa. 

Quanta a classificac;ao dos artigos com base nos objetivos de pesquisa, a 

tabela 64 destaca que 81 ,25% dos artigos foram considerados como pesquisa 

explorat6ria, 9,38% como pesquisa descritiva e 6,25% como pesquisa explorat6rio

descritiva. 

Em relac;ao aos procedimentos de pesquisa, a tabela 65 ilustra que, 50% dos 

artigos foram classificados como pesquisa bibliografica, 25% como estudo de caso e 

12,50% como levantamento/survey. 

Tabela 63: Classificacao por Tipologia Metodol6gica 

Abordagem do Problema Artigos % 

Pesquisa Qualitativa 26 81,25% 

Pesquisa Quantitativa 5 15,63% 

Pesquisa Quali/quantitativa 1 3,12% 

Total 32 100,0% 

Fonte: Autor 

Tabela 64: Classificacao por Tipologia Metodol6gica 

Objetivo de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Explorat6ria 26 81,25% 

Pesquisa Descritiva 3 9,38% 

Pesquisa Explorat6rio-Descritiva 2 6,25% 

Pesquisa Explicativa 1 3,12% 

Total 32 100,0% 

Fonte: Autor 
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Tabela 65: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Procedimento de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Bibliografica 16 50,00% 

Estudo de Caso 8 25,00% 

Levantamento/Survey 4 12,50% 

Pesquisa Documental 2 6,26% 

Pesquisa Experimental 1 3,12% 

Estudo Multicasos 1 3,12% 

Total 32 100,0% 

Fonte: Autor 

4.12 XII CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS 

0 decimo segundo Congresso Brasileiro de Custos foi organizado pela 

Associac;ao Brasileira de Custos (ABC), e aconteceu em Florian6polis, no ano de 

2005. Este congresso teve como temas mais abordados, conforme ilustrado pela 

tabela 66, gestao estrategica de custos, com 13 artigos (33,33%) e ABC/ABM com 8 

artigos (20,51%). 
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Tabela 66: Temas Abordados 

Temas Abordados Numero de Artigos % 

Gestao Estrategica de Custos 13 33,33% 

ABC/ABM 8 20,51% 

lndicadores de Desempenho 5 12,82% 

Custo Meta 3 7,69% 

Sistemas de Custeio 2 5,13% 

Formacao de Prec;os 2 5,13% 

Contabilidade Gerencial 2 5,13% 

Sistemas de Gestao 1 2,56% 

Sist. de Inform. Gerenciais 1 2,56% 

Planejamento e Controle 1 2,56% 

Teo ria das Restric;oes 1 2,56% 

Total de Artigos 39 100,0% 

Fonte: Autor 

Neste congresso foram apresentados 39 artigos, dos quais 46,15% foram 

artigos com dois autores, 28,21% foram com tres autores, conforme demonstra a 

tabela 67. 

Tabela 67: Numero de autores por artigo 

Numero de Autores 

Fonte: Autor 

2 

3 

4 

Total 

Artigos 

6 

18 

11 

4 

39 

% 

15,38% 

46,15% 

28,21% 

10,26% 

100,0% 
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0 decimo segundo congresso apresentou o maior numero de autores 

produtivos de todas as edigoes, em um total de sete autores, que foram os 

seguintes: Carlos Alberto Diehl; Marcelle Colares de Oliveira; Luis Fernando 

Montoya; Maria Isabel Duque Roldan; Marcos Antonio de Souza; Joaquin Cuervo 

Tafur e Beatriz Aibar Guzman, conforme mostra a tabela 68. 

Tabela 68: Autores mais produtivos 

Nome do Autor lnstituicao Quant. De Artigos 

Carlos Alberto Diehl UNISINOS 2 

Marcelle Colares de Oliveira UN I FOR 2 

Luiz F. Gomez Montoya UDEA 2 

Maria Isabel Duque Roldan UDEA 2 

Marcos Antonio de Souza UNISINOS 2 

Joaquin Cuervo Tafur UDEA 2 

Beatriz Aibar Guzman usc 2 

Fonte: Autor 

0 decimo segundo Congresso Brasileiro de Custos, igual aos quatro 

anteriores manteve o equilibria no que diz respeito a produgao de artigos pelas 

instituigoes de ensino. Neste congresso, conforme mostra a tabela 69 a 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) se destacou com 12,82% dos 

artigos produzidos, seguida pela Universidade Federal de Sao Paulo (USP) com 

10,26%. 
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Tabela 69: Artigos por lnstitui~ao de Ensino Superior 

lnstitui~ao Estado Artigos % 

UNISINOS RS 5 12,82% 

USP SP 4 10,26% 

FURB sc 3 7,70% 

UFRJ RJ 3 7,70% 

UN I FOR CE 3 7,70% 

UBA ARGENTINA 2 5,13% 

UDEA COLOMBIA 2 5,13% 

USC/ESP ESPANHA 2 5,13% 

OUTRAS 15 38,46% 

Total 39 100,0% 

Fonte: Autor 

Uma das particularidades do decimo segundo congresso brasileiro de custos, 

conforme mostra o gn3fico 11 e a alta produ<;ao de artigos do exterior representando 

30,77°/o, seguida pela regiao Sui com 25,64°/o e regiao Sudeste com 23,08°/o. 

Grafico 11: Concentra~ao de Artigos por Regiao 
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No que concerne a classificagao das tipologias em relagao a abordagem do 

problema, a tabela 70 destaca que 76,92% dos artigos foram considerados como 

pesquisa qualitativa, 12,82% como pesquisa quali/quantitativa e 10,26% foram 

considerados como pesquisa quantitativa. 

Em relagao aos objetivos de pesquisa, a tabela 71 mostra que 74,36% dos 

artigos foram classificados como pesquisa explorat6ria e 15,38% como pesquisa 

descritiva. 

Quanta aos procedimentos, foi constatado urn equilibria entre as pesquisas 

de natureza bibliogn3fica e estudo de caso. A tabela 72 mostra que 33,33% dos 

artigos configuravam-se como pesquisa bibliografica e 30,77% como estudo de 

caso. 

Tabela 70: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Abordagem do Problema Artigos % 

Pesquisa Qualitativa 30 76,92% 

Pesquisa Quali/quantitativa 5 12,82% 

Pesquisa Quantitativa 4 10,26% 

Total 39 100,0% 

Fonte: Autor 

Tabela 71: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Objetivo de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Explorat6ria 29 74,36% 

Pesquisa Descritiva 6 15,38% 

Pesquisa Explorat6rio-Descritiva 3 7,69% 

Pesquisa Explicativa 1 2,57% 

Total 39 100,0% 

Fonte: Autor 
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Tabela 72: Classifica~rao por Tipologia Metodol6gica 

Procedimento de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Bibliografica 13 33,33% 

Estudo de Caso 12 30,77% 

Levantamento/Survey 7 17,95% 

Estudo de Multicasos 3 7,69% 

Pesquisa Documental 2 5,13% 

Pesquisa Experimental 2 5,13% 

Total 39 100,0% 

Fonte: Autor 

4.13 XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS 

0 decimo terceiro congresso aconteceu em Bela Horizonte, Estado de Minas 

Gerais, em 2006, tendo sido organizado pela Associagao Brasileira de Custos (ABC) 

e teve a gestao estrategica de custos como tema mais abordado, com 4 artigos 

(30,77%), seguida pelo tema sistemas de custeio com tres artigos (23,08%), 

conforme demonstragao na tabela 73. 

Tabela 73: Temas Abordados 

Temas Abordados Numero de Artigos % 

Gestao Estrategica de Custos 4 30,77% 

Sistemas de Custeio 3 23,08% 

lndicadores de Desempenho 

Custo Meta 

Forma9ao de Pre9os 

Sistemas de Gestao 

Planejamento e Controle 

ABC/ABM 

Total de Artigos 

Fonte: Autor 

1 

1 

1 

1 

1 

13 

7,69% 

7,69% 

7,69% 

7,69% 

7,69% 

7,69% 

100,0% 
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Foram apresentados treze artigos neste congresso, dos quais 38,46% foram 

artigos com tres autores e 15,39% foram com dois e quatro autores, conforme ilustra 

a tabela 74. 

Tabela 74: Numero de autores por artigo 

Numero de Autores Artigos % 

1 2 15,39% 

2 1 7,69% 

3 5 38,46% 

4 2 15,39% 

5 1 7,69% 

7 1 7,69% 

8 1 7,69% 

Total 13 100,0% 

Fonte: Autor 

A tabela 75 demonstra que no decimo terceiro Congresso Brasileiro de 

Custos, foram dois os autores mais produtivos: Adriano Leal Bruni e Cesar Valentim 

de 0. Carvalho Jr. 

Tabela 75: Autores mais produtivos 

Nome do Autor lnstitui~ao Quant. De Artigos 

Adriano Leal Bruni UNIFACS 2 

Cesar V. de 0. Carvalho UNIFACS 2 

Fonte: Autor 

Tres instituig6es se destacaram no decimo terceiro congresso; Fundagao 

Visconde de Cairu (FVC), Universidade Salvador (UNIFACS) e Universidade do Vale 
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do Rio dos Sinos (UNISINOS). Segundo a tabela 76, cada uma contribuiu com 

15,39% dos artigos produzidos. 

Tabela 76: Artigos por lnstituicao de Ensino Superior 

lnstituicao Estado Artigos % 

FVC BA 2 15,39% 

UNJFACS BA 2 15,39% 

UNJSJNOS RS 2 15,39% 

FUNCESJ MG 1 7,69% 

FGV/RJ RJ 1 7,69% 

UFCG/UNB/UFPE/UNESC 1 7,69% 

FURB/UNJVALJ/UFSC sc 1 7,69% 

UN ESC sc 1 7,69% 

UFSM RS 1 7,69% 

UGF RJ 1 7,69% 

Total 13 100,0% 

Fonte: Autor 

Neste congresso houve urn equilibria entre as regioes, tendo as regioes Sui e 

Nordeste ficado com 38,46% dos artigos e a regiao Sudeste 23,08%, conforme 

grafico 12. 



Grafico 12: Concentra~ao de Artigos por Regiao 
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No decimo terceiro Congresso Brasileiro de Custos, a tabela 77 demonstra 

que 76,92°/o dos artigos foram classificados como pesquisa qualitativa e 23,08°/o 

foram classificadas como pesquisa quali/quantitativa. 

Em rela<;ao aos objetivos de pesquisa, a tabela 78 destaca que 61 ,54°/o dos 

artigos foram classificados como pesquisa explorat6ria e 30, 77°/o como pesquisa 

explorat6rio-descritiva 

Em rela<;ao aos procedimentos, a tabela 79 demonstra que 61 ,54°/o dos 

artigos produzidos no decimo terceiro Congresso Brasileiro de Custos possuiam a 

classifica<;ao de estudo de caso e 15,39°/o de pesquisa bibliografica. 

Tabela 77: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Abordagem do Problema Artigos % 

Pesquisa Qualitativa 10 76,92% 

Pesquisa Quali/quantitativa 3 23,08% 

Total 13 100,0°/o 

Fonte: Autor 
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Tabela 78: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Objetivo de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Explorat6ria 8 61,54% 

Pesquisa Explorat6rio-Descritiva 4 30,77% 

Pesquisa Descritiva 1 7,69% 

Total 13 100,0% 

Fonte: Autor 

Tabela 79: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Procedimento de Pesquisa Artigos % 

Estudo de Caso 8 61,54% 

Pesquisa Bibliografica 2 15,39% 

Levantamento/Survey 1 7,69% 

Pesquisa Experimental 1 7,69% 

Pesquisa Documental 1 7,69% 

Total 13 100,0% 

Fonte: Autor 

4.14 XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS 

0 decimo quarto congresso aconteceu no ano de 2007 e foi organizado 

conjuntamente pela Universidade Federal da Paraiba (UFPB) e Associagao 

Brasileira de Custos (ABC), em Joao Pessoa, Estado da Parafba. Os temas mais 

abordados neste congresso, conforme mostra a tabela 80, foram, gestao estrategica 

de custos, com cinco artigos (29,41 %), seguida pelos temas: analise da cadeia de 

valores; sistemas de custeio e ABC/ABM, todos com dois artigos (11 ,76%). 
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Tabela 80: Temas Abordados 

Temas Abordados Numero de Artigos % 

Gestao Estrategica de Custos 5 29,41% 

Analise da Cadeia de Valores 2 11,76% 

Sistemas de Custeio 2 11,76% 

ABC/ABM 2 11,76% 

Formac:;:ao de Prec:;:os 1 5,88% 

Sistemas de Inform. Gerenciais 1 5,88% 

lndicadores de Desempenho 1 5,88% 

Contabilidade Gerencial 1 5,88% 

Gusto Meta 1 5,88% 

Controladoria 1 5,88% 

Total de Artigos 17 100,0% 

Fonte: Autor 

Dos dezessete artigos apresentados neste congresso, a tabela 81 demonstra 

que 35,29% dos artigos, eram artigos com quatro auto res; 29,41% de artigos com 

tres autores e 23,53% dos artigos com dois autores. 

Tabela 81: Numero de autores por artigo 

Numero de Autores Artigos % 

1 2 11,77% 

2 4 23,53% 

3 5 29,41% 

4 6 35,29% 

Total 17 100,0% 

Fonte: Autor 
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No decimo quarto Congresso Brasileiro de Custos, a tabela 82 demonstra que 

os autores mais produtivos foram: Carlos Alberto Diehl; Cezar Volnei Mauss; 

Genossi Rauch Miotto; Sandra Maria dos Santos e Marcos Antonio de Souza. 

Tabela 82: Autores mais produtivos 

Nome do Autor lnstitui~ao Quant. De Artigos 

Carlos Alberto Diehl UNISINOS 2 

Cezar Volnei Mauss UNISINOS 2 

Genossi Rauch Miotto UNISINOS 2 

Sandra Maria dos Santos UFC 2 

Marcos Antonio de Souza UNISINOS 2 

Fonte: Autor 

No decimo quarto Congresso Brasileiro de Custos, conforme mostra a tabela 

83, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) foi responsavel pela 

produc;ao de 23,53% dos artigos, sendo seguida pela Universidade Federal do 

Ceara (UFC) com 11,77%. 
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Tabela 83: Artigos por lnstitui~ao de Ensino Superior 

lnstitui~ao Estado Artigos % 

UNISINOS RS 4 23,53% 

UFC CE 2 11,77% 

USP SP 1 5,88% 

PUC-PR PR 1 5,88% 

UERJ RJ 1 5,88% 

UFAM AM 1 5,88% 

UFPE PE 1 5,88% 

UFPR PR 1 5,88% 

OUTRAS 5 29,42% 

Total 17 100,0o/o 

Fonte: Autor 

A regiao Sui, conforme demonstra o grafico 13, concentrou 41, 18°/o dos 

artigos produzidos para o decimo quarto congresso brasileiro de custos, seguida 

pelas regioes Nordeste com 29,41 °/o e Sudeste com 17 ,65°/o. 

Grafico 13: Concentra~ao de Artigos por Regiao 
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No que diz respeito a abordagem do problema de pesquisa, a tabela 84 

demonstra que 58,82% dos artigos foram classificados como pesquisa qualitativa, 

29,41% como pesquisa quali/quantitativa e 11,76% como pesquisa quantitativa. 

Quanta aos objetivos de pesquisa, a tabela 85 mostra que 58,82% dos artigos 

foram classificados como pesquisa explorat6ria e 29,41% como pesquisa descritiva. 

Com relagao aos procedimentos, a tabela 86 destaca que 52,94% dos artigos 

foram classificados como estudo de case e 17,65% foram classificados como 

levantamento/survey. Ao contn3rio das edig6es anteriores, no decimo quarto 

congresso brasileiro de custos, a pesquisa de natureza bibliogn3fica nao ficou entre 

os dais tipos de pesquisa com mais artigos. 

Tabela 84: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Abordagem do Problema Artigos % 

Pesquisa Qualitativa 10 58,82% 

Pesquisa Quali/quantitativa 5 29,41% 

Pesquisa Quantitativa 2 11,77% 

Total 17 100,0% 

Fonte: Autor 

Tabela 85: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Objetivo de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Explorat6ria 10 58,82% 

Pesquisa Descritiva 5 29,41% 

Pesquisa Explorat6rio-Descritiva 2 11,77% 

Total 17 100,0% 

Fonte: Autor 
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Tabela 86: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Procedimento de Pesquisa Artigos % 

Estudo de Caso 9 52,94% 

Levantamento/Survey 3 17,65% 

Pesquisa Documental 2 11,77% 

Pesquisa Bibliografica 1 5,88% 

Estudo de Multicasos 1 5,88% 

Pesquisa Experimental 1 5,88% 

Total 17 100,0% 

Fonte: Autor 

4.15 XV CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS 

0 decimo quinto Congresso Brasileiro de Custos foi realizado em conjunto 

pela a Associac;ao Brasileira de Custos (ABC) e a Universidade Federal do Parana 

(UFPR), em Curitiba, Estado do Parana, no ano de 2008. Os temas mais abordados 

neste congresso e demonstrados na tabela 87 foram gestao estrategica de custos e 

indicadores de desempenho, ambos com quatro artigos (26,67%), seguidos pelo 

tema custo meta que teve tres artigos (20%). 

Tabela 87: Temas Abordados 

Temas Abordados Numero de Artigos % 

Gestao Estrategica de Custos 4 26,67% 

lndicadores de Desempenho 4 26,67% 

Gusto Meta 3 20,00% 

Sistemas de Custeio 2 13,33% 

Teo ria das Restri<;oes 1 6,67% 

Custeio do Cicio de Vida 6,67% 

Total de Artigos 15 100,0% 

Fonte: Autor 
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A tabela 88 demonstra que os artigos com 3 autores representaram 33,33% 

dos artigos apresentados, seguido pelos artigos com dois e quatro autores, ambos 

com 26,67%. Cabe destacar que o autor mais produtivo do congresso foi Wesley 

Vieira de Silva, vinculado a Pontificia Universidade Cat61ica do Parana com 2 

artigos. 

Tabela 88: Nlimero de autores por artigo 

Nlimero de Autores Artigos % 

1 1 6,67% 

2 4 26,67% 

3 5 33,33% 

4 4 26,67% 

5 1 6,67% 

Total 15 100,0% 

Fonte: Autor 

0 decimo quinto congresso traz a Pontificia Universidade Cat61ica do Parana 

(PUC-PR) e a Pontificia Universidade Cat61ica de Sao Paulo (PUC-SP), cada uma 

com 13,32% dos artigos relacionados a gestao estrategica de custos, de acordo com 

a tabela 89. 
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Tabela 89: Artigos por lnstitui~ao de Ensino Superior 

lnstitui~ao Estado Artigos % 

PUC-SP SP 2 13,32% 

PUC-PR PR 2 13,32% 

ESCE PORTUGAL 1 6,67% 

FUNCESI MG 1 6,67% 

UEM PR 1 6,67% 

UFAM AM 1 6,67% 

UFC CE 1 6,67% 

UFPR PR 1 6,67% 

USP SP 1 6,67% 

UFRJ RJ 1 6,67% 

UNICAMP SP 1 6,67% 

uses SP 1 6,67% 

IBPEX SP 1 6,67% 

Total 15 100,0% 

Fonte: Autor 

A regiao Sudeste, conforme mostra o gratico 14 foi responsavel por produzir 

46,67% dos artigos apresentados no decimo quinto Congresso Brasileiro de Custos, 

e a regiao Sui respondeu por 33,33% dos artigos produzidos. 



Grafico 14: Concentra~ao de Artigos por Regiao 
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Quanta a abordagem do problema de pesquisa, a tabela 90 destaca que 

53,33% dos artigos foram classificados como pesquisa qualitativa, 26,67°/o como 

pesquisa quali/quantitativa e 20°/o como pesquisa quantitativa. 

Quanta aos objetivos de pesquisa, a tabela 91 mostra que 53,33°/o dos artigos 

foram classificados como pesquisa explorat6ria e 40°/o como pesquisa descritiva. 

No que diz respeito aos procedimentos de pesquisa, a tabela 92 demonstra 

que 53,33o/o dos artigos foram classificados como estudo de caso, 20°/o como 

pesquisa bibliografica e 13,33°/o como pesquisa documental. 

Tabela 90: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Abordagem do Problema Artigos % 

Pesquisa Qualitativa 8 53,33% 

Pesquisa Quali/quantitativa 4 26,67% 

Pesquisa Quantitativa 3 20,00% 

Total 15 100,0°/o 

Fonte: Autor 
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Tabela 91: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Objetivo de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Explorat6ria 8 53,33% 

Pesquisa Descritiva 6 40,00% 

Pesquisa Explorat6rio-Descritiva 1 6,67% 

Total 15 100,0% 

Fonte: Autor 

Tabela 92: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Procedimento de Pesquisa Artigos % 

Estudo de Caso 8 53,33% 

Pesquisa Bibliografica 3 20,00% 

Pesquisa Documental 2 13,33% 

Estudo de Multicasos 1 6,67% 

Levantamento/Survey 1 6,67% 

Total 15 100,0% 

Fonte: Autor 

4.16 XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS 

0 decimo sexto Congresso Brasileiro de Custos aconteceu em Fortaleza, no 

Estado do Ceara, no ano de 2009 e foi organizado pela Associac;ao Brasileira de 

Custos (ABC) e a Universidade Federal do Ceara (UFC). Gestao estrategica de 

custos, conforme mostra a tabela 93, foi o tema mais abordado deste congresso 

com seis artigos (40%), seguida pelos seguintes temas: analise da cadeia de 

valores; teoria das restric;oes e contabilidade gerencial, estes tres temas tiveram dois 

artigos (13,33%). 
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Tabela 93: Temas Abordados 

Temas Abordados Numero de Artigos % 

Gestae Estrategica de Custos 6 40,00% 

Analise da Cadeia de Valores 2 13,33% 

T eoria das Restrigoes 2 13,33% 

Contabilidade Gerencial 2 13,33% 

Forrnagao de Pregos 1 6,67% 

lndicadores de Desempenho 1 6,67% 

Planejamento e Centrale 1 6,67% 

Total de Artigos 15 100,0% 

Fonte: Autor 

0 ultimo congresso analisado teve 15 artigos, dos quais 33,33% tiveram tres 

autores e, 20% tiveram dois e quatro autores, conforme demonstra a tabela 94. 

Cabe destacar que no decimo sexto Congresso Brasileiro de Custos, nao houve 

nenhum autor com mais de dois artigos. 

Tabela 94: Numero de autores por artigo 

Numero de Autores Artigos % 

1 2 13,33% 

2 3 20,00% 

3 5 33,33% 

4 3 20,00% 

5 2 13,33% 

Total 15 100,0% 

Fonte: Autor 
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A instituic;ao que se destacou na produc;ao de artigos relacionados a gestao 

estrategica de custos no decimo sexto congresso brasileiro de custos foi a 

Universidade Federal de Brasilia (UNB) com 13,33 dos artigos produzidos, conforme 

demonstra a tabela 95. 

Tabela 95: Artigos por lnstituicao 

lnstituicao Estado Artigos % 

UNB DF 2 13,33% 

UNISINOS/PUC-RS RS 1 6,67% 

FGV/MG/UNA MG 1 6,67% 

UNISINOS RS 1 6,67% 

UERJ RJ 1 6,67% 

UFAM AM 1 6,67% 

UFMG MG 1 6,67% 

UFPR PR 1 6,67% 

UFPE PE 6,67% 

USP SP 1 6,67% 

UNICAMP SP 1 6,67% 

UNIR RO 1 6,67% 

OUTRAS 2 13,33% 

Total 15 100,0% 

Fonte: Autor 
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Quanta a procedencia dos artigos em relac;ao as regioes do Brasil, a regiao 

Sudeste concentrou 41, 18°/o dos artigos seguida pela regiao Sui com 23,53°/o, 

conforme destaca o gn3fico 15. 

Grafico 15: Concentracao de Artigos Por Regiao 
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No decimo sexto Congresso brasileiro de Custos, 60°/o dos artigos eram de 

natureza qualitativa, enquanto que quantitativa e quali/quantitativa, 20°/o cada urn, 

conforme demonstra a tabela 96. 

Quanta aos objetivos de pesquisa, a tabela 97 ilustra que 53,33%> dos artigos 

foram classificados como pesquisa explorat6ria e 26,67°/o como pesquisa descritiva. 

No que diz respeito aos procedimentos de pesquisa, a tabela 98 mostra que 

40°/o dos artigos foram classificados como estudo de caso, 26,67%> como pesquisa 

bibliografica e 13,33°/o como levantamento/survey. 

Tabela 96: Classificacao por Tipologia Metodol6gica 

Abordagem do Problema Artigos % 

Pesquisa Qualitativa 9 60,0% 

Pesquisa Quali/quantitativa 3 20,0% 

Pesquisa Quantitativa 3 20,0% 

Total 15 100,0% 

Fonte: Autor 



Tabela 97: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Objetivo de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Explorat6ria 8 53,33% 

Pesquisa Descritiva 4 26,67% 

Pesquisa Explorat6ria/Descritiva 1 6,67% 

Pesquisa Explicativa 2 13,33% 

Total 15 100,0% 

Fonte: Autor 

Tabela 98: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Procedimento de Pesquisa 

Estudo de Caso 

Pesquisa Bibliografica 

Levantamento/Survey 

Estudo de Multicasos 

Pesquisa Experimental 

Total 

Fonte: Autor 

Artigos 

6 

4 

2 

2 

15 

% 

40,00% 

26,67% 

13,33% 

6,67% 

13,13% 

100,0% 

4.17 CONGRESSO BRASILEIRO DE CUSTOS- 1994 A 2006 
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Os temas mais abordados no Congresso Brasileiro de Custos, neste intervalo 

de dezesseis anos, conforme mostra a tabela 99, foram: gestao estrategica de 

custos, com 89 artigos (33,71%); ABC/ABM, com 32 artigos (12,12%) e sistemas de 

custeio com 31 artigos (11 ,74%). 
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Tabela 99: Temas Abordados 

Temas Abordados Numero de Artigos % 

Gestao Estrategica de Custos 89 33,71% 

ABC/ABM 32 12,12% 

Sistemas de Custeio 31 11,74% 

lndicadores de Desempenho 19 7,20% 

Gusto Meta 16 6,06% 

Analise da Cadeia de Valores 14 5,30% 

Formac;:ao de Prec;:os 12 4,55% 

Planejamento e Controle 12 4,55% 

Teo ria das Restric;:oes 9 3,41% 

Contabilidade Gerencial 8 3,03% 

Sistemas de Gestae 7 2,65% 

Custeio do Cicio de Vida 7 2,65% 

Sistemas de Inform. Gerenciais 6 2,27% 

Controladoria 2 0,76% 

Total de Artigos 264 100,0% 

Fonte: Autor 

Os artigos com dois autores predominaram nas 16 edig6es do Congresso 

Brasileiro de Custos, pois representaram 37,5% dos 264 artigos, em seguida os 

artigos com tres autores tiveram 27,65% e artigos com urn autor, obtiveram 20,45%, 

conforme demonstra a tabela 100. 
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Tabela 100: Numero de autores por artigo 

Numero de Autores Artigos % 

1 54 20,45% 

2 99 37,50% 

3 73 27,65% 

4 26 9,85% 

5 9 3,41% 

6 1 0,38% 

7 1 0,38% 

8 1 0,38% 

Total 264 100,0% 

Fonte: Autor 

Os resultados obtidos por esta pesquisa em rela<;ao ao numero de autores 

por artigo ficaram pr6ximos do trabalho dos pesquisadores Callado, Callado e 

Almeida (2006), que em sua pesquisa "identificando o Perfil dos Artigos Publicados 

sabre Gestao de Custos em Micros, Pequenas e Medias Empresas nos Anais do 

Congresso Brasileiro de Custos", constataram que 19,2% de seus artigos eram de 

urn autor; 41,3% eram de dois autores; 27,9% eram de tres autores e 8,7% eram de 

quatro autores. 

Cabe destacar os autores com maior produtividade, considerando todas as 

edi<;6es do Congresso Brasileiro de Custos. Conforme a tabela 101, os auto res com 

mais participag6es em artigos foram: Carlos Alberto Diehl com dez artigos, seguido 

por Antonio Robles Junior, Wilson Kendy Tachibana, Maria Carolina A. F. de Souza, 

todos com sete artigos; Miguel Juan Bacic, Marcos Antonio de Souza e Alceu Souza 

com seis artigos cada urn 

E preciso ressaltar que alguns autores, por exemplo, o caso de Carlos Alberto 

Diehl que se for contar por edigao, foi apenas o mais produtivo no decimo segundo e 

decimo quarto congresses, mas produziu artigos em 8 edi<;6es do Congresso 
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Brasileiro de Custos, e por isso e considerado o autor mais produtivo do congresso 

quando e feita a contagem de todas as edic;oes dos congresso desde 1994 ate 2009. 

Tabela 101: Autores mais produtivos 

Autor Artigos Edicoes lnstituicao 

Carlos Alberto Diehl 10 8 UNISINOS 

Antonio Robles Junior 7 3 UNIFECAP/USP/FVC 

Wilson Kendy Tachibana 7 6 USP 

Maria Carolina A F. de 7 7 UNICAMP 

Souza 

Miguel Juan Bacic 6 5 UNICAMP 

Marcos Antonio de Souza 6 4 UNISINOS 

Alceu Souza 6 5 UFPRIPUC-PR 

Wellington Rocha 5 5 UNICAMP/USP 

lise Maria Beuren 4 3 UFSC/FURB 

Maria Naiula M. Pessoa 4 3 UFC 

Fonte: Autor 

As lnstituic;oes de Ensino Superior com mais artigos, conforme o gratico 16 

nestas dezesseis edic;oes do Congresso Brasileiro de Custos foi a Universidade 

Federal de Sao Paulo (USP) com 37 artigos, seguida pela Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos (UNISINOS) com 23 artigos, em terceiro Iugar a Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC) com 19 artigos, seguida pela a Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP) com 14 artigos. 



Grafico 16: lnstitui~oes mais produtivas - 1994-2009 
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Em se tratando das regioes do Brasil, o grafico 17 demonstra que a regiao 

Sudeste concentrou 40,91 °/o dos artigos produzidos, seguida pela regiao Sui com 

29,92°/o. Tambem neste caso confirma-se o predominio das regioes Sui e Sudeste 

como principais centres de pesquisa, pais as instituic;oes superiores de ensino que 

concentram o maior numero de artigos estao nestas duas regioes, e considerando 

as duas conjuntamente, estas sao responsaveis por concentrar 70,83°/o de todos os 

artigos na area tematica gestao estrategica de custos. 



Grafico 17: Concentra~ao de Artigos por Regiao /1994- 2009 
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Em rela9ao ao delineamento tipol6gico, a Tabela 102 destaca que foram 204 

artigos classificados como pesquisa qualitativa, representando isto 76,89%> dos 

artigos relacionados a gestae estrategica de custos. Os artigos classificados como 

pesquisa quantitativa foram 32, representando 12, 12°/o e os artigos classificados 

como pesquisa quali-quantitativa foram 28 artigos, significando 1 0,99°/o de todos os 

artigos produzidos. 

No que diz respeito aos objetivos de pesquisa, a tabela 103 mostra que 

7 4,62% dos artigos produzidos nos congresses foram considerados como pesquisa 

explorat6ria, 15,53°/o como pesquisa descritiva. 

E rela9ao aos procedimentos de pesquisa, 46,21 °/o dos artigos foi classificada 

como pesquisa bibliografica e 29,17°/o como estudo de caso, de acordo com a tabela 

104. 
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Tabela 102: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Abordagem do Problema Artigos % 

Pesquisa Qualitativa 203 76,89% 

Pesquisa Quantitativa 32 12,12% 

Pesquisa Quali/quantitativa 29 10,99% 

Total 264 100,0% 

Fonte: Autor 

Tabela 103: Classifica~ao por Tipologia Metodol6gica 

Objetivo de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Explorat6ria 197 74,62% 

Pesquisa Descritiva 41 15,53% 

Pesquisa Explorat6rio-Descritiva 14 5,30% 

Pesquisa Explicativa 12 4,55% 

Total 264 100,0% 

Fonte: Autor 

Tabela 104: Classificacao por Tipologia Metodol6gica 

Procedimento de Pesquisa Artigos % 

Pesquisa Bibliografica 122 46,21% 

Estudo de Caso 77 29,17% 

Levantamento/Survey 28 10,60% 

Pesquisa Experimental 16 6,06% 

Pesquisa Documental 11 4,17% 

Estudo de Multicasos 10 3,79% 

Total 264 100,0% 

Fonte: Autor 
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Quanta a autoria dos trabalhos par genera, de acordo como o grafico numero 

18, ao Iongo de todos os congresses analisados, o genera masculine foi responsavel 

par 69,39°/o dos artigos, enquanto o genera feminine foi responsavel por 30,61 o/o. 

Grafico 18: Autoria dos trabalhos por genero (masculino e feminino) 

Autoria dos trabalhos por genero 
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A premissa basica da Lei de Latka segundo Cruz et al (2010) e a de que 

alguns pesquisadores supostamente de maior prestigio em determinada area do 

conhecimento, produzem muito e muitos pesquisadores de menor prestigio 

produzem pouco. 

A Lei de Latka segundo Leal, Oliveira e Soluri (2003, apud Araujo e Silva, 

2010, p. 40) diz que x 1/ , onde: = numero de auto res que publica ram 

urn artigo e n e o numero de artigos em questao. lsto quer dizer que o numero de 

autores que publicam dais artigos e igual a % dos autores que publicam urn artigo, e 

o numero de autores que publicam tres artigos e 1/9 dos que publicam urn artigo, e 

assim par diante. A Lei de Latka diz tambem que as autores com uma unica 

publicac;ao e de 60,8°/o do total dos autores. 
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Considerando estas variaveis, na tabela 105 e apresentada uma compara«;ao 

da produtividade por autor do Congresso Brasileiro de Custos com o Padrao 

lnternacional de Lotka. 

Tabela 105: Produtividade dos Autores 

N° de Artigos N° de Autores % Padrao Lotka 

1 429 85,12% 60,8% 

2 47 9,33% 15,2% 

3 17 3,37% 6,76% 

4 3 0,60% 3,80% 

5 1 0,20% 2,43% 

6 3 0,60% 1,69% 

7 3 0,60% 1,24% 

8 0 0,00% 0,95% 

9 0 0,00% 0,75% 

10 1 0,20% 0,61% 

628 504 

Fonte: Autor 

Ao analisar a tabela 1 05, constata-se que o percentual de auto res com urn 

artigo ficou muito distante do padrao de Lotka, que diz que 60,8% dos autores 

produzem urn artigo. Enquanto que no Congresso Brasileiro de Custos, na area 

tematica gestae estrategica de custos o percentual de autores com urn artigo e de 

85,12%. 

Esta alta concentra«;ao de autores com apenas urn artigo, sugere falta de 

continuidade nas pesquisas, segundo Moriki e Martins (2003, apud Leite Filho, Paulo 

Jr. E Siqueira, 2007, P. 9). Procurando verificar se este percentual difere muito de 

outros trabalhos. Foi elaborada a tabela 106 para comparar o percentual de auto res 

com apenas um artigo com alguns outros trabalhos realizados na area de 

contabilidade e afins. 
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Leite Filho, Paulo Jr., e Siqueira (2007) fizeram urn estudo bibliometrico na 

Revista Contabilidade e Financ;as de 1999 a 2006, e constataram que 75,90% dos 

autores publicaram apenas urn artigo. Leite Filho (2008), tambem fez urn estudo dos 

padroes de produtividade da Revista Contabilidade e Financ;as (USP) entre 1998 e 

2004; Revista UNB Contabil (UNB), entre 1998 e 2004; Encontro da Anpad 

(Enanpad) entre 1997 e 2004 e Congresso USP de Controladoria e Contabilidade 

entre os anos de 2001 e 2004. 

Os percentuais encontrados foram 70,3% na Revista Contabilidade e 

Financ;as da USP; 84,8% na Revista UNB Contabil; 72,3% no Enanpad e 71% no 

Congresso USP de Controladoria e Financ;as. Araujo e Silva (201 0) em sua 

Pesquisa Cientifica em Contabilidade Gerencial nos Enanpads de 2003 a 2008 

encontraram urn percentual de 81,47%. 

Tabela 106: Percentual de Produ~ao de Autores com urn artigo 

Pesquisa 

CBC - Gestao Est. De Custos /1994-2006 

Revista Contabilidade e Finan<;as /1999-2006 

Revista Contabilidade e Finan<;as /1998-2004 

Revista UNB Contabil/1998-2004 

Enanpad/1997-2004 

Congresso USP de Contabilidade e Finan<;as 2001-2004 

Enanpad/ 2003-2008 

Fonte: Autor 

% 

85,12% 

75,90% 

70,30% 

84,80% 

72,30% 

71,00% 

81,47% 

Ao analisar a tabela 1 06, fica evidente que mesmo comparando com 

resultados de outras pesquisas, a concentrac;ao de pesquisas com urn autor na area 

tematica Gestao Estrategica de Custos e muito alta. 

Procurando confirmar a aplicabilidade da Lei de Lotka na presente pesquisa, 

foram utilizados testes estatfsticos de aderE'mcia para verificar a compatibilidade dos 

dados de pesquisa com a Lei e calcular o Coeficiente C. 0 metodo utilizado foi o 



121 

modelo da maxima probabilidade descrita por Paul Nicholls (1989, apud 

ALVARADO, 2002, p.2). 

De acordo com Alvarado, o modelo da Maxima Probabilidade e em geral mais 

eficiente para predizer a produtividade dos autores. Para a aplicac;ao do teste foi 

utilizado o software Lotkaproj 1.02, este software segundo Nascimento (2008) 

analisa os dados fornecidos e averigua, por meio da aplicac;ao do teste x 2 (qui

quadrado) e verifica com 1%, 5% e 10% de grau de confianc;a sea Lei de Lotka se 

confirma ou nao para os dados inseridos no programa. 

Os dados inseridos no programa Lotkaproj sao distribuidos em duas colunas, 

que correspondem ao numero de autores e sua respectiva produtividade. Depois de 

inseridos os dados da pesquisa, foram ordenados ao programa fazer os calculos e o 

teste foi efetuado. 

A Lei de Lotka foi confirmada e a produtividade na area tematica gestao 

estrategica de custos distribui-se de acordo com a Lei de Lotka. No teste realizado 

foi encontrado o coeficiente C de 3,1593. Como o coeficiente encontrado e maior 

que o padrao Lotka que tern como padrao C igual 2, quer dizer que a produtividade 

dos autores do Congresso Brasileiro de Custos e menor que o padrao internacional 

estabelecido pela Lei de Lotka. 

Segundo Mendonc;a Neto, Riccio e Sakata (2006), o coeficiente C estimado 

maior que 2 revela que a produc;ao de apenas urn artigo e maior do que o previsto 

na Lei de Lotka, o que significa menor produtividade dos autores e menor 

concentrac;ao do conhecimento. 

Mas como o coeficiente C de Lotka, segundo Rossoni e Silva (2009) foi 

constitufdo no contexto internacional das ciencias exatas, e estas possuem padr6es 

diferentes das pesquisas em ciencias sociais. Por isso foi elaborada a tabela 107 

que faz uma comparac;ao do Coeficiente C encontrado neste estudo com o 

coeficiente encontrado em alguns outros trabalhos na area de contabilidade e afins, 

ah§m de compara-lo com o coeficiente padrao de Lotka. 

Leite Filho (2008) em seus estudos sobre Padroes de Produtividade de 

Autores em Peri6dicos e Congressos na Area de Contabilidade no Brasil encontrou 

diferentes valores para o Coeficiente C das seguintes revistas e congressos: 

• Revista Contabilidade e Financ;as- 1999-2004: 2,16 

• Revista UNB Contabil- 1998-2004: 2,53 

• Enanpad- 1997-2004: 1,97 
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• Congresso USP de Controladoria e Contabilidade - 2001-2004: 2,12 

A pesquisa cientffica em contabilidade gerencial nos Enanpad de 2003 a 2008 

realizada por Araujo e Silva (201 0) encontrou o coeficiente C igual a 2, 78. Riccio, 

Mendonga e Sakata (2007) em seu estudo intitulado "A insergao de Michel Foucault 

na Contabilidade: Movimentos de Teorias em Campos lnterdisciplinares" 

encontraram o coeficiente C igual a 2,02. 

Tabela 107: Comparativo entre Coeficiente C encontrado na area de Contabilidade 

Pesquisa 

CBC - Gestao Est. De Custos I 1994-2006 

Padrao Lotka 

Revista Contabilidade e Finan9as I 1998-2004 

Revista UNB Contabil/ 1998-2004 

Enanpadl1997-2004 

Congresso USP de Contabilidade e Finan9as 2001-2004 

Enanpadl 2003-2008 

lnser9ao de Michel Foucault na Contabilidade 

Fonte: Autor 

Coeficiente C 

3,16 

2,00 

2,16 

2,53 

1,97 

2,12 

2,78 

2,02 

Analisando a tabela 1 07, o teste estatistico vern a confirmar que a 

produtividade no Congresso Brasileiro de Custos, na area tematica gestao 

estrategica de custos alem de estar abaixo do padrao internacional, esta abaixo 

tambem da produtividade de outros veiculos de comunicagao, como revistas e 

outros congresses de contabilidade. 
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4.19 ANALISE QUALITATIVA 

Ao efetuar a analise qualitativa dos dados extraidos dos anais do Congresso 

Brasileiro de Custos, foram observados alguns aspectos referentes a esta pesquisa. 

Durante a elaborac;ao deste trabalho, o pesquisador encontrou dificuldades 

em relac;ao as instituic;oes identificadas nos artigos, isto e em alguns trabalhos nao 

foi possivel identificar as instituic;oes de ensino superior, fazendo com que o 

pesquisador tivesse de consultar a Plataforma Lattes para verificar a vinculac;ao dos 

autores com as universidades. 

Outra constatac;ao e de que apenas 29% dos artigos trazem o delineamento 

das tipologias de pesquisa, seja em relac;ao a abordagem do problema de pesquisa, 

seja em relac;ao aos objetivos e procedimentos. Cabe destacar que houve urn 

progresso a partir do decimo primeiro congresso, pois ate o decimo congresso 

brasileiro de custos, apenas 14% dos artigos tinham delineadas as tipologias de 

pesquisa 

Dentre as instituic;oes com mais rigor metodol6gico se destacam a 

UNIFECAP, UNISINOS e a UFPR, todas com mais de 30% dos artigos com 

delineamento metodol6gico explicitado. 

Foi constatada tambem a concentrac;ao de congresses nas regioes Sui e 

Sudeste, sendo que de dezesseis congresses realizados, seis foram realizados na 

regiao Sudeste ou 37,5%, na regiao Sui foram cinco congresses ou 31,25%, 

totalizando Sui-Sudeste em 68,75% dos congresses, ao passo que nao houve 

congresses nas regioes Centro-Oeste e Norte. 
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5 CONSIDERACOES FINAlS 

0 objetivo deste trabalho foi atingido por meio da identificac;ao do perfil dos 

artigos apresentados no Congresso Brasileiro de Custos, entre os anos de 1994 e 

2009, na area tematica gestao estrategica de custos. 

Os resultados possibilitaram analisar as areas tematicas dos artigos 

apresentados, observou-se que entre os temas mais abordados, 33,71% dos temas 

referiam-se a gestao estrategica de custos, seguida pelo tema ABC/ABM com 

12,12%, sistemas de custeio tiveram 11,74% e indicadores de desempenho tiveram 

7,20% e custo meta 6,06% 

0 numero de artigos por autores levou a outra constatac;ao importante, que e 

o trabalho em regime de colaborac;ao, pois 37,5% dos artigos possulam dois 

autores; 27,65% possuiam tres autores, enquanto que os trabalhos com urn autor 

possulam 20,45%. lsto quer dizer que 79,55% dos artigos foram feitos em regime de 

colaborac;ao ou co-autoria. 

Ao analisar os autores mais produtivos, constatou-se que dos dez autores 

mais produtivos, nove estao vinculados as instituic;oes de ensino superior do 

Sui/Sudeste, representando 90% da elite produtora do Congresso Brasileiro de 

Custos. 

Ao proceder a analise das instituic;oes com maior concentrac;ao de artigos foi 

constatado que a USP teve 37 artigos, a UNISINOS vern em seguida com 23 artigos 

e a UFSC em terceiro Iugar com 19 artigos. Podem-se observar no grafico 16 que as 

instituic;oes que mais produziram artigos estao na regiao Sui e Sudeste. 

A analise por regiao vern confirmar o predomlnio das regioes Sudeste e Sui, 

pois o Sudeste responde por 40,91% dos artigos produzidos, a regiao Sui concentra 

29,93%, enquanto a regiao Nordeste responde por 19,70%, o Exterior por 4,55%, o 

Centro-Oeste por 3,41% e o Norte por 1 ,52%. 

Ao proceder a analise das tipologias metodol6gicas foi constatado que as 

pesquisas nesta area sao predominantemente qualitativas (76,89%), explorat6rias 

(74,62%). Quanta ao procedimento de pesquisa ha o predominio pelas pesquisas 

bibliograficas (46,21 %) e estudo de caso (29, 17%), seguidas pelas pesquisas que 

utilizam levantamento/survey (1 0,60%). 
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Na analise de artigos por genera, o masculino predomina com 69,39% dos 

artigos, contra 30,61% para o genera feminino. 

Ao analisar a pradutividade dos autores ligados a gestao estrategica de 

custos entre os anos de 1994 e 2009 por meio de testes estatisticos pertinentes, 

constatou-se que na area tematica no Congresso Brasileiro de Custos, 85,12% dos 

autores produziu apenas urn artigo, isto quer dizer que a produtividade nesta area 

tematica do congresso esta bern abaixo do padrao internacional definido pela Lei de 

Lotka e esta abaixo da pradutividade de outras areas da contabilidade. 

Estes resultados apontam para uma dispersao do conhecimento na area da 

gestao estrategica de custos, e recomenda-se fazer uma mensura9ao da 

produtividade das outras areas tematicas do congresso, utilizando a Lei de Lotka 

para verificar se esta baixa produtividade se repete para as outras areas tematicas 

do Congresso Brasileira de Custos. 
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