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Resumo 
Este trabalho tem por objetivo analisar as pesquisas empíricas nacionais e 

internacionais desenvolvidas sobre Contabilidade de Custos. Foram analisados artigos 
publicados em congressos e periódicos brasileiros e de outros países, bem como 
dissertações elaboradas sobre o assunto. Através da revisão bibliográfica realizada, 
verificou-se a existência de poucas pesquisas empíricas se comparada às pesquisas 
bibliográficas realizadas nesta área. Também foi observado que geralmente os estudos 
estão voltados para o tratamento dado ao overhead, a adoção de métodos de custeio – 
sobretudo do Custeio ABC – e a avaliação de desempenho e de investimentos. Percebe-
se, portanto, a carência de estudos que investiguem a eficiência dos sistemas de custos 
adotados atualmente nas empresas e a satisfação dos gerentes e funcionários com estes 
sistemas. 
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1. Introdução 
Pesquisas de campo sobre custos no Brasil ainda são raras. Talvez uma das 

causas seja a existência de poucos programas de pós-graduação strictu sensu nesta 
área (apenas um doutorado na FEA/USP). Riccio, Sakata & Segura (2000), realizaram 
um estudo que revela que de um total de 386 dissertações e teses produzidas no período 
de 1962-1999 na área de contabilidade, apenas 28 (7,2%) abordaram custos como objeto 
principal. De um total de 2.797 artigos, somente 124 (4%) referiam-se ao tema. Além 
disso, sabe-se que apenas uma pequena parcela desses trabalhos envolve pesquisas 
empíricas.  

Diante desse contexto, este trabalho tem por objetivo analisar as pesquisas 
empíricas nacionais e internacionais desenvolvidas sobre Contabilidade de Custos. 
Foram também pesquisados trabalhos que tratavam de sistemas de produção, com a 
finalidade de observar a relação entre estes e a Contabilidade de Custos. 

Para tanto, o trabalho está estruturado em três seções além desta introdução:  
Metodologia, Análise das Pesquisas Empíricas Encontradas e Conclusões. A primeira 
seção trata da forma como foi realizado este estudo e dos congressos, revistas e 
periódicos pesquisados durante a revisão bibliográfica feita. A seção seguinte aborda as 
pesquisas empíricas encontradas, com ênfase na identificação da forma de seleção da 
amostra, do endereçamento do questionário de pesquisa, da taxa de resposta obtida, dos 
objetivos da pesquisa e das principais informações obtidas em cada uma das pesquisas 
analisadas. Por fim, são apresentadas as conclusões.  
 
 
 
2. Metodologia 

Foi realizada uma revisão bibliográfica de pesquisas que se utilizam de 
questionários, com a finalidade de investigar práticas de contabilidade de custos e 
sistemas de produção, publicados nos principais congressos, revistas, e periódicos 
nacionais e internacionais, nos idiomas inglês e português. Ainda que de forma não 
exaustiva foi coberto o período de 1988 a 2001. 

Foram pesquisados artigos científicos publicados nos anais dos principais eventos 
das áreas de Administração de Empresas, Ciências Contábeis e Engenharia de 
Produção.  

Com relação a artigos publicados em congressos a pesquisa abrangeu:  
a) Todos os Anais do Congresso Brasileiro de Custos (de 1993 a 2000); 
b) Anais dos últimos três congressos do ENAMPAD - Encontro Nacional 

de Pós-graduação em Administração (De 1998 a 2000); 
c) Anais dos três últimos congressos do ENEGEP – Encontro Nacional de 

Engenharia de Produção (De 1998 a 2000); 
d) Anais dos dois últimos Congressos Brasileiros de Contabilidade (1996 

e 2000). 
Pesquisou-se, ainda, as dissertações e teses defendidas nos seguintes Programas 

de Pós-graduação Strictu Sensu brasileiros:  
a) Cursos de mestrado e doutorado em Administração da UFPE e da 

USP; 
b) Cursos de mestrado e doutorado em Ciências Contábeis da USP;  
c) Cursos de mestrado e doutorado em Engenharia de Produção da 

UFSC; 
d) Cursos de mestrado em Engenharia de Produção da UFPE. 

Embora possam existir muitos outros textos, trabalhos, dissertações e teses  
produzidas e publicadas em revistas ou outras instituições de ensinos brasileiras, a 
revisão bibliográfica ateve-se apenas às fontes acima citadas devido a restrições 
orçamentárias e de acesso a possíveis trabalhos.  

Além dos anais dos congressos, das dissertações e teses citados, a pesquisa 
bibliográfica estendeu-se também aos artigos divulgados nas bases de dados da 
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Proquest, Ideal Library, Direct Science, Web of Science e Emerald Library, relativos a 
artigos de revistas científicas da área de administração, contabilidade e engenharia de 
produção que tratavam sobre custos. 
 
 
 
3. Análise das Pesquisas Empíricas Encontradas 

Como resultado da investigação bibliográfica, foram identificados diversos trabalhos 
relacionados ao tema em estudo nesta dissertação. No entanto, dentre estes trabalhos, 
somente vinte e seis trabalhos fizeram uso de questionários. Destes, um era fruto de uma 
dissertação de mestrado que se encontrava em andamento no momento deste estudo e 
apenas o questionário de pesquisa estava disponibilizado na internet (Pereira, 2001) e os 
outros vinte e cinco trabalhos são constituídos de vinte e quatro artigos e uma 
dissertação de mestrado listados, em ordem cronológica, na tabela 1 apresentada a 
seguir, onde buscou-se identificar a forma como foi selecionada a amostra, o 
endereçamento do questionário de pesquisa, a taxa de resposta dos questionários e os 
objetivos da pesquisa, que podem auxiliar no planejamento de novas pesquisas 
empíricas e até mesmo servir de base para a realização de pesquisas brasileiras 
semelhantes que possam ser comparadas com as aqui citadas. 

Tabela 1. – Resumo de Estudos Baseados em Questionários 
Trabalho 1: CORNICK, Michael; COOPER, William D. & WILSON, Susan B. How Do 
Companies  Analyze Overhead? Management Accounting, s.l., 41-43, jun.1988. 

 
Seleção da 
amostra  
e endereçamento 
do questionário 
de pesquisa 

 
A amostra é composta por indústrias selecionadas a partir da lista de 
1986 da Revista Fortune 500. Foram selecionadas treze categorias de 
indústria não citadas no texto, excetuando-se apenas aquelas 
constituídas predominantemente por um pequeno número de 
empresas, visto que para avaliar os dados a respeito das 
características por grupo de indústrias é necessário ter um número 
suficientes de empresas para fazer inferências. O questionário foi 
endereçado aos Controllers destas companhias.  

Quantidade de 
questionários 
enviados 
e recebidos 

Foram enviados 336 questionários, dos quais foram recebidos 155, 
representando 46% da população pesquisada. 
 
  

Objetivos 
da pesquisa 

Examinar as práticas industriais para ver o que as empresas estão 
fazendo com relação ao overhead em três áreas críticas – absorção e 
critérios de rateio, análise de variância e o uso em tomadas de 
decisões.  

Trabalho 2: HENDRICKS, James A. Accounting for Automation. Mechanical Engineering, 
s.l., 64-69, fev.1989. 

 
Seleção da 
amostra  
e endereçamento 
do questionário 
de pesquisa 

 
A amostra é composta por firmas industriais selecionadas a partir da 
revista Fortune 500, no período de Março a Abril de 1988. Foram 
selecionadas sete categorias de indústria: aeroespacial, 
computadores, eletrônica, equipamentos industriais e agrícolas, 
produtos metálicos, motor e partes de veículos, e equipamentos 
científicos e fotográficos. O questionário foi endereçado aos 
Controllers destas firmas. 

Quantidade de 
questionários 
enviados   e 

Foram enviados 168 questionários e destes 85 foram respondidos, 
correspondente a um índice de resposta de 51%. 
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recebidos  
Objetivos 
da pesquisa 

Determinar como as empresas americanas de manufatura estão 
lidando com os problemas apresentados através da aplicação de 
praticas tradicionais na contabilidade de custos a objetivos e 
estratégias únicas na era da automação.  

Trabalho 3: YOSHIKAWA, Takeo; INNES, John.; MITCHELL, F. Japonese Management 
Accounting: a Comparative Survey. Management Accounting, s.l., 20-23, nov. 1989. 

 
Seleção da amostra e 
endereçamento do 
questionário de 
pesquisa 

O questionário foi enviado a 200 empresas de manufatura da 
Escócia na segunda metade do ano de 1988, selecionadas a 
partir da Revista “Scotland’s Top 500 Companies” e para 500 
empresas de manufatura no Japão, selecionadas entre as 
empresas cotadas na Bolsa de Valores de Tóquio. O autor não 
citou as similaridades que o motivaram a fazer esta seleção 
partindo de fontes tão diferentes como uma revista e uma Bolsa 
de Valores. No entanto, ressaltou as Seguintes diferenças entre 
as amostras selecionadas no Japão e na Escócia: 
a) 47% das empresas japonesas são da indústria elétrica e de 
máquinas contra 24% das escocesas, enquanto 16% das 
escocesas são da indústria de alimentos e apenas 6% das 
japonesas são desta área. 
b) 76% das empresas escocesas são subsidiarias, contra 11% 
das japonesas. 
c) As empresas escocesas são menores em termos de ativos e 
de vendas, mas similar em termos de número de empregados. 
d) A média de funcionários da contabilidade gerencial na 
Escócia é nove e no Japão é dezoito. 
e) As empresas de ambos os países são similares em termos 
de grau de centralização, mas as escocesas utilizam mais 
freqüentemente centros de custo, vendas e lucros que no 
Japão. 
Quanto ao endereçamento do questionário no artigo o autor 
não diz se remeteu a algum funcionário específico das 
empresas ou não. 

Quantidade de 
questionários enviados  
e recebidos 

Foram enviados 700 questionários ao todo, 200 para a Escócia 
e 500 para o Japão. Dentre estes, 67 foram respondidos por 
empresas escocesas (33% da população), enquanto 137 foram 
respondidos por empresas japonesas (27% da população). 

Objetivos 
da pesquisa 

Estudo comparativo entre as práticas da Contabilidade 
Gerencial do Japão e da Escócia. 

Trabalho 4: LYALL, David e GRAHAM, Carol. Managers’ Attitudes to Cost Information. 
Management Decision, s.l., 31(8): 41-45, 1993. 

 
Seleção da amostra e 
endereçamento do 
questionário de pesquisa 

O autor não diz, no artigo em questão, para que tipos de 
empresas enviou o questionário, nem o período em que o 
mesmo foi aplicado, nem como selecionou a amostra. 
Também não é citado no artigo a quem o questionário foi 
endereçado, mas é mencionado que os respondentes 
tendem a estar entre os níveis “senior” de suas 
organizações. 

Quantidade de 
questionários enviados  
e recebidos 

Foram enviados 500 questionários e foram recebidos 231 
questionários, representando uma taxa de resposta de 46%. 

Objetivos 
da pesquisa 

Confirmar, através de pesquisa empírica com empresas, que 
os gerentes acham que as informações produzidas pelo 
sistema de custos não refletem  adequadamente a realidade 
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do ambiente de manufatura no qual eles operam. 
Trabalho 5: DETHOMAS, Arthur R.; FRENDENBERGER, William B. & MONOJIT, Ghosal.  
Turnaround: Lessons for the Management Accountant. Management Accounting,  
Montvale, 76: 23-28, jul.1994. 

 
Seleção da amostra 
e endereçamento 
do questionário de 
pesquisa 

O questionário não foi enviado para uma amostra de empresas, 
mas de profissionais, todos selecionados por terem praticado 
consultoria em situações de recuperação de empresas e serem 
membros da organização profissional “Turnaround Management 
Association”. O questionário foi endereçado a 150 gerentes de 
recuperação de empresas. 

Quantidade de 
questionários 
enviados  
e recebidos 

Foram enviados 150 questionários, dos quais 100 foram 
respondidos, sendo 67% a taxa de resposta. 
 

Objetivos 
da pesquisa 

Verificar o que torna uma empresa candidata à recuperação e o 
que os gerentes de contabilidade fazem para manter as empresas 
saudáveis financeiramente. O resultado da pesquisa oferece um 
guia para os gerentes de contabilidade seguirem, a fim de garantir 
que sua empresa não se torne uma candidata à recuperação. 
 

Trabalho 6: SHIELDS, Michael D. Na Empirical Analysis of Firms’Implementation 
Experiences with Activity-Based Costing. Journal of Management Accounting Research, 
Sarasota, 7: 148-166, 1995. 

 
Seleção da amostra e 
endereçamento do 
questionário de 
pesquisa 

O autor não diz para que empresas, nem em que período foram 
enviados os questionários, nem como foi selecionada a 
amostra, mas afirma que os questionários não foram enviados 
pelo autor, mas pela CAM-I (Consortium for Advanced 
Manufacturing-International), para algumas firmas de software 
que vendem software do Sistema ABC e para consultores do 
Sistema ABC pertencentes às firmas de contabilidade do “Big 
Six” (as seis maiores empresas de auditoria do mundo). 
O autor também não diz se o questionário foi endereçado a 
algum funcionário específico, mas diz que 80% dos 
respondentes eram controllers ou gerentes de contabilidade, 
9% eram gerentes de operações, 7% eram diretores financeiros 
(CFO) e vice-presidentes de finanças (VP Finance) e 5% eram 
vice-presidentes de operações (VP of operations).  

Quantidade de 
questionários enviados  
e recebidos 

O autor não cita a quantidade de questionários enviados, mas 
afirma ter  recebido 143 questionários e diz não ser possível 
calcular a taxa de retorno, visto que os questionários não foram 
enviados por ele. 

Objetivos 
da pesquisa 

Fornecer evidências empíricas do grau de sucesso do Custeio 
ABC e do grau com o qual vários fatores comportamentais, 
organizacionais e técnicos estão associados com o sucesso de 
implementações do ABC. 

Trabalho 7: SLAGMULDER, Regine; BRUGGEMAN, Werner e WASSENHOVE, Luk Van. An 
Empirical Study of Capital Budgeting Practices for Strategic Investments in CIM 
Tecnologies. International Journal of Production Economics, s.l., 40: 121-152, 1995. 

 
Seleção da amostra e 
endereçamento do 
questionário de pesquisa 

O questionário foi enviado para empresas européias de 
diferentes setores industriais, incluindo eletrônico, 
químico/farmacêutico, alimentício, têxtil, telecomunicações, 
maquinaria e outros. O autor não diz o período de envio de 
questionários, nem de que fonte foi selecionada a amostra e 
obtido os endereços das empresas. 
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Foi requisitado pelos pesquisadores que os questionários 
fossem distribuídos para pessoas chaves da organização 
que estivessem envolvidas no processo de tomada de 
decisão de investimento em um projeto de CIM (Computer-
Integrated Manufacture). No entanto, uma única pessoa 
(gerente) em cada empresa respondeu a pesquisa. 

Quantidade de 
questionários enviados  
e recebidos 

Foram enviados 200 questionários e foram recebidos 42 
questionários (21% de resposta). 
 

Objetivos 
da pesquisa 

Examinar as práticas de orçamento de capital de empresas 
com relação a investimentos estratégicos na tecnologia CIM. 

Trabalho 8: SWENSON, Dan. The Benefits of Activity-Based Cost Management to the 
Manufacturing Industry. Journal of Management Accounting Research, Sarasota, 7: 167-
180, 1995. 

 
Seleção da amostra e 
endereçamento do 
questionário de pesquisa 

O questionário foi aplicado mediante entrevista com 60 
empregados de 25 empresas de manufatura que utilizavam o 
ABC durante o tempo do estudo – a segunda metade de 
1992. A amostra foi selecionada por serem empresas 
identificadas como usuárias do ABC por jornais como o 
“Journal of Cost Management”, “Management Accounting” e 
o “Harvard Business Review”. Outros contatos incluíram o 
CAM-I (Consortium for Advanced Manufacturing-
International) e firmas listadas em software de ABC e em 
propagandas sobre seminários.  
Os respondentes do questionário foram divididos em três 
categorias: (1)gerentes financeiros que foram responsáveis 
pela implementação do ABC em mais de uma fábrica; 
(2)gerentes financeiros que trabalham no chão de fábrica; e 
(3) gerentes não financeiros, principais usuários das 
informações do ABC. 

Quantidade de 
questionários enviados  
e recebidos 

Foram tentadas 69 entrevistas, mas apenas 60 entrevistas 
foram realizadas, pois dois empregados se recusaram a 
participar e sete outros falharam em retornar telefonemas, 
gerando uma taxa de 87% de resposta. 

Objetivos 
da pesquisa 

Medir a satisfação de gerentes financeiros e operacionais 
com o Custeio ABC em indústrias e avaliar o uso das 
informações provenientes do ABC no apoio à tomada de 
decisão. 

Trabalho 9: CARVALHO Jr., Armando N. de.   Novas Tecnologias e Sistemas de 
Administração da Produção – Análise do Grau de Integração e Informatização nas 
Empresas Catarinenses. Florianópolis, 1996, 129 pg. Dissertação de Mestrado; Programa 
de Pós-graduação em Engenharia de  Produção; Universidade Federal de Santa Catarina. 

 
Seleção da amostra e 
endereçamento do 
questionário de pesquisa 

Primeiramente, foram selecionadas empresas que possuem 
entre 100 e 1500 funcionários, que possuem processos de 
produção mais adequados para implantação de sistemas 
integrados e que possuem relativa importância tanto no 
âmbito estadual quanto nacional. Estas empresas foram 
divididas pelos seus respectivos gêneros, e destas 
empresas, o SENAI/CTAI selecionou uma amostra de 10%, 
com 35 empresas a serem pesquisadas. 
O autor não cita para quem endereçou o questionário, nem 
as características dos respondentes. 

Quantidade de 
questionários enviados   e 

Foram consultadas 35 empresas. Destas, somente 16 
responderam ao questionário (45,7% de retorno). 
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recebidos 
Objetivos 
da pesquisa 

Apontar e analisar as características dos sistemas de 
administração da produção que estão sendo mais utilizados 
e de que forma os mesmos estão relacionados com as 
questões estratégicas das empresas catarinenses. 

Trabalho 10: CHONG, Vincent K. Management Accounting Systems, Task Uncertainty and 
Managerial Performance: A Research Note. Accounting, Organizations and Society, Grã 
Bretanha, 21(5):  415-421, 1996. 

 
Seleção da amostra e 
endereçamento do 
questionário de pesquisa 

O questionário foi enviado para um amostra de 78 gerentes 
seniores de indústrias do oeste da Austrália, com mais de 
100 funcionários, visto que empresas com menos que 100 
funcionários provavelmente não são organizadas com base 
em unidades de trabalho (departamentos). O autor não cita o 
período de envio dos questionários, mas diz que as 
empresas foram selecionadas de uma lista de indústrias 
publicadas no “Kompass Australia” em 1992.  
O questionário foi endereçado aos gerentes seniores. 

Quantidade de 
questionários enviados   e 
recebidos 

Foram enviados 78 questionários e 42 questionários foram 
respondidos (53,8% de taxa de retorno). 

Objetivos 
da pesquisa 

Examinar os efeitos interativos do desenho de Sistemas de 
Contabilidade Gerencial e e o desempenho gerencial e a 
incerteza da tarefa. 

Trabalho 11: HELLIAR, Christine; LYON, Bob; MONROE, Gary S.; NG, Juliana e 
WOODLIFF, David R. UK Auditors’ Perceptions of Inherent Risk. Britsh Accounting 
Review, s.l., 28: 45-72, 1996. 

 
Seleção da amostra e 
endereçamento do 
questionário de pesquisa 

O questionário foi enviado para os 45 escritórios associados 
ao grupo das “Big Six”  (as seis maiores empresas de 
auditoria do mundo) localizados em oito grandes cidades da 
Inglaterra, Escócia, Wales e Irlanda do Norte; Para 26 
empresas de porte médio classificadas entre a 7ª e a 20ª 
posição na pesquisa “Accountancy Age/ICC Rankings Top 
100 Audit Firms by Fee Income”; e para 20 empresas 
Escocesas de pequeno porte com mais de dois sócios, 
selecionadas a partir do livro de contadores da Escócia 
(“Institute of Chatered Accountants of Scotland”). O 
questionário foi aplicado durante o mês de setembro de 
1993. O autor não diz a quem foi endereçado o questionário, 
mas 75% dos respondentes ocupavam a posição de 
supervisor, gerente assistente, gerente ou sócio da firma. 

Quantidade de 
questionários enviados   e 
recebidos 

Foram enviados 363 questionários, 5 questionários para 
cada um dos 45 escritórios associados ao grupo das “Big 
Six”  (as seis grandes empresas de auditoria do mundo) e 3 
questionários para cada uma das 46 empresas de médio e 
pequeno porte selecionadas. Foram recebidos 100 
questionários (27,5% de resposta). 

Objetivos 
da pesquisa 

Avaliar o risco inerente, a partir de uma pesquisa baseada 
em questionário que investiga a percepção de 100 auditores 
sobre a importância de certos fatores que podem determinar 
o risco inerente. 

Trabalho 12: BJORNENAK, Trond. Diffusion and Accounting: The Case of ABC in Norway. 
Management  Accounting Research, s.l., 8: 3-17, ago. 1997. 

 
Seleção da amostra 

Os questionários foram enviados para empresas manufatureiras da 
Noruega, excluindo-se apenas alguns subgrupos com 
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e endereçamento 
do questionário de 
pesquisa 

características muito especiais de custeio, como por exemplo, 
empresas que produzem navios e petróleo, a fim de construir um 
grupo homogêneo de empresas. O autor não cita no artigo de que 
cadastro escolheu as empresas pesquisadas ou de que forma 
obteve o endereço das mesmas, nem o período em que foi 
aplicado o questionário. No entanto, os questionários foram 
enviados a todas as empresas dos subgrupos escolhidos e que 
possuíam um volume de vendas de 200 milhões de NOK 
(Norwegian Kroner, moeda norueguesa). 
Não é citado no artigo se o questionário de pesquisa foi 
endereçado a algum funcionário específico ou não. 

Quantidade de 
questionários 
enviados   e 
recebidos 

Foram enviados 132 questionários e 75 questionários aceitáveis 
foram recebidos, resultando em 57% de taxa de resposta. 

Objetivos 
da pesquisa 

São três os objetivos da pesquisa: (1) Avançar no desenvolvimento 
de um modelo conceitual que possa ser usado para estruturar um 
estudo da difusão de inovações contábeis; (2) descrever e 
comentar sobre o lado da demanda do processo de difusão, 
incluindo a relação entre ‘quando eu preciso de um Sistema de 
Custeio ABC’ (Cooper, 1988) e as características de seus usuários; 
(3) descrever e comentar sobre o processo de difusão do ABC na 
Noruega baseada na perspectiva de mercado e infra-estrutura. 

Trabalho 13: CARR, Shirley; MAK, Y.T. e NEEDHAM, Jane E. Differences in Strategy, 
Quality Management Practices and Performance Reporting Systems Between ISO 
Accredited and non-ISO Acredited Companies. Management Accounting Research, s.l., 8: 
383-403, 1997. 

 
Seleção da amostra 
e endereçamento 
do questionário de 
pesquisa 

O questionário foi enviado para 100 empresas certificadas com 
ISO e 100 empresas não certificadas . Os autores não citam o 
período de envio dos questionários, mas citam que a amostra foi 
selecionada do diretório e guia de compras da Federação de 
Indústrias da Nova Zelândia de 1992. Estas listas foram 
confrontadas com a lista de empresas incluídas na lista de 
fornecedores Terlac de março de 1995 (Terlac Directory of Terlac 
Registered Suppliers), para a partir daí selecionar as empresas 
pesquisadas.  
O questionário foi endereçado ao chefe executivo do escritório. No 
entanto os participantes poderiam delegar o preenchimento do 
questionário a outra pessoa da organização, se apropriado. Assim, 
52,3% dos respondentes tinham os cargos de chefe executivo do 
escritório, gerente geral ou diretor administrativo e 23,4% tinham o 
título de gerente da qualidade. 

Quantidade de 
questionários 
enviados   e 
recebidos 

Foram enviados 200 questionários; destes, 65 questionários foram 
recebidos de empresas certificadas e 42 questionários foram 
recebidos de empresas não certificadas, perfazendo um total de 
107 repostas (53,5% de taxa de retorno). 

Objetivos 
da pesquisa 

Investigar as diferenças entre as empresas certificadas com ISO e 
as não certificadas nos seus relatórios de qualidade em termos 
físicos e financeiros e no uso de medidas tradicionais de 
desempenho. 

Trabalho 14: PEREIRA, S.; HARRISON, G. e POOLE, M. Costumer-focused Manufacturing 
Strategy and the Use of Operations-Based Non-Financial Performance Measures: A 
Research Note. Accounting, Organizations and Society, Grã Bretanha, 22(6): 557-572, 
1997. 
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Seleção da amostra 
e endereçamento 
do questionário de 
pesquisa 

A amostra é composta por empresas de manufatura de Sydney, na 
Austrália. O autor não cita o período de envio dos questionários, 
mas a amostra foi selecionada casualmente, através da publicação 
“Riddell’s Business Who’s Who Australia” de 1994. Foram 
selecionadas somente empresas com mais de 50 empregados.O 
questionário foi endereçado aos gerentes do nível sênior de 
empresas/divisão de manufatura. A fonte utilizada continha o 
endereço e nome dos gerentes seniores. 

Quantidade de 
questionários 
enviados   e 
recebidos 

Foram enviados 200 questionários e foram recebidos 109 
questionários (54,5% de taxa de resposta). 
 

Objetivos 
da pesquisa 

Examinar se firmas que possuem uma estratégia de manufatura 
focada nos clientes também possuem ênfase em medidas não 
financeiras (operacionais) nos seus sistemas de avaliação de 
desempenho; e se esta ênfase está associada com melhoria de 
performance para estas firmas. 

Trabalho 15: HUANG, G. Q. e MAK, K.L. A Survey Report on Design for Manufacture in the 
UK Furniture Manufacturing Industry. Integrated Manufacturing Systems 9(6): 383-387, 
1998. 

 
Seleção da amostra 
e endereçamento 
do questionário de 
pesquisa 

A amostra foi composta por 200 indústrias de móveis, obtidas a 
partir de uma lista de mais de 500 empresas de móveis da 
Inglaterra, extraída da base de dados do “Key British Enterprises 
CD-ROM”. Destas 500 empresas, foram selecionadas apenas 200 
empresas cuja linha de negócios envolve desenho e manufatura 
de móveis, tendo sido excluídas as empresas que apenas vendiam 
móveis. 
O autor não diz a quem foi endereçado o questionário, mas cita 
alguns dos respondentes: diretores, gerentes de desenho e 
gerentes de fábrica. 

Quantidade de 
questionários 
enviados   e 
recebidos 

Foram enviados 200 questionários e 30 questionários foram 
recebidos (15% de taxa de resposta), mas somente 25 foram 
estavam completos e retornaram com informações úteis. Os 
demais foram desconsiderados. 

Objetivos 
Da pesquisa 

Estabelecer a relevância de técnicas de desenhos para manufatura 
(DFM – Design for Manufacture) para a indústria de móveis no 
Reino Unido e que necessidades específicas este particular setor 
industrial possui. 

Trabalho 16: HUSSAIN, Md.Mostaque; GUNASEKARAN, A. e LAITINEN, Erkki K. 
Management Accounting Systems in Finish Service Firms. Technovation, Grã 
Bretanha,18(1): 57-67, 1998. 

Seleção da amostra 
e endereçamento 
do questionário de 
pesquisa 

A amostra foi composta por 100 empresas de serviço da Finlândia 
de médio e pequeno porte no final de 1993. O autor não explica 
como foi selecionada da amostra, nem a a quem foi endereçado o 
questionário. 
 

Quantidade de 
questionários 
enviados   e 
recebidos 

Foram enviados 100 questionários e 32 questionários foram 
recebidos (32% de resposta).  

Objetivos 
Da pesquisa 

Verificar as práticas de Contabilidade Gerencial em pequenas e 
médias empresas de serviço da Finlândia. O estudo mostra que os 
Sistemas de Contabilidade Gerencial não são bem sucedidos, nas 
empresas de serviço pesquisadas, em alcançar os objetivos de 
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apoio à decisão, planejamento e controle gerencial, e em melhorar 
os sistemas de informações destas organizações. 

Trabalho 17: UPTON, David. Just-in-time and Performance Measurement Systems. 
International Journal of Operations & Production Management, s.l., 18(11): 1101-1110, 
1998. 

 
Seleção da amostra 
e endereçamento 
do questionário de 
pesquisa 

O questionário foi enviado para as 95 maiores indústrias da Nova 
Zelândia, sendo o tamanho das empresas baseado no número de 
empregados. A amostra foi extraída da lista de membros da 
Federação de Indústrias de Nova Zelândia. 
O autor não diz a quem foram endereçados os questionários, mas 
afirma ter tido contato pessoal com funcionários da empresa antes 
do envio dos questionários, via telefone, a fim de identificar os 
respondentes potenciais. 

Quantidade de 
questionários 
enviados   e 
recebidos 

Foram enviados 95 questionários e foram recebidos 85 
questionários, 89,5% de taxa de resposta. 

Objetivos 
Da pesquisa 

Investigar o uso de sistemas de avaliação de desempenho em 
firmas que estão implementando o “Just-in-time”. 

Trabalho 18: CLARKE, Peter J., HILL, Nancy Thorley and STEVENS, Kevin. Activity-Based 
Costing in Ireland: Barriers to, and Opportunities for, Change. Critical Perspectives on 
Accounting, s.l.,10: 443-468, 1999. 

 
Seleção da amostra 
e endereçamento 
do questionário de 
pesquisa 

A amostra é composta por empresas manufatureiras selecionadas 
a partir da revista Business & Finance de 1995, que contém a lista 
das 1.000 maiores empresas de Irlanda, feita com base no volume 
anual de vendas (variando de aproximadamente 5 milhões de 
libras até aproximadamente 1,5 bilhões de libras). O questionário 
foi endereçado ao Chefe da Contabilidade Gerencial de cada 
empresa. 

Quantidade de 
questionários 
enviados   e 
recebidos 

Foram enviados 511 questionários e foram recebidos 208 
questionários, 41% de taxa de resposta. 

Objetivos 
Da pesquisa 

Comprovar a marginalização da prática da Contabilidade Gerencial 
na Irlanda, através da avaliação da adoção de uma técnica 
inovadora – o Custeio Baseado em Atividades (ABC). 

Trabalho 19: KHOURY, Carlos Yorghi.& ANCELEVICZ, Jacob. A Utilização do Sistema de 
Custos ABC no Brasil. Revista de Administração de Empresas, São Paulo, 39(1): 55-63, 
jan/mar. 1999. 

 
Seleção da amostra 
e endereçamento 
do questionário de 
pesquisa 

A amostra é composta pelas 500 maiores empresas não 
financeiras que operam no território brasileiro, obtidas a partir da 
revista Exame Melhores e Maiores de agosto de 1996. 
O autor não cita se o questionário foi endereçado para algum 
funcionário específico ou não. 

Quantidade de 
questionários 
enviados   e 
recebidos 

Foram enviados 500 questionários e foram recebidos 283 
questionários, representando uma taxa de 57% de resposta. 

Objetivos 
Da pesquisa 

Fornecer, em primeiro plano, um panorama geral da utilização do 
Sistema de Custos ABC no Brasil, investigando o atual nível de 
conhecimentos, aceitação e adoção do Sistema de Custos ABC. 
Em segundo plano, comparar o estágio de desenvolvimento do 
ABC no Brasil com os de outros países em que foram realizados 
estudos semelhantes. 
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Trabalho 20: MALMI, Teemu. Activity-Based Costing Diffusion Across Organizations: An 
Exploratory Empirical Analysis of Finnish Firms. Accounting, Organizations and Society, 
Grã Bretanha, 24: 649-672, 1999. 

 
Seleção da amostra 
e endereçamento 
do questionário de 
pesquisa 

Foram feitas quatro pesquisas. A primeira no setor industrial de 
metal, engenharia e eletrotécnica no verão de 1995. As outras três 
foram aplicadas no verão de 1996 no setor industrial de floresta, 
alimentos e química. Estas indústrias foram escolhidas por seu 
papel central na economia da Finlândia; os Quatro setores 
industriais juntos representam 78% do valor de produção bruto. 
Destes quatro setores, a amostra de indústrias pesquisadas foi 
composta somente por empresas de médio e grande porte, com 
mais de 30 pessoas empregadas, visto que se presume que 
pequenas empresas careçam de uma contabilidade de custos 
sistemática. Estas empresas foram extraídas da seguinte forma: 
todos os membros da “Federação de Indústrias de Metal, 
Engenharia e Eletrotécnica da Finlândia” (FINET, onde estão 
registradas cerca de 95% das indústrias de médio e grande porte 
deste setor); todos os membros da “Federação de Indústrias de 
Alimentos e Bebidas da Finlândia” (FDI, onde estão registradas 
cerca de 90% das indústrias de médio e grande porte deste setor); 
as unidades industriais com mais de 30 empregados, registradas 
no “Registro de Empreendimentos e Estabelecimentos da 
Estatística da Finlândia”; e, por fim, todos os membros da 
“Federação de Indústrias Florestais” (FI, onde quase todas as 
indústrias de médio e grande porte fazem parte desta federação, 
excetuando-se apenas um pequeno grupo de 60 empresas de 
serraria, onde a maioria das empresas são de pequeno porte, que 
pertence a outra federação que não a FI). 
O autor não esclarece sobre o endereçamento do questionário. 

Quantidade de 
questionários 
enviados   e 
recebidos 

Foram enviados 1.240 questionários no total das quatro pesquisas. 
Destes, 690 foram enviados para indústrias de metal, engenharia e 
eletrotécnica; 173 foram enviados para indústrias de alimentos e 
bebidas; 182 foram enviados para indústrias químicas; e 195 foram 
enviados a indústrias florestais. No total das Quatro pesquisas, 
foram recebidos 490 questionários (taxa de 39,5% de resposta). 
Destes, 287 respostas foram do setor de metal, engenharia e 
eletrotécnica (41,8% de resposta); 71 respostas úteis foram do 
setor de alimentos e bebidas (41%); 75 respostas foram do setor 
químico (41,2% de resposta); e, por fim, 57 respostas foram do 
setor florestal (29,2%). 

Objetivos 
Da pesquisa 

Explicar o que direciona o processo de difusão da Contabilidade 
Gerencial durante suas várias fases. Para tanto, o autor faz um 
estudo exploratório, coletando dados através de três métodos: (1) 
quatro pesquisas postais baseadas em questionário com questões 
abertas e estruturadas, para avaliar o lado da demanda por 
informações gerenciais; (2) entrevistas com consultores, 
acadêmicos e funcionários da indústria de software, sobre os 
motivos, percepções e envolvimento na difusão do ABC, a fim de 
avaliar o lado do suprimento de informações gerenciais; (3) 
pesquisa em artigos e livros sobre a freqüência de material 
publicado sobre o ABC na Finlândia, a fim de fornecer evidências 
secundárias sobre os efeitos do lado do suprimento de 
informações gerenciais. 
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Trabalho 21: WIJEWARDENA, Hema e ZOYZA, Anura De. A Comparative Analysis of 
Management Accounting Practices in Australia and Japan: An Empirical Investigation. 
The International Journal of Accounting, Illinois, 34(1): 49-70, 1999. 

 
Seleção da amostra 
e endereçamento 
do questionário de 
pesquisa 

O questionário foi enviado para as 1000 maiores indústrias do 
Japão e para as 1000 maiores indústrias da Austrália durante 
1997. O tamanho das empresas foi baseado no total de seus ativos 
e os endereços das empresas foram obtidos no livro de empresas 
do Japão publicado em 1995 e da base de dados da Austrália “Dun 
& Bradstreet Database” de 1996. 
Como o nome dos funcionários não estavam disponíveis, o 
questionário foi endereçado ao chefe da divisão de contabilidade 
de cada empresa. 

Quantidade de 
questionários 
enviados   e 
recebidos 

Foram enviados 1000 questionários para o Japão e 1000 para a 
Austrália. Foram recebidas 217 respostas úteis das empresas 
japonesas (21,7% de retorno) e 231 respostas úteis na Austrália 
(23,1% de retorno). 

Objetivos 
Da pesquisa 

Comparar, mediante pesquisa empírica baseada em questionário, 
as práticas de Contabilidade do Japão e da Austrália. As principais 
diferenças apresentadas entre os países, é que enquanto as 
práticas de Contabilidade Gerencial das empresas australianas 
dão ênfase às ferramentas de controle de custos no estágio de 
manufatura, as práticas de empresas japonesas dão muito mais 
atenção às técnicas de planejamentos e redução de custos. Além 
disso, as empresas japonesas parecem ter introduzido mais 
mudanças na Contabilidade Gerencial mais freqüentemente que as 
empresas australianas.  

Trabalho 22: HOQUE, Zahirul. Just-in-time Production, Automation, Cost Allocation 
Practices and Importance of Cost Information: An Empirical Investigation in New Zealand-
Based Manufacturing Organizations. British Accounting Review, s.l., 32: 133-159, 2000. 

 
Seleção da amostra 
e endereçamento 
do questionário de 
pesquisa 

O questionário foi enviado para 120 empresas de manufatura com 
mais de 100 empregados, visto que, em pequenas empresas, é 
menos provável que haja uma real necessidade de tecnologias 
avançadas de processo, tais com JIT, automação etc. As 
empresas foram selecionadas a partir da revista “New Zealand 
Business ‘Who’s Who’ ” de 1994, mas o autor não cita o período de 
aplicação do questionário. 
O autor não diz a quem foi endereçado o questionário. 

Quantidade de 
questionários 
enviados   e 
recebidos 

Foram enviados 120 questionários e foram recebidas 71 respostas 
(59,2% de retorno). 
 
 

Objetivos 
Da pesquisa 

Estudar a relação entre JIT, automação, práticas de alocação de 
custos e o uso de informações de custos para tomada e avaliação 
de decisões gerenciais. Os resultados indicam que a escolha do 
custeio ABC está negativamente associada com o uso do JIT, mas 
positivamente associada com o aumento de automação. Além 
disso, o aumento do uso do JIT está associado com o decréscimo 
do uso de informações de custos detalhadas. Por fim, o estudo 
também identificou que o aumento da automação está associado 
com o aumento do uso de informações de custos para decisões 
gerenciais. 

Trabalho 23: INNES, John; MITCHELL, Falconer; SINCLAIR, Donald. Activity-based 
Costing in UK’s Largest Companies: A Comparison of 1994 and 1999 Survey Results. 
Management Accounting Research, 2000, 11, 349-362. 
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Seleção da amostra 
e endereçamento 
do questionário de 
pesquisa 

A amostra foi constituída pelas 1.000 maiores empresas da revista 
“Times 1000”, incluindo empresas financeiras e não financeiras 
firmas de gerenciamento de investimentos. O questionário foi 
aplicado no período de janeiro e fevereiro de 1999. Como esta é 
uma pesquisa comparativa, o autor se baseou nos mesmos 
parâmetros utilizados em outra pesquisa realizada em 1994 pelos 
mesmos autores.  
O autor não diz a quem endereçou o questionário, mas cita que os 
questionários considerados foram respondidos por funcionários da 
contabilidade (57,6% das respostas), diretores financeiros e 
secretárias da empresa (30,5% dos respondentes)e outros 
funcionários administrativos (11,9% dos respondentes). 

Quantidade de 
questionários 
enviados   e 
recebidos 

O autor não cita o número de questionários enviados, apenas 
deduz-se que foi inferior ao número de 1.000 empresas 
encontradas na revista Times, já que foram excluídas algumas 
empresas. O artigo também não cita o número de questionários 
recebidos, mas cita o número de questionários considerados na 
análise (177), que segundo o autor, significam 22,8% de taxa de 
resposta. Com base nestes dois valores, chega-se a um total de 
776 questionários enviados. 

Objetivos 
Da pesquisa 

Comparar o resultado de duas pesquisas feitas com as maiores 
empresas do Reino Unido, aplicadas respectivamente em 1994 e 
1999, a fim de avaliar as mudanças ocorridas no grau de adoção 
do Custeio ABC pelas empresas no intervalo de 5 anos. 

Trabalho 24: KALD, Magnus e NILSSON, Fredrik. Performance Measurement at Nordic 
Companies. European Management Journal, Grã Bretanha, 18(1): 113-127, 2000. 

 
Seleção da amostra 
e endereçamento 
do questionário de 
pesquisa 

O questionário foi enviado para empresas pertencentes a grandes 
grupos corporativos de quatro países nórdicos: Dinamarca, 
Finlândia, Noruega e Suécia. Foram selecionadas 200 empresas 
de cada país. O critério utilizado consistiu, normalmente, nos 
grupos corporativos cujas ações estavam entre as 100 mais 
freqüentemente comercializadas na bolsa de valores do país em 
questão. Em alguns casos, as empresas pesquisadas foram 
selecionadas de grupos corporativos pertencentes a grandes 
proprietários ou ao governo. Os autores não informam o período 
em que foi aplicado o questionário, nem como obtiveram o 
endereço das empresas, nem a quem endereçaram o questionário.

Quantidade de 
questionários 
enviados   e 
recebidos 

Foram enviados 800 questionários e foram recebidos  236 
questionários (29,5% de taxa de retorno). 

Objetivos 
Da pesquisa 

Ilustrar as práticas de avaliação de desempenho predominantes 
em empresas nórdicas e mostrar até que ponto três modelos bem 
conhecidos de medição de desempenho são utilizados pelo 
empresariado nórdico.  

Trabalho 25: ROBLES Jr., A. & MARION, José C. Geração, Comunicação e Utilização das  
Informações de Custos. Revista Brasileira de Contabilidade, no 125, set./out. 2000. 

Seleção da amostra 
e endereçamento 
do questionário de 
pesquisa 

O questionário foi aplicado por cerca de 150 alunos em indústrias 
da região de Campinas - São Paulo, no período de 1998. Os 
autores não dizem de que fonte selecionaram a amostra, nem 
como obtiveram os endereços das empresas, nem a quem 
endereçaram o questionário, nem as características dos 
respondentes. 

Quantidade de Os autores não fazem referências ao número de tentativas, nem a 
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questionários 
enviados   e 
recebidos 

taxa de resposta, mas é possível identificar no artigo que 77 
questionários foram respondidos através de entrevistas. 

Objetivos 
Da pesquisa 

Proporcionar aos professores da área de Contabilidade de Custos 
uma visão da realidade do estado-da-arte, no que diz respeito à 
geração, comunicação e utilização das informações de custos. 

 
Além da forma como foram selecionadas as amostras dos trabalhos estudados, 

para quem foram enviados os questionários, a taxa de resposta e os objetivos destes 
trabalhos; tentou-se identificar também, o conteúdo dos grupos de questões dos 
questionários aplicados pelos diferentes autores. Alguns dos textos estudados não fazem 
menção a categorias de perguntas sobre a empresa, nem sobre o respondente; outros 
trazem algumas questões do questionário aplicado ou apresentam os resultados obtidos, 
sendo possível identificar que tipo de informação desejou-se obter com certas questões 
ou grupos de questões constantes dos questionários aplicados. Após análise e 
organização dos estudos, as informações investigadas nos questionários, relevantes a 
esta pesquisa, foram reagrupadas nos itens apresentados a seguir: 

a) Identificação da Empresa, onde são investigadas informações sobre o  
tamanho e o tipo da empresa, suas atividades e alguns indicadores de desempenho, tais 
como volume de vendas, lucro líquido e retorno sobre o investimento (Carvalho Jr., 1996; 
Hussain, 1998; Khoury & Ancelevicz, 1999; Pereira, 2001); 

b) Informação  importante e  válida  para a  empresa,  no   intuito  de     
identificar as informações tidas como importantes e válidas para as empresas, sendo 
informação importante, aquela essencial para qualquer análise, decisão ou planejamento 
da atividade associado com os objetivos e estratégias da empresa; e informação válida, 
aquela que está acessível no momento da intervenção e que é corrente, precisa e 
aplicável. Alguns exemplos de informações importantes e válidas são os relatórios de 
custos, as demonstrações financeiras, o capital circulante e os relatórios de dívidas, 
recebimentos e pagamentos (DeThomas,1994); 

c) Estado de automação,  com  o  objetivo  de   identificar   o  grau   de    
automação  das empresas a partir dos tipos de automação empregados, tais como o 
CAD (computer-aided design) CAM (computer-aided manufacturing), Sistemas de 
manufatura flexível dentre outros (Hendricks, 1989; Carvalho Jr., 1996); 

d) Características  do  processo  produtivo,  onde  são investigadas  a   
Flexibilidade das instalações da fábrica, a complexidade do processo produtivo e dos 
produtos e o processo de fabricação utilizado (Swenson, 1995; Carvalho Jr., 1996); 

e) Práticas  Avançadas  de  Manufatura, que  busca  estudar   técnicas  tais como: 
(a) DFM (Design for Manufacture), a fim de identificar como o desenho do produto 
interage com os processos e os sistemas de manufatura associados, e de que forma é 
possível alcançar melhoria simultânea nos desenhos do produto e do processo (Huang & 
Mak, 1998); (b) AMP (Advanced Management Practices), que diz respeito à compreensão 
de filosofias gerenciais personificadas em práticas e programas usados para melhorar o  
processo de manufatura com relação ao foco no consumidor e (c) AMT (Advanced 
Manufacturing Tecnology), que se refere ao hardware físico do processo de manufatura 
(Pereira, 1997). 

f) Justificativas  para   investimentos   em   equipamentos   automatizados,   
tendo em vista a dificuldade de se mensurar os aspectos intangíveis dos benefícios 
esperados (Hendricks, 1989); 

g)Avaliação de  investimentos, a fim  de  verificar  quais  os  métodos  de   
análise de investimentos utilizados – Payback, IRR, NPV, ARR entre outros. (Hendricks, 
1989; Yoshikawa, 1989; Wijewardena, 1999);  

h) Avaliação  de   desempenho,   no    intuito   de   identificar    que   medidas     
de desempenho financeiro e não financeiro estão sendo utilizadas pelas empresas 
considerando o ambiente automatizado em que se encontram e avaliar o desempenho 
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geral das empresas pesquisadas (Hendricks, 1989; Chong, 1996; Pereira, 1997; 
Wijewardena, 1999; Kald & Nilsson, 2000; Pereira, 2001); 

i) Planejamento e  redução  de custos,  revela  práticas na estimação  de  custos   
de novos produtos. (Yoshikawa, 1989); 

j) Propósitos da contabilidade de custos, que objetiva verificar para que  
finalidades são usadas as informações fornecidas pela contabilidade de custos nas 
indústrias (Yoshikawa, 1989; Wijewardena, 1999); 

k) Contabilidade Gerencial, onde é observado o uso  de  sistemas  de  
Contabilidade como instrumentos de decisão e planejamento e sua importância para a 
organização estudada, bem como a elaboração de análises gerenciais, tais como a 
análise de lucro por produto e do ponto de equilíbrio. (Chong, 1996; Hussain, 1998; 
Wijewardena, 1999; Robles Jr. & Marion, 2000); 

l) Composição dos custos, com a finalidade de identificar participação  dos   
Custos diretos, da mão-de-obra direta e do overhead no total dos custos dos produtos 
(Hendricks, 1989; Swenson, 1995) e o percentual de estoque no total do Ativo 
(Wijewardena, 1999)  

m) Overhead na tomada de decisões, enfatiza para   que   finalidades   as   
Indústrias usam o custeio variável, quão freqüentemente o utilizam na tomada de decisão 
e as técnicas de custos empregadas no estabelecimento de preços (Cornick, 
1988;Yoshikawa, 1989); 

n) Análise de variância  de  Overhead,  revela  quais  os  métodos  empregados   
na análise da variância de overhead (Cornick, 1988); 

o) Taxa  de cálculo e absorção do Overhead, onde se pretende mostrar se as 
empresas calculam tanto taxas variáveis como fixas e o nível de atividades utilizadas, e 
quais as bases de rateio empregadas na absorção do Overhead (Cornick, 1988; 
Yoshikawa, 1989; Hussain, 1998; Wijewardena, 1999; Robles Jr. & Marion, 2000); 

p) Custeio do produto, com a finalidade de identificar que tipo de custeio  do  
produto as empresas utilizam: se custeio ABC, custeio do ciclo de vida do produto, 
custeio por ordem ou encomenda, custeio por processo, custeio híbrido ou custeio por 
lotes (Wijewardena, 1999);  

q) Sistema de Custeio,  com o objetivo de  identificar  que  sistemas  de  custeio   
são mais utilizados pelas empresas: se o custeio atual, o custeio padrão, o custeio por 
absorção, ou o custeio variável; e ainda detectar se as empresas empregam o custeio 
integral ou o custeio variável na tomada de decisões concernentes a introdução de novos 
produtos, preço, fazer ou comprar, descontinuar produtos, entre outras, bem como para 
elaboração de relatórios externos (Hendricks, 1989; Wijewardena, 1999); 

r) Orçamento e   propósitos do custeio  padrão, onde  se  verifica  a   
periodicidade na elaboração de orçamentos, as finalidades do custeio padrão, os 
componentes do orçamento e a utilidade do custeio padrão e do orçamento com relação 
a tomada de decisão, motivação de funcionários e medição de desempenho (Cornick, 
1988; Yoshikawa, 1989; Lyall & Graham, 1993; Wijewardena, 1999; Robles Jr.& Marion, 
2000); 

s) Utilização do Custeio ABC,  mostra  a  importância  e  a  adoção  deste    
Custeio nas empresas, com perguntas que buscam identificar as empresas que estão 
adotando o ABC, as que estão avaliando o uso deste Custeio, as que decidiram não 
adotar o ABC e as que não conhecem ou não consideraram ainda o uso do ABC; para, a 
partir daí, extrair os benefícios e dificuldades do uso do Custeio ABC percebidos por 
estas empresas (Swenson, 1995; Bjornenak, 1997; Hussain, 1998; Clarke, 1999; Khoury 
& Ancelevicz, 1999; Malmi, 1999; Innes, 2000; Robles Jr. & Marion, 2000; Pereira, 2001).  
 Tais grupos de informações identificados nas pesquisas estudadas podem ser 
bastante úteis na elaboração de questionários de pesquisa e na realização de novas 
pesquisas empíricas. 
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4. Conclusões 
 Apesar da importância da Contabilidade de Custos para o sucesso das empresas – 
não apenas para avaliação de estoques e custeamento de produtos e serviços mais 
precisos, mas também para melhores tomadas de decisões, controle e gerenciamento 
dos custos – observa-se a existência de poucas pesquisas empíricas nacionais e 
internacionais realizadas na área de custos, se comparada à quantidade de pesquisas 
bibliográficas nesta área, disponíveis em livros e periódicos. No Brasil, esta situação é 
ainda pior, pois o número de pesquisas empíricas na área de custos é bastante inferior 
ao encontrado em outros países. Isso, no entanto, apenas aumenta a relevância desta 
pesquisa em adicionar conhecimento à área de custos e fornecer informações que se 
espera sejam relevantes e inspiradores de novas pesquisas nesta área. 

Nesse trabalho, ainda que a pesquisa não tenha sido exaustiva, constata-se que a 
maioria dos estudos sobre Contabilidade de Custos estão voltados para o tratamento 
dado ao overhead, a adoção de métodos de custeio – sobretudo do Custeio ABC – e a 
avaliação de desempenho e de investimentos. Há, no entanto, muito ainda a ser 
pesquisado nesta área. São necessárias, por exemplo, novas pesquisas que investiguem 
se o sistema de custos tem se adaptado às novas tecnologias e sistemas de produção 
empregados atualmente nas empresas, até que ponto os sistemas de custos adotados 
tem se mostrado eficiente no controle e gerenciamento dos custos, bem como a 
satisfação dos gerentes e funcionários com os sistemas de custos atuais. 
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