HISTÓRIA DO INSTITUTO INTERNACIONAL DE CUSTOS
Período 1987-2019
(Traducción al portugués por gentileza del Prof. Juan Bacic)
Professores do Brasil e do México foram os primeiros a estabelecer contato com o Instituto
Argentino de Professores Universitários de Custos (IAPUCO), manifestando um interesse muito
especial em se aproximar desta Instituição para fazer contribuições que certamente
enriqueceriam o conhecimento e as metodologias de ensino dos especialistas de custos e
disciplinas afins. Por isso surgiu a ideia de organizar, simultaneamente ao X Congresso Argentino
que seria realizado em 1987 na cidade de Paraná (Entre Ríos), o I Congresso Internacional de
Custos.
Este grande evento, organizado pelos professores da Universidade Nacional de Entre Ríos
(UNER), despertou muito entusiasmo nos participantes de outros países: Brasil, Bolívia, Canadá,
Cuba, Chile, Espanha, França, México, Paraguai, Peru e Uruguai .
Cabe destacar que este I Congresso Internacional contou com a presença do prestigioso
professor mexicano Sealtiel Alatriste, cujo livro de custos fazia parte da biblioteca básica de
quase todas as universidades de língua espanhola.

É justamente na cidade de Paraná
que se estabeleceu o ponto de apoio
à ação do IIC, que além de promover
estudos e trocas de experiências
entre os associados, também se
encarregou de estimular a criação
de institutos e associações em
âmbito nacional. Ou seja, a ideia
que, assim como o IAPUCO existia na
Argentina, países amigos poderiam
ter instituições semelhantes para
realizar, em nível internacional, a construção de um cenário que fosse favorável a uma
troca sistêmica de estudos e experiências na área de custos.
Em primeiro lugar, foi criado pelo Prof. Juan Antonio Galeano, o Instituto de Estudos de
Contabilidade Gerencial do Paraguai Este Instituto organizou, com grande sucesso, o II
Congresso Internacional de Custos. É aí que a IIC tem seu nascimento formal. Elaborados
os estatutos e todas as questões formais, foi nomeada a sua primeira comissão
executiva, ficando o Prof. Amaro Yardín (IAPUCO-Argentina) como presidente, o Prof.
Juan Antonio Galeano (IECG-Paraguai) como vice-presidente e o Prof. Carlos de Rocchi
(Brasil) como secretário. Este comitê duraria em suas funções até 1995.
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construção de um cenário que fosse favorável a uma troca sistêmica de estudos e
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De forma coerente com este desejo de continuar a promover a criação de institutos, o
Prof. Carlos Mallo, juntamente com muitos professores de Espanha, criou a Associação
Espanhola de Contabilidade de Gestão (ACODI), entidade que assumiu a realização do
III Congresso Internacional de Custos na cidade de Madri, em 1993.
Ao final do congresso de Madri, o IIC aprovou uma proposta apresentada pelo Instituto
de Economia da Universidade Estadual de Campinas e pelo Departamento de
Contabilidade e Atuaria da Universidade de São Paulo para sediar o próximo congresso
no Brasil. Os professores presentes comprometeram-se a constituir a Associação
Brasileira de Custos, ocasião em que este documento foi elaborado pelo Prof. Antônio
Lopes de Sá com a assistência do Prof. Masayuki Nakagawa. Foi datado de 23 de
setembro de 1993.
Em novembro de 1994, foi realizado o 1º Congresso
Brasileiro de Gestão Estratégica de Custos, na
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, com a
participação de 253 professores universitários do Brasil
e profissionais da área. Ao final do congresso, foi criada
a Associação Brasileira de Custos (ABC), entidade
científica que reúne professores universitários e
profissionais de diversas áreas do conhecimento, que
estudam gestão de custos em uma perspectiva
interdisciplinar.
Esses eventos favoreceram a realização do IV Congresso
Internacional de Custos em paralelo ao II Congresso

Brasileiro de Gestão Estratégica de Custos, que aconteceu na cidade de Campinas
(Brasil), no Centro de Convenções da Universidade Estadual de Campinas, de 16 a 20 de
outubro de 1995. Foram aprovados e apresentados 129 trabalhos de diversos países do
mundo, e no âmbito deste evento foi realizada a Assembleia de Diretores, que nomeou
o Prof. Oscar Osorio (IAPUCO-Argentina) como Presidente, que ocupou este cargo até
1999. Foi acompanhado na Comissão Executiva pelo: Prof. Carlos Mallo (ACODIEspanha) como Vice-Presidente e Prof. Luis Carvajal (ACODI-Espanha) como Secretário.
Na Assembleia realizada no Congresso de Campinas, aderiram ao IIC como membros
plenos, a Escola de Contadores de Santiago (ECAS), representada pela Prof. María Luisa
Toro Roa, a Sociedade Cubana de Custos apresentada pela Prof. Marta Armenteros e o
Conselho Profissional da Cidade Autônoma de Buenos Aires (CPCECABA) por meio de
seu Presidente Prof. Antonio Lavolpe.
O México foi designado país organizador
do V Congresso Internacional de Custos.
Foi realizado na cidade de Acapulco de 21
a 24 de julho de 1987. A sede era a
Universidade Autônoma do México. Os
trabalhos ocorriam no período da manhã,
das 8h às 13h, devido às temperaturas
extremas que prevaleciam e variavam
entre 35 e 42 graus. O número de
trabalhos apresentados e aprovados pela
comissão científica ultrapassou a barreira
dos 260 e, em muitos deles, os impactos das novas tecnologias na área de congressos
começaram a ser vislumbrados. Foi a primeira em que alguns expositores se
aventuraram a utilizar a ferramenta "powerpoint" do Microsoft Office ®. O nível
acadêmico das apresentações, a camaradagem típica deste tipo de reunião e o
maravilhoso ambiente natural; fez desse evento um dos mais lembrados da história da
IIC.
A incorporação da ADCES (Associação dos Professores do Ensino Superior em
Contabilidade) de Portugal ao Instituto Internacional de Custos durante o V Congresso
Internacional de Custos, tornou possível que a organização do próximo evento fosse de
responsabilidade desta Instituição e da Universidade do Minho, localizada na cidade de
Braga, a cerca de 180 km de Lisboa.

No âmbito deste VI Congresso
Internacional de Custos, o
Prof. Carlos Mallo (ACODIEspanha) foi eleito Presidente,
o Prof. João Carvalho (ADCESPortugal) o acompanhou
como Vice-Presidente e o
Prof. Luis Carvajal Urresta
(ACODI-Espanha) continuou
seu trabalho como Secretário
do
Comitê
Executivo,
tornando-se o líder com mais
anos de gestão na história da IIC; oito para ser mais preciso. Professores uruguaios
participaram pela primeira vez deste Congresso com o firme propósito de constituir a
Associação Uruguaia de Custos (AURCO).
Em 25 de novembro de 2000, a AURCO
realizou sua primeira Conferência sob o
lema "Promoção da pesquisa em gestão
estratégica", e a Instituição foi considerada
criada. O evento contou com a presença do
Ministro da Economia do Uruguai, Alberto
Bensión, que falou sobre “O custo do país e
a competitividade”. A mesa foi presidida
pelo Prof. Alfredo Kaplan, primeiro
Presidente da AURCO, e pelo Prof. Oscar
Osorio, que proferiu uma palestra sobre
custos específicos e com conceitos muito
relevantes. As atividades foram realizadas
no Hotel Cottage em Carrasco.

O amanhecer do novo milênio reuniu, mais uma vez, o
continente europeu para a organização do VII Congresso
Internacional de Custos. Este evento foi realizado na
Universidade de León (Espanha), de 4 a 5 de julho de 2001.
O lema foi: “Cruzando Fronteiras: Tendências da
Contabilidade de Gestão para o Século XXI. Participaram
professores de toda a Europa e América Latina,
apresentando mais de 300 trabalhos de alto nível
acadêmico.
Durante este evento foi recebida a proposta do recémnascido AURCO, para a realização do próximo evento
internacional. Foi proposto como sede o balneário de
Punta del Este.
O VIII Congresso Internacional de
Custos realizado na República
Oriental do Uruguai bateu recorde de
público, com mais de 400
profissionais de diferentes partes do
mundo
para
discutir
temas
relacionados com custos e gestão das
organizações. O tema geral foi “Novos
desafios da gestão empresarial em
um mundo globalizado e competitivo.
Foi realizado de 26 a 28 de novembro
de 2003 na cidade de Punta del Este.
Neste congresso, o Prof. Miguel Juan Bacic (ABC-Brasil) foi nomeado para presidir o
Comitê Executivo da IIC, e foi acompanhado na gestão pelo Prof. Antonio Lavolpe
(CPCECABA-Argentina) como Vice-presidente e pelo Prof. Ángela Jimenez Montañez
(ACODI-Espanha) como Secretário.
Em 22 de dezembro de 2003, foi criado o site da IIC. Seu desenvolvimento inicial esteve
a cargo de IAPUCO-Argentina. O domínio foi registrado nessa data com o nome de
www.intercostos.org que se tornou um elemento de base para a divulgação da IIC e a
geração de redes entre os membros das associações membros.
Ao mesmo tempo, em encontros informais entre professores do Uruguai, Brasil e
Argentina e que ocorreram no âmbito do VIII Congresso, começou a surgir a ideia de
realizar o I Congresso de Custos do Mercosul, pensando nele como um evento regional.
que é realizado em anos pares, a fim de constituir uma reunião intermediária entre os
congressos internacionais da IIC que se realizam em anos ímpares. A ideia de realizá-lo
na Argentina surgiu em conjunto com o XXVII Congresso Argentino de Professores
Universitários de Custos.

Por fim, foi realizado o 1º Congresso de Custos do Mercosul na cidade de Tandil
(Argentina), no mês de novembro de 2004. No âmbito deste evento, foram
apresentados nove trabalhos da Argentina, Brasil e Uruguai.A cidade de Montevidéu foi
nomeada como sede do próximo encontro.
A sede do IX Congresso Internacional de Custos foi na cidade de Itapema, Florianópolis
(Brasil). Este evento marcou um recorde de participantes com mais de 600 trabalhos
apresentados. O tema principal do congresso foi "Gestão de custos na era da gestão do
conhecimento" e ocorreu entre 28 e 30 de novembro de 2005. Nesse evento, foram
apresentados formalmente o site da IIC e a Revista do Instituto Internacional de Custos
(RIIC). Paralelamente a este evento, foi realizado o II Congresso de Custos do Mercosul,
que por uma única vez foi realizado em ano ímpar.
O surgimento da RIIC representou o coroamento dos esforços
constantes da comunidade internacional de pesquisadores e
profissionais da área de Custos que, por meio de suas entidades
nacionais, compartilham as experiências de suas atividades
acadêmicas na IIC. A sua criação baseou-se na necessidade
sentida pelos profissionais da especialidade de quebrar a
“camisa de força” que a contabilidade impôs à área de custos. A
maturidade e relevância observadas em relação à produção
acadêmica vinculada aos congressos da IIC, levaram a diretoria
a interpretar essa necessidade e a tomar a decisão de criar uma Revista Eletrônica. O
Prof. Enrique López Gonzalez elaborou o projeto piloto por meio da Revista Eletrônica
do Instituto Internacional de Custos (REIIC) que foi apresentado no VIII Congresso da IIC
no Uruguai. No IX Congresso, no Brasil, em 2005, o Prof. João Carvalho foi formalmente
nomeado para dirigir a revista, que passaria a se chamar Revista do Instituto
Internacional de Custos (RIIC).
A RIIC tem operado desde então com elevados níveis
de qualidade acadêmica na seleção de trabalhos,
permitindo a divulgação dos mais relevantes temas,
respondendo assim à crescente procura de conceitos
sólidos e atuais na área de Custos, que são
formulados por organizações públicas e privadas e por vários setores da sociedade.
Durante o Congresso realizado em Itapema, o Prof. Marcelo Podmoguilnye,e em estreita
colaboração com o Prof. Antonio Lavolpe e a equipe técnica do CPCECABA (Argentina),
iniciou um trabalho de redesenho do site e de reformulação do logotipo original da IIC.
Os artigos de todos os congressos da IIC foram compilados em formato digital, gerando
um banco de dados com mais de 2.000 artigos disponíveis para consulta por todos os
membros das associações membros. A rede INTERCOSTOS também foi criada para
promover a comunicação e o intercâmbio acadêmico entre os membros da comunidade
da IIC.

Na Assembleia realizada durante o IX Congresso da IIC, o Centro de Pesquisa em
Administração (ISEOR), associado à Universidade Jean Moulin Lyon 3, na França, foi
formalmente incorporado à IIC. O pedido foi apresentado pelos seus representantes,
Prof. Henri Savall e Profa. Veronique Zardett. Paralelamente, foi apresentada a opção
de realizar o próximo Congresso na cidade de Lyon, na França, proposta que foi
aprovada por unanimidade pelas instituições membros do IIC.
Em novembro de 2006, foi realizado o III Congresso de Custos do Mercosul, no Centro
Politécnico do Cone Sul, na cidade de Colônia, organizado pela AURCO. A reunião contou
com a presença do Prof. Don Hansen, autor do livro "Cost Management", que na época
era o Diretor da Oklahoma School of Accounting.
O X Congresso Internacional de Custos foi
realizado na cidade de Lyon (França) entre
os dias 13 e 15 de junho de 2007, sob o
lema: “Gestão de custos, controle de
gestão e globalização”. Após a Assembleia
realizada no referido evento, foi eleito
Presidente o Prof. Daniel Carrasco Díaz
(ASEPUC-Espanha), acompanhado na sua
gestão pelo Prof. Gregorio Coronel
Troncoso (IAPUCO-Argentina) como VicePresidente e pelo Prof. Luis Carlos
Gientorski (ABC- Brasil) como Secretário.
Seu mandato terminaria em 2011. O congresso realizado em Lyon, além de ser o
primeiro realizado na França, teve a particularidade de abrir as portas da IIC para países
que nunca haviam participado de seus eventos, como Paquistão, Mali, Índia e Senegal.
Durante o ano de 2008, o Comitê Executivo decidiu constituir um Conselho de
Administração, agregando Vice-Presidências para realizar tarefas específicas
relacionadas com a gestão da IIC. Aos membros da Comissão Executiva juntaram-se o
Prof. Alfredo Kaplan (AURCO) como Vice-Presidente de Relações Institucionais, o Prof.
Marcelo Podmoguilnye (IAPUCO) como Vice-Presidente de Comunicações, o Prof. João
Carvalho (ADCES) como Vice-Presidente de Publicações e o Prof. Daniel Sánchez
Toledano (ACODI) como Secretário Técnico. Paralelamente, foi criada uma Comissão
Consultiva da Presidência, composta pelos Professores Amaro Yardín, Carlos Mallo,
Miguel Juan Bacic, Luis Carvajal Urresta, Henri Savall, Jorge Túa Pereda, Vicente
Montesinos, Enrique Cartier, Antonio Cezar Bornia, Manuel Omar Cagliolo e Antonio
Lavolpe.
Em junho de 2008, foi realizado na cidade de Montevidéu o IV Congresso de Custos do
Mercosul, organizado pela AURCO. No dia 27 de junho, no âmbito deste evento, foi
realizado o painel “Um olhar do MERCOSUL: gestão estratégica de custos”, apresentado
por professores da Argentina, Brasil e Uruguai.

Em 2009, organizado pela Universidade Nacional da
Patagônia San Juan Bosco (UNPSJB), foi realizado na cidade
de Trelew, na Província de Chubut, Argentina o XI Congresso
Internacional de Custos, nos dias 15, 16, 17 e 18 de
setembro. O tema central do Congresso foi: “Gestão de
recursos: Sustentabilidade e ética”. Foram recebidos
trabalhos sobre: modelos de medição da responsabilidade
social, gestão do conhecimento e inovação, gestão
ambiental, gestão e custos em entidades privadas e públicas,
novas tendências no ensino superior e auditoria de gestão.
Em junho de 2010, a Universidade de La Plata organizou o V Congresso de Custos do
Mercosul, sob o lema: “Custos e gestão em cenários de incerteza e instabilidade”.
Contou com a apresentação de 36 trabalhos de diversos países da América do Sul.
Em junho de 2010, a Universidade de La Plata organizou o V Congresso de Custos do
Mercosul, sob o lema: “Custos e gestão em cenários de incerteza e instabilidade”.
Contou com a apresentação de 36 trabalhos de diversos países da América do Sul.
O XII Congresso Internacional de Custos foi
realizado na cidade de Punta del Este, na
República Oriental do Uruguai, entre os
dias 27 e 29 de novembro de 2011.
Organizado pela IIC e AURCO, teve como
lema: “Tendiendo Pontes Interdisciplinares
em Gestão e Custos ”. Alguns dos temas
discutidos foram: Custos dos setores
agropecuário e agroindustrial, capital
intelectual, comércio e serviços de
educação universitária em custos, gestão estratégica de custos, custos de saúde e gestão
no setor público. No âmbito deste evento, foi realizada a assembleia de diretores que
elegeu o Prof. Alfredo Kaplan (AURCO-Uruguai) como Presidente da IIC, acompanhado
na gestão pelo Prof. Gregorio Coronel Troncoso (IAPUCO-Argentina) como VicePresidente e Prof. João Baptista Carvalho (ADCES-Portugal) como Secretário.
Nos dias 6 e 7 de agosto de 2012, foi realizado o VI Congresso de Custos do Mercosul,
na Sede do Colégio de Contadores da cidade de Montevidéu, organizado pela AURCO.
Durante o encontro, os especialistas analisaram as novas ferramentas de custos e
gestão, os desafios da gestão para a criação de valor e a oportunidade para os
empreendedores na América Latina.
Em 26 de dezembro de 2012, a IIC fez sua primeira aparição nas redes sociais, por meio
de uma página institucional no Facebook ®. Foi constituída como um canal de
comunicação semiformal com os membros da comunidade da IIC.

É também no ano de 2012 que se realiza a constituição da OTOC (Ordem dos
Contabilistas) de Portugal, tendo sido nomeado este país como sede do próximo
congresso.
Nos dias 18 e 19 de abril de 2013 realiza-se na Alfândega, Porto, Portugal, o XIII
Congresso Internacional de Custos, sob o lema: “Gestão de Custos. Um caminho em
tempos de crise ”. Foram apresentados trabalhos sobre: custos em tempos de crise
económica e financeira, gestão de valor, sistemas de informação, gestão ambiental e
análise de perspectivas setoriais, entre outros. Na assembleia realizada neste congresso,
o Prof. Gregorio Coronel Troncoso (IAPUCO-Argentina) foi eleito Presidente da IIC, com
o acompanhamento do Prof. Alfredo Kaplan (AURCO-Uruguai) como Vice-Presidente e
do Prof. João Carvalho (OTOC- Portugal) como Secretário.
Em meados de 2013, iniciaram-se reuniões com professores da Colômbia para a
fundação da Rede Colombiana de Custos e Gestão (RECOGES). Reuniria professores
universitários e especialistas colombianos em torno da pesquisa, aplicação e
socialização de conhecimentos relacionados às áreas de custos e gestão empresarial
para contribuir com a solução de problemas e a transformação da realidade econômica
e social das organizações empresariais e / ou acadêmicas. Nesse contexto, em 2014, a
Pontificia Universidad Javeriana realizou o Primeiro Congresso Colombiano de Custos e
Gestão, que se tornou um espaço para divulgar os avanços obtidos na disciplina, a partir
de experiências acadêmicas e empresariais. O IIC promoveu, patrocinou e acompanhou
esses processos, tanto a fundação de RECOGES, como a realização do I Congresso
Colombiano de Custos e Gestão.
O VII Congresso de Custos do Mercosul foi realizado na cidade de Montevidéu, nos dias
29 e 30 de setembro de 2014, sob o lema: “Custos e gestão diante dos desafios dos
novos modelos de negócios”. Foram expostos trabalhos de autores da Argentina, Brasil,
Colômbia, México, Portugal, Venezuela e Uruguai.
A incorporação da RECOGES ao IIC foi
acompanhada pela proposta de designar a
cidade de Medellín como sede do XIV
Congresso Internacional de Custos. As
entidades organizadoras seriam RECOGES
em conjunto com: a Universidade de
Antioquia, a Pontifícia Universidade
Javeriana de Cali e a Universidade EAFIT. O
tema central do congresso, que ocorreu
entre os dias 9 a 11 de setembro de 2015
foi: “Custos e gestão no caminho da
inovação e do conhecimento. Foram aprovados 112 trabalhos. Na Assembleia realizada
durante o Congresso, o Prof. Carlos Diehl (ABC-Brasil) foi nomeado como novo
Presidente da IIC e foi acompanhado como Vice-Presidente pelo Prof. Daniel Sánchez
Toledano (ASEPUC-Espanha) e como Secretário pelo Prof. Ricardo Laporta (AURCOUruguai). Foi também aprovada a última reforma estatutária ainda em vigor e a
organização do próximo Congresso foi confiada à ISEOR.

Em 2016 foi fundada a Associação Peruana de Custos, que reúne profissionais
especialistas em contabilidade e custos. Essa entidade solicitou formalmente a adesão
à IIC. Foi aceito em 1º de julho de 2016. Em novembro do mesmo ano, foi realizado na
cidade de Montevidéu (Uruguai) o VIII Congresso de Custos do Mercosul, abordando
temas relacionados a: custos em novos modelos de negócios, novas tecnologias de
informação e gestão estratégica de custos.
O XV Congresso Internacional de Custos foi
realizado na cidade de Lyon, entre os dias 22
e 23 de junho de 2017, sob o lema: “Por mais
práticas de contabilidade cidadã, controle de
auditoria e gestão de custos”. Mais de 250
trabalhos foram apresentados e, como
aconteceu no Congresso de 2007, houve uma
abertura para países que nunca haviam
participado
de
congressos
da
IIC,
especialmente nos continentes africano e
asiático.
Durante o XLI Congresso Argentino de Professores Universitários de Custos, realizado
em 2018, estiveram presentes autoridades da IIC e professores do Chile que
manifestaram interesse em organizar um primeiro Congresso Regional de Custos com
vistas à fundação do Instituto Chileno de Custos.
Nos dias 28 e 29 de novembro de 2018, foi realizado na cidade de Montevidéu o IX
Congresso de Custos do Mercosul, organizado pela AURCO, em colaboração com o
Colégio de Contadores, Economistas e Administradores do Uruguai e a IIC. Estiveram
presentes mais de 100 profissionais, que expressaram por meio de casos práticos a
importância de se ter informações adequadas de custos e a necessidade dessas
atividades serem coordenadas por profissionais especializados na área de controle
gerencial. Especialistas representando Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Espanha
participaram dos painéis.
Assim foi, que se realizou na localidade de Chillán, a 1ª. Congresso Chileno de Custos e
Gestão, nos dias 27, 28 e 29 de julho de 2019. Participaram expositores de todo o país
e de várias latitudes. Estiveram presentes palestrantes da IIC da Argentina, Brasil,
Espanha e Uruguai. O evento foi patrocinado e apoiado pela IIC. Em 28 de julho de 2019,
foi formalizada a criação do Instituto Chileno de Custos com o objetivo de solicitar sua
incorporação como membro da IIC.

O XVI Congresso Internacional de Custos foi
realizado na Argentina, na cidade de Mendoza,
nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 2019, sob
o lema: “Custos na economia digital”.
Apresentaram-se trabalhos de: Brasil,
Argentina, França, Chile, Colômbia, Uruguai,
México, Nicarágua e Espanha. Na Assembleia
realizada em 27 de setembro, novas
autoridades foram eleitas, resultando na
eleição
do
Prof.
Marcelo
Gustavo
Podmoguilnye (IAPUCO-Argentina) como Presidente, do Prof. Luis Fernando Gomez
Montoya (RECOGES-Colômbia) como Vice-Presidente e da Prof. Carolina Asuaga
(AURCO-Uruguai) como Secretário.
O desenvolvimento do XVII Congresso Internacional de Custos será organizado pela
Universidade de Sevilha (Espanha) e pela Associação Espanhola de Professores
Universitários de Contabilidade (ASEPUC), e está programado para os dias 13, 14 e 15
de outubro de 2021.

