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Abstract 

 

Various scholars have pointed out the lack of studies covering Cost and Managerial 

Accounting issues in the broader literature (KREMER et al., 2014; SALTERIO, 2015; 

HOPPER; BUI, 2016; MALMI, 2016). Generally speaking, the consensus between these 

researchers suggests that studies and methodologies related to Financial Accounting receive a 

greater emphasis, while a lesser share is allotted to those focused on Managerial and Cost 

topics. Moreover, despite the importance of Cost Accounting as a field of research, it remains 

apparent that the same is often not reflected in the space allotted to it in leading Accounting 

Journals. Thus, this paper aims to identify and document in the Accounting Journals present at 

the ISI Web of Science base of Thomson Reuters Scientific, if specific cost papers are 

published and associate them with the 7 (seven) thematic areas defined by the main Brazilian 

Congress of the area, the Brazilian Congress of Costs (CBC). Toward this end, a total of 

4,587 articles published over seven years (2010-2016) were surveyed which lead to the 

identification of 711 (15%) studies on topics related to Cost Accounting, though just 59 (1%) 

of these fit within the CBC’s research fields. These results indicate that the Cost Accounting 

topic of foremost importance during the years under analysis is cost behavior, with studies 

covering a range of matters including regulation, corporate governance, differences between 

countries and industries, demand and risk, projections, conservatism, and managerial 
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decision-making. Further, these findings in some ways corroborate the view held by 

managerial accounting researchers in that priority is given in the leading international 

Accounting journals to works on other topics. 

 

Keywords: Cost Accounting, Management Accounting, Accounting Journals. 

 

 

1. Introdução 

 

A relevância de pesquisas tem sido discutida em Contabilidade Gerencial 

(SALTERIO, 2015; BROMWICH; SCAPENS, 2016; MALMI, 2016), em Contabilidade e 

Educação (APOSTOLOU et al., 2013; APOSTOLOU et al., 2015) e, em Contabilidade 

Financeira e Governança Corporativa (SLOAN, 2001; BROWN; BEEKES; VERHOEVEN, 

2011) entretanto, não no campo da Contabilidade de Custos. 

Estudos sinalizam (SALTERIO, 2015; MALMI, 2016) um declínio nas publicações 

em Contabilidade Gerencial, entretanto Malmi (2016) afirma que a MAR (Management 

Accounting Research) tem sido um periódico crucial para a área, pois revistas de 

Contabilidade em geral não publicam pesquisas sobre a temática Gerencial, e as poucos 

publicadas foram em revistas como a Accounting, Organizations & Society (AOS) e 

Contemporary Accounting Research (CAR). Segundo Salterio (2015), a The Accounting 

Review (TAR) também publica trabalhos em Contabilidade Gerencial, entretanto em menor 

proporção, contudo, o autor aponta que de 1990-1993 a 2010-2013 a proporção de artigos na 

AOS na área Gerencial diminuiu em 11,66%. 

No estudo de revisão de Apostolou et al. (2013), os autores identificaram que entre 

2010 a 2012 um número significante de artigos sobre IFRS (International Financial 

Reporting Standards) foram publicados, poucos da área de Contabilidade Gerencial, impostos 

(taxation) e perspectiva histórica, e nenhum sobre governmental ou nonprofit accounting. 

Entre os anos de 2013 a 2014 os tópicos mais frequentes foram (1) Auditoria e Contabilidade 

Forense, e (2) Contabilidade Financeira e IFRS (APOSTOLOU et al., 2015), detectando-se 

que mais uma vez a Contabilidade Gerencial não se destaca entre os principais tópicos. 

Krishman (2015) acredita que a Contabilidade Gerencial parece estar exclusa do 

currículo básico de Master of Business Administration (MBA) em algumas escolas. Cabe 

destacar que Contabilidade Forense e questões sobre fraudes também não são abordadas de 

maneira suficiente nos programas de MBA (FOX, 2013), e mesmo assim esse tópico tem sido 
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o segundo mais frequente em publicações nos últimos anos, pelo menos no que diz respeito a 

área de Educação em Contabilidade (APOSTOLOU et al., 2015). 

De outra forma, a ausência de estudos acadêmicos sobre Contabilidade Gerencial e de 

Custos nas principais revistas de Contabilidade (KREMER et al., 2014; SALTERIO, 2015; 

HOPPER; BUI, 2016; MALMI, 2016) tem sido criticada por pesquisadores que comumente 

concordam que existe predominância de estudos e metodologias relacionados à área 

Financeira em detrimento dos estudos da área Gerencial e de Custos.  

Os principais aspectos ou temas contemporâneos de investigação da área de 

Contabilidade Gerencial apontados por Shields (2015) são: (i) o que influencia as decisões, 

(ii) estudos no contexto interorganizacional, (iii) investigação usando economia 

comportamental, (iv) tema contemporâneo com objetivo de investigar como as estratégias 

competitivas influenciam os sistemas de controle de gestão (Balanced Scorecard e os níveis 

de controle) e, (v) a relação da Contabilidade Gerencial com a criatividade e o risco.  

Por outro lado, a Contabilidade de Custos tem aumentado sua importância em 

decorrência cada vez maior da forte concorrência entre organizações e mercados. Nesse 

contexto, a Contabilidade de Custos, divisão da Contabilidade que além de demonstrar o 

comportamento dos custos, serve como uma das principais ferramentas para a tomada de 

decisão microeconômica. Outrossim, apesar da importância da área de Custos como área de 

estudo, parece perceptível que praticamente inexistem pesquisas publicadas sobre quaisquer 

aspectos ou dimensões nas principais revistas de Contabilidade internacionais/estrangeiras. 

Neste sentido, é importante investigar se tal crítica se fundamenta na prática ou é apenas uma 

celeuma sem amparo científico. 

Assim, diante dessa percepção, este estudo tem por objetivo identificar e documentar 

nas revistas de Contabilidade (Accounting Journals) presentes na base ISI Web of Science da 

Thomson Reuters Scientific, se “papers” específicos sobre custos estão publicados e associá-

los às 7 (sete) áreas temáticas definidas pelo principal Congresso Brasileiro da área, o 

Congresso Brasileiro de Custos (CBC). 

A importância do presente estudo se dá pela necessidade de: (i) verificar se é 

consistente a crítica sobre a dificuldade de se encontrar artigos sobre custos nas principais 

revistas internacionais de Contabilidade, (ii) documentar se dentre os artigos publicados há 

associação com os temas sugeridos para publicação no CBC e, finalmente, (iii) tentar 

persuadir futuros pesquisadores a tentarem explicar os motivos da ausência ou da inserção 

insignificante de estudos publicados nas principais revistas internacionais de Contabilidade.  
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2. Contabilidade Gerencial 

 

As pesquisas em Contabilidade Gerencial nos EUA começaram na década de 1950 em 

resposta aos esforços da Fundação Ford para reformar e modernizar as escolas de negócios 

colocando mais ênfase na cientificidade das Ciências Sociais (SHIELDS, 2015). 

Nos anos 1970, a Contabilidade Cerencial formou a peça central de muitas abordagens 

organizacionais de tomada de decisão e controle, quando o controle orçamentário foi a técnica 

dominante utilizada e a maior parte dos estudos de contingency-based research concentrou-se 

na implantação e uso de orçamentos (OTLEY, 2016). 

Na década de 1980, Stanley Baiman foi fundamental na literatura sobre os problemas 

de agência em Contabilidade juntamente com Demski. Stanley Baiman foi pioneiro com a 

teoria da agência em Contabilidade, tornando-se marco importante na pesquisa em 

Contabilidade Gerencial, desde a sua ''criação'' no final de 1970. Os primeiros trabalhos de 

Stanley Baiman faziam repensar como as clássicas ideias de Contabilidade Gerencial, como 

investigação de variância e Contabilidade por responsabilidade, são afetados quando usados 

para medir e avaliar o desempenho gerencial (VAN DER STEDE, 2014). Muito da pesquisa 

inicial, em Contabilidade Gerencial, baseada em Ciências Sociais foi conduzida por docentes 

não contadores porque os da área eram inexperientes na condução de pesquisa nesta linha 

(SHIELDS, 2015). 

O desenvolvimento na Contabilidade Gerencial começou com a introdução do custeio 

baseado em atividades (ABC) no início dos anos de 1980, embora este se concentrasse em 

gerar informações para melhorar a tomada de decisões e não o controle (OTLEY, 2016). 

Em meados da década de 1990, os progressos de Stanley Baiman e outros coautores 

fizeram avanços importantes no projeto organizacional. A interação da contratação e desenho 

organizacional passou a figurar no coração da Contabilidade Gerencial. O domínio do 

controle contábil foi desafiado no início da década de 90 pela codificação do que se tornou a 

técnica mais adotada nas organizações modernas, o Balanced Scorecard (BSC) que combina 

medidas de desempenho financeiro e não financeiro em um único quadro integrado (OTLEY, 

2016).  

Durante a década de 1990, as revistas publicaram estudos descritivos e conceituais que 

não encontram mais espaço em periódicos reconhecidos. Estudos que sugerem modelos ou 

algoritmos que lidam com contabilidade de custos e medição da produtividade, mas sem 
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evidência empírica, apareceram no início dos anos de 1990 (MALMI, 2016). Durante os 

primeiros dez anos de pesquisa em Contabilidade Gerencial, 34% dos trabalhos foram 

caracterizados como "aplicados", ou seja, descreveram práticas sem usar teoria explícita. 

Porém, tais artigos eram necessários na década de 1990, já que a área começava a 

entender/aprender sobre a prática (BROMWICH; SCAPENS, 2016). 

No início de 2000, o foco de pesquisa de Stanley Baiman deslocou-se para examinar 

questões de Contabilidade Gerencial aos problemas de contratação entre empresas, tais como 

nas cadeias de abastecimento. Grande parte deste trabalho adota uma lógica de contratos 

incompletos em que os contratos são demasiadamente complexos e dinâmicos de serem 

completamente especificados com antecedência. Na época, uma série de inquéritos influentes, 

que se tornaram leitura essencial para estudantes e pesquisadores para futuros pesquisadores 

tornou campo dessa linha de investigação acessível a investigadores de "nonagency" e 

"nonanalytical" (VAN DER STEDE, 2014). 

A literatura sobre teoria da agência em Contabilidade Gerencial tem sido negligente 

não só na exclusão de conceitos não econômicos potencialmente relevantes, mas também em 

não dar conteúdo mais plenamente ao ambiente em que é modelado. Por exemplo, grande 

parte da literatura tem assumido uma função de produção que satisfaz "First Order Stochastic 

Dominance" e o "Maximum Likelihood Ratio Property", sem caracterizar a função de 

produção ainda mais. Mas é difícil obter resultados muito específicos, pela forma como as 

empresas organizam sua produção em diferentes setores da economia. (BAIMAN, 2014). 

Na atualidade, Shields (2015) elenca 5 temas de pesquisa em Contabilidade Gerencial: 

(i) o que influencia a tomada de decisões, (ii) a Contabilidade Gerencial no contexto 

interorganizacional, (iii) economia comportamental, (iv) estratégias competitivas e suas 

influências nos sistemas de controle de gestão, principalmente o Balanced Scorecard e os 

níveis de controle e, (v) a relação da Contabilidade Gerencial com criatividade e risco. 

Entretanto os pesquisadores da área preveem um cenário de mudança em temas 

relevantes na Contabilidade Gerencial; a necessidade de mais, e extensos esforços de coleta 

de dados, a necessidade de polinização cruzada, tanto entre os campos de estudo quanto aos 

métodos experimentais, ou seja, há oportunidade para os pesquisadores ampliarem seus 

estudos e, por conseguinte, suas publicações (MITTENDORF, 2015).  

Destaca-se que o pequeno número de estudos que relatam evidências teóricas 

consistentes sobre o mesmo conjunto de variáveis limita a produção de conhecimento na 

Contabilidade Gerencial (SHIELDS, 2015), pois os trabalhos simplesmente repetem o que já 
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foi feito, porém em diferentes cenários, como por exemplo: diferentes locais, indústrias ou 

populações (BROMWICH; SCAPENS, 2016). Salterio (2015) pontua que são "barreiras" auto 

impostas que os pesquisadores da área colocaram em si, o que agravou as barreiras para 

evolução do legítimo conhecimento na área. 

Para Mittendorf (2015), a Contabilidade Gerencial faz (ou deveria fazer) parte de uma 

abrangente variedade de áreas de investigação da Contabilidade, bem como alargar a outros 

domínios, o também é apontado também por Bromwich e Scapens (2016). 

Krishnan (2015) afirma que as futuras direções para a Contabilidade Gerencial são: 

Comportamento dos Custos (Incerteza da Demanda, Estrutura de Custos, Assimetria de 

Custos e Regulação); Governança e Monitoramento; e Contabilidade e Análise. Bromwich e 

Scapens (2016) acrescentam que outra área potencial, que pode auxiliar no desenvolvimento 

da prática, é a revolução digital contínua, atualmente tratada como Big Data.  

Nesse sentido, Salterio (2015) classificou os principais assuntos abordados pelos 

artigos publicados nas três principais revistas que publicam a maioria das pesquisas em 

Contabilidade Gerencial, atribuindo os seguintes tópicos: ABC, nature of performance 

measures, orçamento,  performance evaluation, alocação de capital, sistemas de avaliação de 

desempenho, compensation, preço de transferência, assimetria dos custos, principal-agent 

contract, alocações de custos, gerenciamento de risco, incentivos, custo padrão, feedback, 

estratégia, aprendizado, gestão da cadeia de suprimentos, sistemas de controles gerencias e 

desenvolvimento de sistemas. Diante disso, os tópicos relacionados indicam o que é 

considerado importante nas últimas duas décadas pelas pesquisas na área Gerencial. 

 

3. Contabilidade de Custos 

 

A Contabilidade de Custos pode ser conceituada como o ramo da função financeira que 

acumula, organiza, analisa e interpreta os custos dos produtos, dos estoques, dos componentes 

da organização, dos planos operacionais e das atividades de distribuição para determinar o 

lucro, controlar as operações e auxiliar o administrador no processo de tomada de decisão e de 

planejamento (LEONE, 1987). 

Os custos são, portanto, atribuídos a cada trabalho individual ou produto para 

requerimentos de Contabilidade Financeira, a fim de alocar os custos incorridos durante o 

período compreendido entre a venda dos produtos e dos estoques. A Contabilidade de Custos 

foi desenvolvida para fornecer essas informações (DRURY, 2013).  
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O conceito de custo que se adequa ao contexto da análise custo-benefício é simples e, 

intuitivo: um sacrifício econômico. Na terminologia financeira, é uma saída de riqueza e, em 

termos contábeis, um sacrifício do valor do ativo ou um incorrer no valor do passivo 

(STAUBUS, 1990). 

 A visão é tradicionalmente encontrada tanto nos estudos científicos quanto nos livros 

da área de custos e talvez uma das razões da baixa inserção científica dos achados da área na 

pesquisa de alta qualidade. Sob outra ótica, a visão dos pesquisadores sobre os objetos e 

métodos tradicionalmente estudados talvez tenham colaborado com o estancamento de 

estudos, a baixa dinâmica ou ainda a falta de estudos que efetivamente ajudem ou modifiquem 

as práticas já tão amplamente estudadas.  

Richartz, Borgert e Ensslin (2015) realizaram um mapeamento das pesquisas científicas 

sobre comportamento dos custos para a identificação do seu atual panorama. Os autores 

identificaram que os estudos de comportamento dos custos se resumem a aplicações teórico-

empíricas e perceberam uma divisão entre os estudos com abordagem tradicional e de sticky 

costs. Contudo, a partir de 2003 (ano de comprovação da existência dos sticky costs), ocorreu 

um predomínio das pesquisas de sticky costs em relação à tradicional. 

A perspectiva tradicional baseada em custos fixos ou variáveis na década de 1980 tinha 

como foco o custo-volume-lucro com o incremento da incerteza nos modelos empíricos 

abordados nas pesquisas. Relação entre expectativa de ganhos e medidas de risco 

(probabilidade) voltados para a tomada de decisão sobre incerteza (JAEDICKE; ROBICHEK, 

1964; DICKINSON, 1974; HILLIARD; LEITCH, 1975; YUNKER; YUNKER, 1982). 

As pesquisas de comportamento dos custos, apontadas como oportunidades de 

pesquisas por Krishnan, (2015) e Richartz, Borgert e Ensslin (2015) têm seu foco na 

assimetria dos custos (sticky ou anti-sticky) divididos em (i) evidências: países; setores; e 

itens de custos, (ii) fatores explicativos: decisão dos gestores; nível de capacidade 

comprometida; incentivos gerenciais; ambiente regulatório; demanda e risco; e viés 

comportamental (agency costs) (iii) e consequências: previsão dos analistas; intencionalidade 

no aumento de custos; estimação dos custos; valor da empresa para o acionista; e controle de 

custos. 

No Brasil, um conjunto de estudos tem sido publicado e nos últimos anos, 

principalmente sobre diferentes aspectos relacionados à área de custos. Machado, Silva e 

Beuren (2012) identificaram as características da produção científica de custos, publicada em 

periódicos nacionais de contabilidade (Brazilian Business Review, Contabilidade Vista & 
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Revista, Revista Brasileira de Finanças, Revista Brasileira de Gestão de Negócios, Revista 

Contemporânea de Contabilidade, Revista de Administração e Contabilidade, Revista de 

Contabilidade & Finanças, Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade e Revista 

Universo Contábil), desde sua primeira edição até julho de 2011. Os resultados da pesquisa 

mostraram que as temáticas dos artigos abordam: métodos de custeio (23), custos para 

planejamento e controle (20), aplicações em custos (19), abordagem contemporânea (15) e, a 

temática de ensino e pesquisa (5). 

Zanievicz et al. (2013) analisaram os estudos bibliométricos apresentados sobre custeio 

baseado em atividades (278 artigos), custo meta e kaizen (40 artigos), Teoria das Restrições 

(53 artigos) e Unidade de Esforço de Produção (40 artigos), tendo como base de dados as 17 

primeiras edições do Congresso Brasileiro de Custos (CBC), referente ao período de 1994 a 

2010 totalizando 411 artigos. 

 Kremer et al. (2014) revisaram 50 artigos de Contabilidade Gerencial e de Custos nas 

cinco revistas brasileiras (Brazilian Business Review, Revista Brasileira de Gestão de 

Negócios, Connexio - Revista Científica da Escola de Gestão e Negócios, Revista Eletrônica 

de Estratégia & Negócios, Revista de Negócios) publicados no período de 2001 a 2013. Os 

resultados revelam que do total de artigos publicados (864) nos periódicos que compõem a 

amostra, apenas 5,79% referem-se à Contabilidade Gerencial e 2,19% referem-se à 

Contabilidade de Custos. 

Santos e Silva (2015) apresentaram o perfil dos artigos aprovados para publicação nos 

anais do Congresso Brasileiro de Custos, entre os anos de 2011 a 2013, sendo utilizada a 

bibliometria. Em 2011 foram publicados no evento 199 artigos, em 2012 houve uma 

ampliação para 235 e, em 2013, houve uma queda para 193, totalizando 627.  

 

4. Procedimentos Metodológicos 

 

Inicialmente, pesquisou-se uma base que disponibilizasse os principais periódicos em 

Contabilidade, ou seja, aqueles que apresentassem maiores impactos acadêmicos. Desta 

forma, foram selecionados 20 periódicos de Contabilidade, todos pertencentes à base de 

periódicos ISI Web of Science da Thomson Reuters Scientific, em um período de sete anos, 

compreendido entre 2010 e 2016. 

No escopo dos periódicos, o termo Contabilidade de Custos (Cost Accounting) não foi 

identificado, entretanto, foi especificado que faz parte do escopo a área de Contabilidade 
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Gerencial (Management Accounting) em 5 revistas: (i) Accounting and Finance; (ii) 

Accounting Horizons; (iii) Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics; (iv) 

Management Accounting Research; e (v) Spanish Journal of Finance and Accounting. Cabe 

citar que as revistas Journal of Accounting and Economics e Journal of Business Finance and 

Accounting especificaram que aceitam artigos de áreas como, “the role of accounting within 

the firm” e “transaction costs economics”, respectivamente.  

Outra questão referente aos procedimentos metodológicos foi o uso de acrônimos dos 

periódicos para análise (Quadro 1):  

 

Quadro 1: Acrônimos dos periódicos pesquisados 
ABACUS  

(A) 

Accounting and Business Research 

(ABR) 

Accounting and Finance  

(AF) 

Accounting Horizons  

(AH) 

The Accounting Review  

(TAR) 

Accounting, Auditing and 

Accountability Journal (AAAJ) 

Accounting, Organizations and 

Society (AOS) 

Asia-Pacific Journal of Accounting 

and Economics (APJAE) 

Australian Accounting Review 

(AAR) 

Contemporary Accounting 

Research (CAR) 

European Accounting Review 

(EAR) 

International Journal of 

Accounting Information Systems 

(IJAIS) 

Journal of Accounting and 

Economics (JAE) 

Journal of Accounting and Public 

Policy (JAPP) 

Journal of Accounting Research 

(JAR) 

Journal of Business Finance and 

Accounting (JBFA) 

Journal of International Financial 

Management and Accounting 

(JIFMA) 

Management Accounting Research 

(MAR) 

Review of Accounting Studies 

(RAS) 

Spanish Journal of Finance 

and Accounting (SJFA) 

 

Fonte: Autores (2017). 
 

Os periódicos da base ISI têm um Fator de Impacto (FI) aproximado de 1,414, sendo o 

de mais alto FI – JCR, o Journal of Accounting and Economics (JAE) com 3,535, 

considerada, portanto, o principal da Contabilidade. Vale ressaltar que a JAE, tem publicado 

nos últimos anos, estudos focados em áreas relacionadas com a Contabilidade e o Mercado 

Financeiro, ou seja, estudos que discutem problemas afeitos ao usuário externo (Tabela 1). 

 

 

 

Tabela 1: Revistas presentes na base ISI Web of Science (Thomson Reuters Scientific) 

Journals 

Fator de Impacto 

Origem Ano de Criação 

Frequência 

de 

Publicação 
JCR SJR SNIP 

ABACUS 1,058 0,48 0,674 Austrália 1965 Trimestral 

ABR 1,347 0,677 1,171 Reino Unido 1970 7x ao ano 

AF 0,927 0,547 1,256 Austrália 1960 Trimestral 

AH 0,881 1,063 1,191 Estados Unidos 1987 Trimestral 
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TAR 1,953 4,478 3,237 United States 1926 Bimestral 

AAAJ 1,911 0,88 1,507 Reino Unido 1988 8x ao ano 

AOS 2,464 2,515 2,813 Reino Unido 1976 7x ao ano 

APJAE 0,067 0,221 0,331 Reino Unido 1994 Trimestral 

AAR 0,825 0,709 0,814 Austrália 1991 Trimestral 

CAR 1,782 2,594 1,774 Canadá 1984 Trimestral 

EAR 1,098 0,828 1,504 Reino Unido 1992 Trimestral 

IJAIS 0,948 0,657 1,669 Reino Unido 2000 Trimestral 

JAE 3,535 6,834 3,507 Holanda 1979 Trimestral 

JAPP 1,317 1,03 1,478 Estados Unidos 1982 Bimestral 

JAR 2,243 5,733 2,649 Estados Unidos 1963 5x ao ano 

JBFA 0,837 0,716 0,888 Reino Unido 1974 10x ao ano 

JIFMA 0,941 0,395 1,072 Reino Unido 1989 Quadrimestral 

MAR 2,286 1,913 2,715 Reino Unido 1990 Trimestral 

RAS 1,514 2,039 1,708 Estados Unidos 1996 Trimestral 

SJFA 0,35 0,194 0,295 Espanha 1972 Trimestral 

Fonte: Autores (2017). 
 

A busca pelos artigos relacionados à área de custos foi realizada em 2 etapas. Na 

primeira foram identificados todos os artigos publicados entre 2010 e 2016, resultando em um 

total de 4.587 artigos. A partir disso, a investigação sobre trabalhos relacionados à 

Contabilidade de Custos consistiu na busca do sufixo "cost" nos títulos, resumos e palavras-

chave, de cada periódico, e assim, foram identificados 711 artigos. Tal quantidade é resultado 

das diversas associações realizadas com o termo "cost" aplicado em diferentes áreas, e não 

necessariamente atreladas à Contabilidade de Custos.  

Devido às diferentes associações obtidas com o uso da palavra "cost", na segunda 

etapa, os 711 artigos identificados foram analisados e, somente selecionados (n = 59 ou 8%), 

os que se enquadravam em uma das sete divisões temáticas do Congresso Brasileiro de Custos 

(CBC), procedimento metodológico este adotado, por ser o evento brasileiro mais relevante 

para a área. As sete divisões temáticas do CBC são: (i) metodologias de ensino e pesquisa em 

custos; (ii) custos como ferramenta para o planejamento, controle e apoio a decisões; (iii) 

métodos quantitativos aplicados à gestão de custos; (iv) custos aplicados ao setor privado e 

terceiro setor; (v) custos aplicados ao setor público; (vi) contribuições teóricas para a 

determinação e a gestão de custos; e (vii) abordagens contemporâneas de custos. 

Após a identificação dos artigos efetivamente sobre custos, buscou-se a origem do 

primeiro autor de cada trabalho, para comparação com outros trabalhos de revisão (exemplo, 

Apostolou et al. (2013), Apostolou et al. (2015) e Hopper e Bui (2016)). 

Os 59 artigos foram resumidos e apresentados com o intuito de identificar as 

principais áreas abordadas sobre a Contabilidade de Custos nos artigos publicados pelas 
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revistas (20) pertencentes à base de periódicos ISI Web of Science da Thomson Reuters 

Scientific. 

 

5. Análises 

5.1. Análises quantitativas dos Journals 

 

A primeira etapa desta pesquisa consistiu na identificação de todos os artigos de cada 

periódico presente na base ISI, onde foram listados 4.587 artigos sobre Contabilidade no 

período de 2010 a 2016.  

Em seguida, foi pesquisado o sufixo "cost" e suas associações. Um total de 711 artigos 

(15%) foi encontrado nas 20 revistas analisadas. Entretanto, nem todos os artigos da busca são 

relacionados à área de Contabilidade de Custos, apesar de conterem o sufixo "cost" nos 

resumos, títulos ou palavras chaves. Assim, a etapa seguinte objetivou verificar se esses 

artigos eram efetivamente da área de Custos considerando para isso, a associação do termo 

“cost” com alguma das variáveis existentes no CBC.  

O periódico com maior número de artigos publicados foi a TAR, com 505 artigos e 

média de 72 artigos por ano. Entre os anos de 2010 e 2016, a A, a ABR e a AAR aumentaram 

de forma expressiva a quantidade total de artigos publicados, com um aumento de 53%, 50% 

e 50% respectivamente. Contudo, esse aumento não obteve correspondência na área de custos. 

Por outro lado, a AOS, a JAPP e a AF reduziram a quantidade de artigos publicados em 18%, 

16% e 14%, respectivamente. O que sugere estratégias opostas entre estas revistas, que 

possivelmente estão correlacionadas com o desejo se aumentar o FI do periódico, visto que o 

FI é diretamente afetado pela quantidade de publicações. 

Na segunda etapa, a partir dos artigos contendo o termo "cost", foram selecionamos 

aqueles que se enquadravam em uma das 7 áreas temáticas do CBC. Desta forma, dos 711 

artigos encontrados, 59 se enquadravam em algumas das áreas. Percebe-se que a quantidade 

de artigos considerados efetivamente da área de Custos, ou seja, associados com os temas do 

CBC, diminui expressivamente em relação aos artigos gerais encontrados. Os achados 

demonstram que aproximadamente 1% dos 4.587 artigos publicados nos anos estudados 

poderia ser efetivamente considerado como artigos que tratam de assunto ou tema ou de 

alguma variável relacionada com custos, ou mais precisamente que estavam 

associadas/relacionadas com as áreas identificadas para publicação no evento.  
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O resultado das associações com o sufixo "cost" poderia ser considerado amplo e 

majoritário em vertentes diferentes daquelas apregoadas no congresso, ou vista de outra 

maneira, de estudos que discutem "cost" numa ótica diferente daquela apregoada pelo CBC e 

tecnicamente fora do enquadramento como estudo específico ou genuíno de custos. 

Obviamente, este achado poderia se desdobrar em diferentes estudos e analogias, além 

de uma discussão semântica fundamental e talvez necessária sobre a área: afinal de contas, os 

estudos sobre "cost" tratam ou deveriam tratar exatamente de quê? E, poderiam ser 

enquadradas claramente em que setores ou campos de atividade e pesquisa? É sintomático que 

a maioria dos estudos (711 artigos) não está enquadrada na visão tradicional. Por exemplo, 

estudos que tratam custos de agência, custos financeiros, custos de monitoramento e custos de 

compliance. Cabe aqui uma investigação pormenorizada para se entender as razões dessa 

miopia que restringe os estudos da área, ou pelo menos aqueles que deveriam ser aceitos no 

CBC com uma visão de “custos tradicionais”.  

Dos 711 artigos, apenas 59, o que representa 8%, poderia ser efetivamente 

considerado como estudos sobre custos. Ao se comparar com o total de artigos publicados, a 

Contabilidade de Custos representa aproximadamente 1%. Ironicamente, a TAR considerada 

uma revista focada fundamentalmente em Contabilidade Financeira tem publicado esse 

mesmo percentual ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, a revista em que a representatividade 

da área foi maior é na revista MAR com 4% dos artigos na área de Custos. Esse resultado 

parece óbvio, visto que está é a única revista específica de Contabilidade Gerencial da base 

ISI.  

Percebe-se também que ao longo dos anos a quantidade de publicações manteve-se no 

geral inalterada. Em 2010, foram 9 artigos publicados, já em 2013 somente 6, e em 2016 com 

4 publicações. O ano em que se mais artigos foram publicados foi em 2011 e 2012 com 22 

(11 em cada) artigos no total (Tabela 2).   

 

 

 

 

Tabela 2: Relação entre total de artigos e artigos de custos 

Revistas ISI 
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Total 

T C T C T C T C T C T C T C T C % 

Abacus 8 
 

2 
 

3 1 2 
 

3 1 2 
 

2 
 

22 2 9% 

ABR 4 
 

5 1 3 
 

4 
 

3 
 

1 1 4 1 24 3 13% 

AF 7 1 9 
 

10 1 9 
 

6 
 

8 
 

4 
 

53 2 4% 
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AH 7 
 

9 
 

5 
 

8 
 

3 2 5 1 8 
 

45 3 7% 

TAR 14 
 

19 2 14 2 21 
 

19 3 15 1 17 2 119 10 8% 

AAAJ 4 
 

2 
 

3 1 3 
 

2 
 

3 
 

4 
 

21 1 5% 

AOS 5 
 

6 
 

2 1 3 2 4 1 0 
 

2 1 22 5 23% 

APJAE 6 
 

3 
 

4 
 

7 
 

5 
 

2 
 

4 
 

31 0 0% 

AAR 6 
 

4 1 4 
 

6 
 

5 
 

4 
 

1 
 

30 1 3% 

CAR 11 
 

11 1 3 
 

6 
 

1 1 4 1 7 1 43 4 9% 

EAR 8 1 6 
 

7 1 4 
 

2 1 9 5 6 
 

42 8 19% 

IJAIS 2 
 

1 
 

3 
 

4 1 1 
 

0 
 

4 
 

15 1 7% 

JAE 11 1 7 
 

7 
 

9 1 7 
 

9 
 

5 
 

55 2 4% 

JAPP 3 
 

3 
 

3 
 

9 
 

8 
 

4 
 

5 
 

35 0 0% 

JAR 6 
 

4 
 

7 
 

7 1 10 
 

8 1 3 
 

45 2 4% 

JBFA 8 
 

11 
 

4 1 9 
 

10 
 

11 
 

6 
 

59 1 2% 

JIFMA 1 
 

1 
 

1 
 

2 
 

1 1 0 
 

3 1 9 2 22% 

MAR 1 
 

1 1 3 1 2 1 2 1 1 
 

4 2 14 6 43% 

RAS 11 1 14 
 

9 
 

13 
 

5 
 

4 1 8 1 64 3 5% 

SJFA 3 
 

5 
 

5 1 1 
 

4 
 

2 
 

3 2 23 3 13% 

Total 126 4 123 6 100 10 129 6 101 11 92 11 100 11 771 59 8% 

Notas: T = Total de artigos encontrados com o sufixo “cost”. 

           C = Artigos identificados e selecionados a partir de uma das sete áreas do Congresso Brasileiro de Custos. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

  

Após a identificação dos 59 artigos, buscou-se a origem acadêmica do primeiro autor. 

Desta forma observou-se que há uma concentração de trabalhos publicados em 2 regiões, 

América do Norte, com 29 artigos e Europa com 22 artigos, seguida de Oceania com 4 

artigos. Dos 29 artigos provenientes da América do Norte, 26 pertencem aos Estados Unidos, 

já na Europa, o país que registra mais publicações foi o Reino Unido com 4, seguido pela 

Espanha e Holanda com 3 e o restante está distribuído entre 13 países (Figura 1). 
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Figura 1: Mapa da origem dos artigos 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Nas pesquisas sobre Contabilidade Gerencial, especificamente na MAR, os europeus 

têm se destacado (71%), e os australianos e americanos contribuíram com 12% (HOPPER; 

BUI, 2016). Entretanto na área de Contabilidade de Custos, os resultados desta pesquisa 

apresentam uma inversão em relação ao trabalho de Hopper e Bui (2016), onde identificou-se 

que o domínio pertence aos americanos.  

Apostolou et al. (2013) identificaram que, entre 2010-2012 os americanos e 

canadenses representaram 52,4%, Europa com 10,3% e Austrália e Nova Zelândia com 

10,3%. No período de 2013-2014, Apostolou et al. (2015) identificaram que a hegemonia se 

manteve, 56% foram trabalhos de americanos/canadenses, seguidos de um percentual menos 

significativo por Austrália/Nova Zelândia (16%) e Europa (12%). Ásia e África representaram 

6% dos artigos. Assim, os resultados do presente estudo corroboram com aqueles das 

pesquisas em Educação e Contabilidade de Apostolou et al. (2013) e Apostolou et al. (2015). 

Em resumo, há concentração nos Estados Unidos e, ao se considerar a Europa e não 

somente os países individualmente, pode-se verificar uma proximidade entre as duas regiões. 

Resultado estes que corroboram com outros estudos (APOSTOLOU et al., 2013; 

APOSTOLOU et al., 2015; HOPPER; BUI, 2016), a supremacia dos países em língua inglesa 

é novamente evidenciada, tendência percebida em estudos de outras áreas da ciência.  

Percebe-se que em média, a representatividade dos artigos de Custos nas 20 revistas 

não atinge mais que 2% no período analisado. Dentre os artigos excluídos, que fizeram 
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associação à palavra "cost" e que foram mais representativos, registra-se: agency costs; audit 

costs; e cost of capital. 

 

5.2 Análise Qualitativa dos Artigos 

 

A análise qualitativa dos 59 artigos que se enquadravam na metodologia proposta 

nesta pesquisa é apresentada de forma resumida, com o intuito de identificar as principais 

áreas abordadas sobre Contabilidade de Custos nos periódicos pertencentes à base ISI Web of 

Science da Thomson Reuters Scientific.  

 

5.2.1 Abacus 

 

O Journal Abacus publicou dois artigos sobre o tema de custos, o estudo de 

Lampenius e Buerkle (2014) ilustrou que em mercados competitivos, os acionistas preferem a 

alocação neutra de impostos ao longo de um cronograma de depreciação acelerada que 

aumenta o valor de um projeto e, como consequência o investimento pode ser sub ou 

supervalorizado. Os autores mostraram que acionistas, assim como reguladores, possuem 

preferência por uma alocação de custos de neutralidade fiscal. Hoozée, Vermeire e 

Bruggeman (2012) desenvolveram um modelo baseado nos erros dos modelos de regressão e 

utilizaram os convencionais direcionadores do sistema Activity-Based Costing, pois três erros 

podem ocorrer: de especificação, agregação e medição. Os autores demonstraram ganho de 

acurácia e precisão ajustando a variável t (tempo) das equações. 

 

5.2.2 Accounting and Business Research 

 

Foram publicados três artigos no Journal Accounting and Business Research. Sri 

Lanka, Wickramasinghe (2015) examinaram se a Contabilidade Gerencial e de Custos são 

relacionadas à relevância no período colonial. A análise sugeriu que a Contabilidade de 

Custos atua como instrumento mediador, e, começa a evadir os burocráticos orçamentos após 

o período colonial Keynesiano, criando um espaço social para que os indivíduos considerem 

as experiências da economia de custos. Já o estudo de Xiao, Duh e Chow (2011) explorou 

como a TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) media o desempenho da 

Contabilidade Gerencial/Controle. A pesquisa realizada em 219 empresas chinesas mostrou 
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que a TIC Gerencial e de Controle possuem relação direta e positiva no desempenho dessas 

empresas. O terceiro trabalho, de Jegers (2010), desenvolveu um modelo de gerenciamento de 

resultado para ONGs, quando, os custos indiretos forem manipulados. O modelo levou em 

consideração o impacto da divulgação de ganhos e indicadores de desempenho em recursos 

capitados externamente. 

 

5.2.3 Accounting and Finance 

 

O Journal Accounting and Finance publicou duas pesquisas. Giacobbe, Matolcsy e 

Wakefield (2016) investigaram os sistemas de controle gerenciais usados pela sede de uma 

multinacional para controlar suas subsidiárias a partir dos custos de transação. E, Via e Perego 

(2014) investigaram se os sticky cost ocorrem em Pequenas e Médias Empresas (PME) 

italianas entre 1999-2008. Os resultados mostraram que os sticky costs estão presentes para o 

custo total da mão-de-obra, entretanto não para custos de vendas, gerais e administrativas, 

custos dos produtos vendidos e operacionais. 

 

5.2.4 Accounting Horizons 

 

Balakrishnan, Labro e Sivaramakrishnan publicaram dois artigos no Journal 

Accounting Horizons. No primeiro, Balakrishnan, Labro e Sivaramakrishnan (2012a) 

desenvolveram uma plataforma para abordagens conhecidas para calcular custos de produtos 

onde descreveram quatro tipos de sistemas de custeio de produtos: sistemas tradicionais 

baseados em volume, de custeio baseados em atividades, de custeio baseados em atividades 

dirigido pelo tempo e, de consumo de recursos. No segundo, Balakrishnan, Labro e 

Sivaramakrishnan (2012b) compararam cálculos de custos de produtos em três dimensões: 

custo de implementação e manutenção dos sistemas, capacidade de fornecer dados relevantes 

para a decisão e, oferta de incentivos para gerenciar a demanda por recursos. Já o trabalho de 

DeBruine e Sopariwala (2011) realizou ajustes na estrutura proposta por Balakrishnan et al. 

(2004) que criava uma alocação não linear ao considerar simultaneamente perdas baseadas no 

uso e tempo de um ativo e incluíram a noção de valor de flexibilidade e uma divisão do custo 

dos recursos adquiridos em um componente baseado no tempo e no uso para evitar excessos 

de alocação de custos de recursos. 
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5.2.5 The Accounting Review 

 

O Journal que mais publicou artigos sobre a temática foi The Accounting Review. 

Reichelstein e Bastian (2015) examinaram o conceito do custo de ciclo de vida aplicado a 

indústrias de manufatura e serviços onde a capacidade de investimentos iniciais é essencial e 

identificaram que em certas circunstâncias, a alavancagem dos custos do produto pode ser 

interpretada como custo marginal. Holzhacker, Krishnan e Mahlendorf (2015) estendem a 

literatura anterior sobre comportamento dos custos, fornecendo insights de como as empresas 

alcançam mudanças na estrutura de custos em resposta a dois fatores de risco importantes, 

incerteza da demanda e risco financeiro. Usando teoria da economia, gestão da cadeia de 

suprimentos e finanças, os autores afirmam que a incerteza da demanda e o risco financeiro 

influenciam as atividades de gerenciamento de custos. 

Banker, Byzalov e Dujowich (2014) investigaram a relação entre a incerteza da 

demanda e o comportamento de custo. As empresas escolherão maior capacidade de insumos 

fixos quando a incerteza. Os resultados mostraram que empresas que enfrentam maior 

incerteza na demanda têm estrutura mais rígida de curto prazo com maiores custos fixos e 

menores variáveis. Cannon (2014) utilizou dados da indústria de transporte aéreo dos Estados 

Unidos para confirmar que os gerentes mantêm a capacidade ociosa quando a demanda cai. 

No entanto, também encontrou evidências que os sticky costs surgem porque os gerentes 

diminuem os preços de venda para utilizar a capacidade existente quando a demanda cair, mas 

adicionam capacidade (em vez de aumentar os preços de venda) quando a demanda cresce. O 

autor afirma que os sticky costs surgem porque se incorre em mais custo ao adicionar 

capacidade à medida que a demanda cresce do que quando diminui. Por outro lado, as 

evidências mostram que os anti sticky costs ocorrem porque os gerentes economizam mais 

custos ao remover a capacidade quando a demanda cai do que economizam ao remover a 

capacidade quando a demanda cresce. 

Autrey e Bova (2012) mostraram que quando existe um concorrente no mercado, o 

preço de transferência ideal para uma subsidiária estrangeira excede o custo marginal e 

diminui a competitividade do mercado interno. Demonstraram que os mercados podem levar a 

maiores receitas fiscais internas, mesmo quando as empresas não pagam impostos no mercado 

interno. Masschelein, Cardinaels e Abbeele (2012) examinaram o efeito de informações de 

custos sobre as renegociações contratuais entre partes da cadeia de suprimentos. Os resultados 

sugerem que o impacto de informações de custo mais precisas depende crucialmente da causa 
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da ineficiência que as partes precisam abordar durante a negociação. Dierynck, Landsman e 

Renders (2012) investigaram a influência dos incentivos gerenciais para atender ou superar o 

bechmark zero sobre o comportamento dos custos de mão-de-obra em empresas na Bélgica. 

Os autores mostraram que os gerentes das empresas que divulgam pouco lucro focam em 

demitir empregados que são de custo relativamente baixo. Por outro lado, para proteger sua 

reputação no mercado de trabalho, os gerentes de outras empresas, particularmente aqueles 

que relatam lucros saudáveis, limitam o número de demissões e reagem às mudanças, 

alterando o número de horas que os funcionários trabalham. 

Mastilak (2011) examinou como a classificação de custos, em um conjunto de custos 

afeta a precisão do entendimento das pessoas sobre as relações entre os custos. O autor criou a 

hipótese de que o custo tem um maior efeito sobre a precisão do julgamento dos indivíduos 

quando as relações entre os custos são negativas do que quando elas são positivas. 

Weiss (2010) examinou como o comportamento dos custos assimétricos das empresas 

influencia as previsões dos analistas sobre ganhos, essencialmente a acurácia dessas 

previsões. Os resultados indicam que as empresas com comportamento de custo mais 

assimétrico têm previsões de ganhos dos analistas menos precisas do que as empresas com 

comportamento de custo menos assimétrico. Bol et al. (2010) estudaram como supervisores 

alocam alvos de vendas para lojas individuais, analisando se os supervisores usam 

estrategicamente o poder discricionário no processo de definição de metas para abordar 

questões contratuais. 

 

5.2.6 Accounting, Auditing and Accountability Journal 

 

Funnell, Holden e Oldroyd (2014) estudaram a natureza e a função da Contabilidade 

de Custos na Newcastle Infirmary, identificando as contribuições relativas do sistema de 

custeio para planejamento e controle das operações, auxiliando na tomada de decisão e 

responsabilizando os gerentes pelo seu desempenho.  

 

 

 

 

5.2.7 Accounting, Organizations and Society 
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Newman (2014) investigou a eficácia da comunicação informal da empresa na 

motivação da honestidade gerencial. Por meio de um experimento o autor desenvolveu 

previsões sobre como a limitação apertada de um custo meta influencia o efeito sobre a 

honestidade dos gerentes nos relatórios. O resultado mostrou que as metas de custos 

moderadas e livres, em média, aumentam a honestidade em relação à quando a empresa não 

comunica um alvo específico ou comunica custo meta com limitação apertada. 

Chang, Cheng e Trotman (2013) examinaram como o tipo de accountability influencia 

na medida em que os negociadores podem obter custos conjuntos mais baixos. E Fullerton, 

Kennedy e Widener (2013) baseando-se em Kennedy e Widener (2008), examinaram um 

modelo de equações estruturais que fornece evidências sobre até que ponto uma 

implementação de manufatura enxuta está relacionada a cinco práticas de contabilidade 

gerencial e de controle. 

Fayard et al. (2012) desenvolveram um modelo para prever se os recursos inter-

relacionados podem permitir às empresas gerenciar custos interorganizacionais. A pesquisa 

contribui para a teoria e a prática explicando como recursos específicos podem ser 

combinados para permitir que as empresas gerenciem melhor os custos interorganizacionais. 

Eldenburd et al. (2010) examinaram a resposta do médico à implementação de um 

sistema de custeio baseado em atividade desenvolvido e projetado com a contribuição do 

mesmo. 

 

5.2.8 Australian Accounting Review 

 

O Journal Australian Accounting Review publicou um artigo sobre comportamento 

dos custos no cenário australiano. Bugeja, Lu e Shan (2015) apresentaram evidências 

empíricas sobre sticky cost usando uma amostra de empresas listadas na Austrália de 1990-

2010. Os autores encontraram que o comportamento de custo nas empresas australianas é 

assimétrico, em média, com um menor grau de aderência do que nas empresas dos Estados 

Unidos. Os custos aumentam 0,885% com um aumento de 1% nas receitas de vendas, mas 

diminuem apenas 0,797% para uma diminuição de 1% nas vendas. No entanto, não é 

evidenciado nas indústrias de recursos, construção e varejo. 

 

5.2.9 Contemporary Accounting Research 
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O último artigo publicado pela Contemporary Accounting Research sobre custos foi 

em 2012. Holzhacker, Krishnan e Mahlendorf (2012) examinaram o efeito da regulação do 

preço fixo na elasticidade de custo e na assimetria de custos. O conjunto de dados consistiu 

em uma amostra de 70% de toda a população de hospitais alemães para os anos de 1993. 

Chen, Lu e Sougiannis (2012) verificaram se a assimetria de custos está positivamente 

associada aos problemas de agência e se uma forte governança corporativa mitiga qualquer 

associação positiva entre o problema de agência e as assimetrias de custos. A amostra abrange 

o período 1996-2005. A governança corporativa reduz o problema da agência e, portanto, 

preveem que a governança corporativa mitigue a associação positiva entre o problema da 

agência e assimetria de custos. Os autores verificaram uma associação positiva entre o 

problema da agência e a assimetria dos custos e que é mais presente sob a fraca governança 

corporativa, sugerindo que os mecanismos de governança corporativa desempenham um papel 

importante na mitigação do efeito do problema da agência sobre a assimetria dos custos. 

Hsu (2011) investigou a relação entre a capacidade de alocação unitária dos custos e 

os preços de serviço em uma empresa com compromissos de capacidade de longo prazo. 

Gupta, Pevzner e Seethamraju (2010) investigaram a relação entre o desempenho contábil 

(representado pelo ROA) e a superprodução de estoque por empresas de alto custo fixo. 

Também estudaram a relação entre a superprodução e retorno das ações para determinar se o 

mercado de ações internaliza as implicações da superprodução para o desempenho contábil. 

 

5.2.10 European Accounting Review 

 

O Journal European Accounting Review publicou oito artigos sobre a temática de 

custos. Vollmers et al. (2016) exploraram o papel desempenhado pela contabilidade de custos 

no sistema de mobilização industrial da Itália e na maior empresa de fabricação de armaduras 

durante a primeira guerra mundial. 

Henri, Boiral e Roy (2014) examinaram empiricamente e conceitualmente as relações 

entre o rastreamento dos custos ambientais pelas empresas, suas motivações ambientais e os 

impactos em termos de desempenho ambiental e econômico. 

Hsu e Qu (2012) ao analisar dados de hospitais, os autores descobriram que ao 

enfrentar um sistema de pagamento duplo, os hospitais dominantes adotam uma estratégia de 

aumento de custos, aumentando os custos diretos para serviços baseados em custos, taxa de 

serviços. 
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Ostergren e Stensaker (2011) examinaram o "beyond budgeting" na prática focando 

em como o nível corporativo em uma grande empresa multidivisional de petróleo e energia 

adotou essa nova abordagem de controle de gestão e como ela foi implementada em duas 

unidades de negócios. Mattimoe e Seal (2011) analisaram o preço dos quartos de hotel através 

de uma aplicação da teoria econômica institucional. Hansen (2011) investigou os efeitos de 

três alternativas distintas de orçamento (orçamentos contínuos, orçamentos baseados em 

atividades e orçamento beyond) usando três modelos importantes de orçamento: previsão, 

planejamento operacional e avaliação de desempenho. Matsui (2011) investigou os impactos 

sociais de preços de transferência estratégicos por empresas oligopolistas, com o objetivo de 

derivar implicações regulatórias para os preços de transferência. Ashton, Peasnell e Wang 

(2011) usaram uma estrutura de renda residual para explorar teoricamente como os números 

de contabilidade de custos históricos precisam ser ajustados para a inflação na previsão e 

avaliação. 

 

5.2.11 International Journal of Accounting Information Systems 

 

O International Journal of Accounting Ifonformation Systems publicou somente um 

artigo relacionando sistemas de informação e melhoria dos custos. Maiga, Nilsson e Jacobs 

(2013) utilizaram modelagem de equações estruturais para avaliar até que ponto o uso 

gerencial de TI está interligado com questões de controle, incluindo rotinas de aprendizado, 

qualidade do produto, melhoria de custos, satisfação do cliente e rentabilidade da empresa. 

 

5.2.12 Journal of Accounting and Economics 

 

Os dois artigos publicados na Journal of Accounting and Economics abordaram a 

temática da assimetria do comportamento dos custos. Banker et al. (2016) mostraram que os 

sticky costs podem ser confundidos com o conservadorismo condicional em modelos padrões, 

distorcendo as inferências tanto sobre o nível médio de conservadorismo quanto sobre a 

extensão da variação transversal no conservadorismo. Utilizaram dados de empresas dos EUA 

de 1987 a 2007 para verificar o efeito dos sticky costs, desenvolvendo novos testes empíricos 

que separam o conservadorismo dos efeitos dos sticky costs. E, Banker, Byzalov e Chen 

(2013) afirmam que central à teoria econômica dos sticky costs é a proposição que os gerentes 

consideram custos do ajuste ao mudar níveis do recurso. Os autores testaram esta proposição 
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usando as disposições da legislação de proteção ao emprego (EPL) em diferentes países como 

uma proxy para os custos de ajuste de mão-de-obra. 

 

5.2.13 Journal of Accounting Research 

 

Os dois artigos publicados no Journal of Accounting Research abordaram a temática 

custos, contudo em contextos específicos. Kama e Weiss (2013) exploraram as motivações 

subjacentes dos ajustes de recursos dos gestores se concentrando no impacto dos incentivos 

para cumprir metas de lucro sobre os ajustes de recursos e as estruturas de custos. 

Krishnan e Yetman (2011) examinaram a influência de fatores institucionais 

normativos e reguladores na mudança de custos em hospitais sem fins lucrativos a partir dos 

relatórios publicamente divulgados. 

 

5.2.14 Journal of Business Finance and Accounting 

 

O Journal of Business Finance and Accounting traz o artigo de Abernathy, Beyer e 

Rapley (2014) onde verificaram que a literatura anterior investigou três formas de gestão de 

resultados: gestão de ganhos reais, gestão de ganhos de acumulação e mudança de 

classificação. Os autores investigaram o posicionamento dos os gerentes quando tomam 

decisões de trade-off entre diferentes métodos com base nos custos, restrições e cronograma 

de cada estratégia. Investigaram se os gerentes usam a classificação de mudança quando sua 

capacidade de usar outras formas de gestão de ganhos é limitada. 

 

5.2.15 Journal of International Financial Management and Accounting 

 

O Journal of International Finacial Management and Accounting apresenta dois 

artigos; Usmen (2012) estudou argumentos a favor e contra as estratégias de preços de 

transferência focadas em abordagens de lucros baseadas em diferenças tributárias, ou na 

evasão de obrigações governamentais e restrições de fluxos de fundos. O artigo traz um 

ambiente de busca de valor onde os preços de transferência atuam como ferramentas 

estratégicas que podem aumentar o valor de uma multinacional ou uma filial estrangeira 

explorando arbitragem financeira e/ou tributária. 
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Anagnostopoulou (2010) examinou se a capitalização dos custos de desenvolvimento 

pode reduzir a incerteza do analista sobre o futuro resultado econômico dos investimentos em 

P&D, e proporciona aos usuários externos uma melhor combinação de receitas e custos 

futuros relacionados com P&D e, portanto, promove maior exatidão nas previsões dos 

analistas. 

 

5.2.16 Management Accounting Research 

 

A Management Accounting Research publicou seis artigos nos sete anos analisados. 

Venieris, Naoum e Vlismas (2015) investigaram como a visão de uma empresa em relação a 

sacrifícios econômicos de intangíveis afeta a assimetria dos custos das despesas de venda, 

gerais e administrativas (em inglês SG&A). A amostra de dados consistiu em 55.769 

observações de empresas listadas nos EUA para o período 1979 a 2009. Os resultados 

empíricos sugerem que, no caso de empresas com muito (pouco) ativos intangíveis, as 

despesas de venda, gerais e administrativas apresentam comportamento sticky (anti sticky). 

Suomala, Lyly-Yrjanainen e Lukka (2014) abordam uma questão relativamente 

inexplorada, a de como as pesquisas intervencionistas são realmente realizadas na 

contabilidade gerencial e quais tipos de tensões ela envolve. O ponto de partida central do 

trabalho é a visualização de que as pesquisas intervencionistas podem produzir contribuições 

que não são apenas relevantes na prática, mas também teoricamente significativas. 

Matsui (2013) examinou a escolha entre custo direto e custo de absorção em um 

sistema de preços de transferência baseado em custos para empresas duopolísticas que 

competem com preços de mercado de produtos. 

Woods, Taylor e Fang (2012) contribuíram tanto para a literatura de contabilidade 

gerencial quanto para a de gestão de valores, analisando como uma grande multinacional 

europeia introduziu o EVA em seu sistema de cálculo para o custo alvo. 

Rossing e Rohde (2010) abordaram como um projeto de sistema de alocação de custos 

indiretos em empresas multinacionais é afetado pela regulamentação tributária de preços de 

transferência. Hoozee e Bruggeman (2010) mostraram como a participação coletiva dos 

trabalhadores e o estilo de liderança influencia no surgimento de melhorias operacionais 

durante o processo de design de um sistema de cálculo de custos baseados em atividades em 

um ambiente de estudo de caso. 
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5.2.17 Review of Accounting Studies 

 

A Review of Accounting Studies veicula o estudo de Johnson, Johnson e Pfeiffer 

(2016) que examinaram problemas ocorridos com preços de transferência entre duas divisões 

de uma empresa descentralizada. Pfeiffer, Schiller e Wagner (2011) compararam o 

desempenho de métodos alternativos de preços de transferência baseados em custos, adotaram 

uma estrutura de contratação incompleta com informações assimétricas na fase de negociação. 

Dutta e Reichelstein (2010) estudaram a aquisição e posterior utilização da capacidade de 

produção de uma empresa multidivisional. 

 

5.2.18 Spanish Journal of Finance and Accounting 

 

A Spanish Journal of Finance and Accounting apresentou no período estudados três 

pesquisas, Sánchez-Matadmoros, Pinzón e Espejo (2014) analisaram uma empresa familiar no 

período de 1904-1969 em que após mais de 50 anos de reprodução contínua de práticas de 

gestão altamente institucionalizadas, o CEO promoveu uma transformação institucional 

radical em cujo processo a implementação de um sistema de contabilidade de custos foi 

conduzido. 

Camisón, Forés-Julián e Puig-Denia (2010) apesar da importância que a qualidade tem 

como variável estratégica, seus efeitos no desempenho organizacional não são sem 

controvérsia. A literatura relata evidência empírica inconclusiva, ainda mais inacabada ao 

analisar seus efeitos de uma perspectiva interna ou via processos. O estudo apresenta novas 

evidências empíricas para este debate, examinando a influência da qualidade da conformidade 

sobre o resultado da empresa, operacionalizado pelo custo médio total. Heras-Saizarbitoria 

(2010) analisou em sua pesquisa a relação entre a internalização da ISO 9001 e a eficiência de 

custos. 

 

 

 

 

 

6. Considerações Finais 
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Esta pesquisa documentou todos os estudos publicados versando sobre a temática 

Custos nos 20 (vinte) “Accounting Journals” presentes na base ISI Web of Science da 

Thomson Reuters Scientific no período de 2010 a 2016. O estudo vai ao encontro das críticas 

dos pesquisadores da área de Custos que invariavelmente concordam que existe uma 

predominância nessas revistas de estudos e metodologias relacionados à Contabilidade 

Financeira e Mercados. 

Na pesquisa foram documentados 711 artigos (15% do total de 4.587) que tratavam de 

temas relacionados com o sufixo “cost”, mas apenas 59 (1% do total de 4.587) que se 

encaixavam nas áreas temáticas do CBC. O estudo comprovou que apenas 1% dos artigos 

publicados poderiam ser considerados como trabalhos genuínos da área de Custos, seguindo 

as áreas temáticas do CBC. É prudente ressaltar que as 20 revistas presentes na base ISI são 

predominantemente da área Financeira e que existe apenas uma única revista da temática 

Gerencial que em tese publicaria mais estudos da área de custos, a MAR.   

Dentre os periódicos pesquisados, a MAR tem um pequeno número de artigos 

publicados enquanto a TAR tem exemplares com número maior de artigos da área de Custos. 

Ainda como resultados da pesquisa que devem ser ressaltados por figurarem como 

oportunidade para pesquisadores, registra-se que a MAR não publicou artigos sobre 

assimetria do comportamento dos custos, e a APJAE e a JAPP não publicaram artigos da área 

de Custos. 

Os resultados também evidenciam um declínio nas publicações sobre a Contabilidade 

de Custos, de 2010 a 2016 as publicações declinaram em 63%, assim como evidenciado nos 

trabalhos de Salterio (2015) e Malmi (2016) em relação ao declínio na Contabilidade 

Gerencial. 

Outros achados do trabalho demonstram que estudos realizados na América do Norte e 

Europa são preponderantes e nenhum trabalho de pesquisadores da América do Sul foi 

encontrado. Como em outros artigos (APOSTOLOU et al., 2013; APOSTOLOU et al., 2015; 

HOPPER; BUI, 2016), a supremacia dos países em língua inglesa é evidenciada, tendência 

também detectada em estudos de outras áreas da Ciência.  

Ainda, o estudo aponta os tópicos considerados importantes nos últimos sete anos ao 

que diz respeito às pesquisas em contabilidade de custos. Percebe-se que as temáticas dos 

preços de transferência (ROSSING; ROHDE, 2010; MATSUI, 2011; PFEIFFER; 

SCHILLER; WAGNER, 2011; AUTREY; BOVA, 2012; USMEN, 2012; MATSUI, 2013) e 

da assimetria do comportamento dos custos (sticky costs) têm sido as mais relevantes. 
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Principalmente, as pesquisas sobre assimetria do comportamento dos custos (sticky costs) que 

buscam explicar suas causas e consequências, como questões sobre: regulação 

(HOLZHACKER; KRISHNAN; MAHLENDORF, 2012), governança corporativa (CHEN; 

LU; SOUGIANNIS, 2012), diferenças entre países (CANNON, 2014; BUGEJA; LU; SHAN, 

2015), diferenças entre indústrias e/ou setores (CANNON, 2014; VIA; PEREGO, 2014), 

demanda e risco (BANKER; BYZALOV; DUJOWICH, 2014; HOLZHACKER; 

KRISHNAN; MAHLENDORF, 2015), previsão dos analistas (WEISS, 2010), 

conservadorismo (BANKER et al.,  2016) e, decisão dos gestores (BANKER; BYZALOV; 

CHEN, 2013). 

          Vale ressaltar que a irrelevância (apenas 1%) diz respeito especificamente sobre 

o espaço dedicado a área de custos nos Accounting Journals e não de seus avanços como área 

de pesquisa nos últimos sete anos. Entretanto, o resultado desta pesquisa identificou dois 

artigos publicados na JAE e, 10 na TAR na área de Custos, periódicos estes que são 

detentores dos maiores JCR respectivamente e, tem seu foco principalmente na área da 

Contabilidade Financeira, o que é considerado relevante.  

Assim, os resultados corroboram, de certa forma, com a percepção dos pesquisadores 

da área quando asseveram que as principais revistas internacionais de Contabilidade 

privilegiam trabalhos de outras áreas em detrimento da área de Gerencial e de Custos. 

Naturalmente, este estudo não objetivou investigar a alusão dos pesquisadores, mas apenas 

documentar se existem ou não pesquisas relacionadas com a área de custos e apontar o que se 

tem publicado na área. 

Finalmente, sugere-se que futuros estudos ampliem para outras bases de pesquisa e se 

possível um comparativo entre elas, levando em conta a metodologia aqui aplicada. Sugere-se 

ainda que, o CBC principal evento da área, realizasse uma ampliação das suas linhas de 

pesquisa incluindo como uma de suas especificações na seção de abordagens contemporâneas 

um tópico abrangendo comportamento assimétrico dos custos (sticky costs). 
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