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RESUMO 
 
O contexto macroeconômico mundial e o ambiente competitivo de negócios expõem as 
empresas a uma força concorrencial capaz de tirá-las do mercado. Neste cenário, esta 
pesquisa objetivou analisar por meio da meta- análise as publicações sobre Gestão 
Estratégica de Custos no Congresso ANPCONT. Durante o período de 2007 a 2016 foram 
publicados 251 artigos na área temática de Controladoria e Contabilidade Gerencial nos 
anais do ANPCONT, sendo que desses 15 eram sobre a GEC. Como resultados, inferem-se 
que: a produtividade dos estudos publicados em GEC tem aumentado ao longo dos anos; 
que as abordagens de GEC mais utilizadas são custo alvo e gestão de custo da qualidade; 
que as universidades do sul do país tem se destacado em número de publicações; que o 
público masculino de autores em GEC é maior que o feminino; havendo ainda uma 
predominância de artigos publicados com 2 ou 3 autores; a metodologia mais utilizada, 
são estudos qualitativos, aplicados a estudos de caso, com a utilização de entrevistas e 
documentos; os tipos de referências mais utilizadas são artigos de cunho empírico; e os 
autores mais citados são Shank e Govindarajan (1997). 

 
Palavras-chave: Gestão Estratégica de Custos, Ensaio Teórico, Meta-Análise. 

 
ABSTRACT 
 
 The global macroeconomic context and the competitive business environment exposes 
companies to a competitive force that can take them out of the market. In this scenario, this 
research aimed to analyze through the meta-analysis the publications on Strategic 
Management of Costs in the ANPCONT Congress. During the period from 2007 to 2016, 251 
articles were published in the thematic area of Controllership and Management Accounting 
in the annals of ANPCONT, of which 15 were about GEC. As results, it is inferred that: the 
productivity of studies published in GEC has increased over the years; that the most 
commonly used GEC approaches are target cost and quality cost management; that the 
universities of the south of the country have been outstanding in number of publications; that 
the male audience of GEC authors is larger than the female audience; with a predominance of 
articles published with 2 or 3 authors; the most used methodology, are qualitative studies, 
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applied to case studies, with the use of interviews and documents; the most commonly used 
types of references are empirical articles; and the most cited authors are Shank and 
Govindarajan (1997). 

 
Key words: Strategic Cost Management, Theoretical Testing, Meta-Analysis. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O contexto mercadológico global tem imposto um ritmo acelerado de inovações as 
empresas que concorrem tanto em escala global, quanto local. É neste contexto inicial que 
a Gestão Estratégica de Custos (GEC) se propõe a dinamizar a relação entre ofertantes e 
demandantes com um vasto ferramental empírico e subjetivo, com a aplicação de diversas 
abordagens teóricas.  

Inicialmente a GEC objetiva gerar valor para o cliente e diferenciar produtos e 
serviços da empresa, na consecução de vantagem competitiva que lhe garanta um 
posicionamento confortável frente às instituições que participam do mesmo mercado. 
Para explica-la, Shank e Govindarajan (1997) estabelecem que a dinâmica desta corrente 
teórica é sustentada pelos pilares da cadeia de valor, do posicionamento estratégico e dos 
direcionadores de custos.  

A partir deste panorama inicial sobre GEC, operacionalizou-se um ensaio teórico, 
que aglutinou a carga conceitual abordada nos estudos da área. Posteriormente o quadro 
conceitual foi aplicado em uma meta-análise de estudos de GEC publicados entre 2007 e 
2016 no Congresso da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências 
Contábeis (ANPCONT), para se identificar quais conceitos e abordagens de GEC têm sido 
mais utilizadas pelos autores da área.  

Esta pesquisa encontra-se ancorada em base teórica em Shank e Govindarajan 
(1997); os pilares da GEC serão explicados a partir de Porter (1986), Raupp (2012), Shank 
e Govindarajan (1997) e Souza e Heinen (2012); e as demais abordagens: de precificação, 
do custo alvo, da gestão de custo da qualidade (GCC), da gestão de custos dos concorrentes 
(GCC), da gestão do custo total de propriedade (GCTP) e da gestão de custos 
interoganizacionais (GCI) com autores empíricos da área.  

Diante do exposto, a presente pesquisa possui a seguinte problemática: como foi 
abordada entre 2007 e 2016 no Congresso ANPCONT, a produção científica de Gestão 
Estratégica de Custos? Para responder ao problema foi exposto o seguinte objetivo geral 
estabelecer um corpo conceitual sobre GEC mediante um ensaio teórico, e conduzir uma 
meta-análise em estudos publicados nos anais do Congresso ANPCONT no período de 
2007 a 2016. 

 
2 ENSAIO TEÓRCIO SOBRE GESTÃO ESTRATÉGICA DE CUSTOS (GEC) 

 
2.1 Os Pilares da Gestão Estratégica de Custos 

A GEC é antes de tudo, uma análise de custos por métodos inovadores e subjetivos 
de gestão. Shank e Govindarajan (1997) explicam que com o seu uso, os elementos 
estratégicos (análise de concorrente, geração de valor ao cliente e manutenção da 
qualidade) se tornam explícitos e conscientes aos gestores.  

É neste ambiente competitivo que Kaplan e Cooper (1998) definem a GEC em 
operacional e estratégica. No nível operacional, a preocupação da gestão é com a 
racionalização gerencial focada em determinantes de custos, enquanto que no estratégico, 
a proposta é de reflexão da GEC numa abordagem mercadológica mediante mapeamento 
da cadeia de valor. Segundo Shank e Govindarajan (1997), a GEC está baseada em três 
pilares: direcionadores de custo, cadeia de valor e posicionamento estratégico.  

Shank e Govindarajan (1997) explicam que a cadeia de valor, permite estabelecer 
um processo contínuo de feedback entre os elos subjacentes à organização. Já o pilar do 
posicionamento estratégico segundo Raupp et al. (2012), resume-se na forma pela qual a 
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empresa pretende competir. E na análise do posicionamento estratégico, Porter (1986) 
explica que a criação e sustentação de um desempenho superior pela empresa, está 
lastreada em três estratégias genéricas: a liderança no custo total, a diferenciação e o 
enfoque.  

Portanto, as estratégias genéricas de Porter (1986) conferem às organizações que 
as operacionalizam, vantagem competitiva sustentável, enquanto as outras abordagens de 
GEC garantem que esta vantagem seja de difícil acesso aos concorrentes. 

Enquanto isso, os direcionadores de custo se dividem em estruturais e de execução 
(SHANK; GOVINDARAJAN, 1997). Os estruturais são escolhidos na observância da 
realidade financeira da empresa e baseados segundo os autores, em cinco escolhas 
possíveis: escala, escopo, experiência, tecnologia e complexidade. Aos de execução, 
entende-se que são atribuídas características ligadas ao desempenho da organização no 
mercado.  

No entanto, por mais modernas e eficientes que sejam as ferramentas e métodos 
para a posicionamento estratégico, para definição da cadeia de valor e para a identificação 
dos direcionadores de custos, se os pilares não estiverem alinhados a uma precificação 
adequada, sua operacionalização perde a capacidade de construir vantagem competitiva 
para o negócio (SHANK; GOVINDARAJAN, 1997).  

Na operacionalização desta estrutura, Alves, Varotto e Gonçalves (2012, p. 596) 
explicam que “as empresas devem avaliar diferentes objetivos e escolher suas próprias 
prioridades no contexto de problemas de precificação com que estejam se deparando”. 
Ainda segundo os referidos autores “os objetivos quantitativos podem ser facilmente 
medidos, pois incluem objetivos relacionados à lucratividade da empresa [...], os 
qualitativos são aqueles associados às metas menos quantificáveis” e devem ser buscados 
concomitantemente (ALVES; VAROTTO; GONÇALVES, 2012, p. 597).  

Absorvidos os objetivos de precificação, salienta-se que a formação de preços, 
também é baseada em métodos: de custo do ofertante, das expectativas do cliente e os 
decorrentes das condições concorrenciais (CANEVER et al., 2012; SANTOS; LEAL; 
MIRANDA, 2015; ALVES; VAROTTO; GONÇALVES, 2012). 

No método de precificação baseado no custo do ofertante, “os preços são 
determinados com base nos custos para disponibilizar o produto ou serviço, os quais 
podem relacionar os custos de transporte, estocagem e promoção”. (ALVES; VAROTTO; 
GONÇALVES, 2012, p. 598). Canever et al. (2012, p. 16) explicam que para este método, 
utiliza-se da ferramenta de Mark-Up que consiste em “identificar o custo do produto, [...], 
incluir-se os demais gastos que não tenham sido alocados pelo método de custeio, além 
dos tributos e da margem de lucro pretendida, convertidos em índice ou percentual”.  

No método baseado nas expectativas do cliente, a análise é fruto de pesquisas de 
mercado sobre a percepção de valor que os clientes têm do produto (SANTOS; LEAL; 
MIRANDA, 2015). E o terceiro e mais comum, ainda segundo Santos, Leal e Miranda 
(2015) é elaborado com base na análise da concorrência, mais especificamente nos preços 
praticados por ela.  

Contudo, entende-se que a precificação velada pela GEC como uma atividade 
consciente, propicia encontrar na estrutura da empresa preços aquém da vontade de 
pagamento do mercado e ou preços que não cubram os custos necessários para a colocar 
os produtos à disposição do consumidor.  

 
2.3 O Custeio Alvo sob o Enfoque da GEC 

Como ferramenta de análise interna para adequação dos custos a uma margem de 
lucro previamente desejada, o custeio alvo traz consigo o objetivo de aplicar as análises 
geradas pelos métodos de precificação na formação dos custos. Segundo Rocha (1999, 
p.126) o “custo alvo é o montante de custos que deve ser eliminado, ou aumentado, para 
que o custo estimado de um produto, ou serviço, se ajuste ao permitido, tendo em vista o 
custo de uso e de propriedade para o consumidor, o preço-alvo e as margens objetivadas 
para cada elo da cadeia”.  

Isto está alinhado à conceituação proposta por Camacho e Rocha (2008, p. 20) 
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onde o “custo-alvo é a diferença, ou o gap, entre o custo estimado e o máximo permitido. 
Dessa forma, o produto apenas entraria em processo de produção, quando o custo-alvo fosse 
igual ou próximo a zero”. Complementando essa ideia Hansen (2002) explica que o custo-
alvo pode ser estabelecido desde a concepção do produto e evolui por fases específicas 
compostas por: pesquisa de mercado, análise da competitividade, definição do produto e do 
nicho de consumidores, captação dos desejos e necessidade dos consumidores, definição 
das características do produto e fases específicas para a fundamentação custo máximo 
admissível para se atingir o Target Cost (Custo Alvo). 

 
2.4 A Gestão de Custos da Qualidade (GCQ) na Perspectiva da GEC 

A qualidade como atributo necessário para a construção da percepção de valor que 
o cliente tem do produto, está presente em todos os pilares da GEC. E sobre a qualidade, 
“existia uma noção equivocada de que a conquista da qualidade aperfeiçoada, exigia custos 
bem mais elevados” (FEIGENBAUM, 1994, p. 149). 

Pinto e Gomes (2010) explicam que a redução dos custos de não-conformidade, 
ocorridos quando um produto ou serviço é produzido fora da conformidade do projeto, 
são uma oportunidade de aumento de lucros sem necessariamente ter que aumentar as 
vendas, passando a entender o custo de qualidade, como aquele que também não é 
investido nela, para se manter a conformidade dos produtos.  

Com percepção semelhante encontra-se Feigenbaum (1994) explicando que os 
custos de qualidade podem também ser classificados naqueles utilizados para se obter 
qualidade, ou naqueles arcados quando a gestão sobre os atributos de valor do produto é 
relapsa e a entrega acaba sendo inferior ao que o cliente espera.  

Já a qualidade como ausência de falhas, foi explicada por Sakurai (1997) em três 
pontos de vista: grau de conformidade, que é a adequação do produto às especificações do 
projeto; adequação ao uso, orientada à satisfação do cliente com o uso do produto; e a 
excelência inata.  

Alencar e Guerreiro (2004) afirmam que mesmo com a inerente subjetividade dos 
investimentos em qualidade, pode-se através do Return on Quality (ROQ) ou Retorno com 
a Qualidade, determinar parte do efeito do investimento em qualidade sobre a receita, no 
que diz respeito ao aumento da taxa de retenção da clientela já existente. Os autores 
alertam que o investimento em qualidade se justifica, pois, um cliente que está a mais de 4 
anos em relação contínua de compra, chega a ser de 4 a 5 vezes mais lucrativo que um 
cliente de apenas um ano, sendo que a qualidade é determinante da continuidade desta 
relação. 

No início deste tópico foram citados os custos com controle, ou gerados pela falta 
dele. Feingenbaun (1994) explica que os custos de controle são operacionalizados na 
avaliação ou prevenção de falhas no processo interno. E quando eles não são estruturados, 
a empresa então acaba à deriva, podendo ter que arcar com custos pelo não controle 
(incorridos pela não-qualidade), frutos de falha interna e ou externa.  

 
2.5 Gestão de Custos dos Concorrentes (GCC) sob o Enfoque da GEC 

Enquanto a internacionalização dos mercados ampliou a fronteira de atuação das 
empresas geograficamente, estas mesmas empresas que viram com esta abertura uma 
grande possibilidade de expandir sua atuação, perceberam no mercado o aumento 
exponencial de uma força que poderia até mesmo lhe tirar dele: a concorrência.  

Segundo Friederich e Souza (2014) a análise de custos derivados dos concorrentes 
é empregada na formação da estratégia empresarial, buscando identificar no concorrente 
fatores como níveis relativos à evolução dos custos, preços, volume, quota de mercado e 
fluxo de caixa. Situar-se no ambiente concorrencial com o uso do pilar do posicionamento 
estratégico, pode significar a criação ou manutenção da vantagem competitiva sustentável.   

Salienta-se, que as organizações concorrentes disputam por clientes, fornecedores 
e recursos em geral. Kotler e Keller (2006) esclarecem que as empresas concorrentes 
extrapolam o conceito de fornecedoras de produtos substitutos a clientes em comum, pois 
segundo os autores, os verdadeiros competidores são aqueles capazes de satisfazer 
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necessidades em comum de um mesmo grupo de clientes, mesmo que o produto utilizado 
para isso seja diferente.  

Logo, para se delimitar o que é um concorrente, Kotler (1994) propôs uma análise 
de mercado baseada em cinco perguntas: para identificar o porte e o seguimento dos 
concorrentes (Quem são nossos concorrentes?), para estabelecer qual sua estrutura de 
custos e como eles se diferenciam no mercado (Quais as suas estratégias?), buscando 
identificar o mercado em que atuam e o produto que fornecem (Quais os seus objetivos?), 
para manter a matriz FOFA – força, oportunidade, fraqueza e ameaça – atualizada (Quais 
as suas forças e fraquezas?) e para identificar a capacidade de resposta do concorrente em 
tempos de crise e recessão (Quais os seus padrões de reação?). Conseguindo respondê-las, 
além de identificar os concorrentes, a empresa conseguirá traçar um panorama completo 
do seu posicionamento estratégico. 

De modo geral, para operacionalizar a GCC, Guilding (1999) apud Friederich e 
Souza (2014, pg. 6) evidencia uma série de práticas necessárias (a avaliação dos custos dos 
concorrentes, o acompanhamento da posição competitiva, a avaliação das demonstrações 
financeiras, o custeio estratégico, a precificação estratégica, a engenharia reversa, o mark-
up reverso e o benchmarking) para se entender de fato quem são e qual a estrutura dos 
custos dos concorrentes.  

Contudo, este processo pode ser mais simples do que se desenha a literatura, pois 
de acordo com Friederich e Souza (2014), a fonte de informação mais barata e abundante 
que as empresas têm de seus concorrentes (e que muitas vezes ignoram) são os clientes 
em comum.  

Com base nos estudos sobre a GEC, aprende-se que na maioria das vezes, as 
informações sobre os custos dos concorrentes são de fácil acesso e que alimentam a 
vantagem competitiva sustentável a um baixo custo, bastando para isso um olhar atento 
do gestor.  

 
2.6 A Gestão do Custo Total de Propriedade (GCTP) 

A relevância em discutir os custos totais para o consumidor, está em considerar 
que os custos incorridos pelo cliente não cessam no momento do dispêndio para aquisição 
do produto, sendo ele diretamente proporcional ao alcance de sua vida útil.  

No Brasil, o consumidor é definido pelo o Art. 2º do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei 8078/90) como "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário final". E a ele é atribuída a possibilidade de consumo 
dos benefícios inerentes ao produto, bem como de seus custos totais de propriedade. 
Considerar esta dinâmica é aceitar um enfoque externo de custos que pode garantir que o 
consumidor se mantenha “cliente”, mesmo após todo o período de consumo (BORINELLI; 
ROCHA, 2004). 

Nesta dinâmica, Rocha (1999) classifica os seguintes custos de consumo: diretos de 
utilização, gerados a partir da decisão de aquisição do bem; indiretos de utilização, 
gerados a partir do uso do bem e não são claramente evidentes no momento de aquisição; 
fixos, ocasionados independente do uso, bastando para isso a aquisição; e variáveis, 
incorridos à medida em que o produto é consumido. 

Corroborando estas classificações, Coser e Souza (2014) ainda acrescentam a 
existência de categorias de custos de propriedade: custo de transação (relacionado aos 
fornecedores, que tem como objetivo através da qualificação, desenvolve-los); custos de 
qualidade (considera os custos de prevenção e controle que podem surgir durante a posse 
de um maquinário por exemplo); custo do ciclo de vida (considerado na ótica da empresa, 
do momento da concepção até o descarte do produto pelo cliente, divididos para a 
empresa e para o cliente em termos de atribuição de custos no momento da aquisição); 
custo de MRO (de manutenção, reparo e operação); e o custo tecnológico (a tecnologia 
atribui impacto na estrutura da organização gerando custos de adequação, tanto de 
software, quanto de hardware, estes custos são conhecidos como custos de parada). 

Assim, Borinelli e Rocha (2004) afirmam que a pertinência do estudo sobre a 
análise dos custos do consumidor, reside na importância que o cliente tem como 
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garantidor da continuidade das operações da empresa.  
E uma vez citada a cadeia de valor de consumo, finaliza-se a explicação sobre 

gestão dos custos totais de propriedade com o que explica Sakurai (1997), em que o ciclo 
de vida real de um produto não acaba no momento do fato gerador (quando o produto é 
entregue ao consumidor e a receita proveniente de sua venda é reconhecida) e sim após a 
absorção de todos os custos, inclusive os de descarte caso existam.  

 
2.7 A Gestão de Custos Interorganizacionais (GCI) 

A GCI tem como foco a análise da cadeia de valor, objetivando a minimização de 
custos, para através dela criar vantagem competitiva sobre cadeias concorrentes. Segundo 
Souza e Rocha (2009) a GCI, une em torno de um processo colaborativo para o 
monitoramento de custos interorganizacionais, empresas diferentes dentro da mesma 
cadeia de valor. 

Utiliza-se para isso a cadeia de suprimentos que segundo Faria et al. (2012), é uma 
rede de aprendizado mútuo entre compradores e fornecedores que desejem satisfazer 
clientes em comum. Dentro de um objetivo operacional, há o estímulo para que ocorra a 
integração da cadeia de suprimentos que a empresa participa, sendo necessário para isto 
seu total mapeamento, identificando nela os elos onde estão assentados os maiores pesos 
em qualidade e importância relativa de custos.  

Camacho (2010) explica esta dinâmica, denominando-os como fundamentos e 
condicionantes da GCI. Construindo uma relação de interdependência é preciso ter 
consciência de que a decisão de uma parte, pode interferir na outra e quão mais profundo 
a interdependência dos integrantes, mais favorável este relacionamento estará para a 
adoção da GCI.  

Segundo o autor, o tipo de cadeia também é um condicionante da GCI, estar situado 
em uma cadeia tirânica (onde só uma empresa domina e instrui as relações), oligárquica 
(quando ainda há exclusividade no domínio, com um número restrito de empresas) ou 
democrática (onde a relação de poder é fruto de um compartilhamento de 
responsabilidades) também determina a possibilidade de implementar ou não a 
abordagem. 

E tangenciando os condicionantes, estão situados mecanismos (disciplinadores, 
capacitores e incentivadores) básicos para orientar, controlar, medir e informar os 
integrantes do processo, viabilizando sua implementação da GCI. Os mecanismos 
disciplinadores são os responsáveis por controlar o relacionamento interorganizacional. 
Aos capacitores recaem as responsabilidades em fomentar a capacidade dos integrantes, 
em resolver dificuldades emergidas no processo, estreitar o diálogo e o feedback entre os 
participantes, incentivando para que cada um conseguir atingir suas metas de redução de 
custos, tanto nos elos da cadeia, quanto no custo total interorganizacional. 

 
3 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

Para este trabalho, foram adotados preceitos metodológicos a partir de Raupp e 
Beuren (2003) e Martins e Theóphilo (2009) a respeito dos métodos científicos adotados 
nas ciências sociais aplicadas. Segundo Martins e Theóphilo (2009) esta é uma pesquisa 
de natureza empírico-analítica, em que seu quinhão analítico, faz referência ao corpo 
conceitual levantado através do ensaio teórico sobre GEC. A parte empírica ocorreu 
mediante a meta-análise nos estudos sobre GEC, publicados no Congresso ANPCONT até 
2016. 

Sobre o método do ensaio teórico com base em Meneghetti (2011) realizou-se 
neste estudo, um levantamento conceitual de GEC apresentado na seção anterior, que 
serviu de base para identificar nos estudos da amostra, os aspectos pertinentes ao 
método da meta-análise. 

Baseado em Roscoe e Jenkins (2005) na meta-análise, foram levantadas 
quantitativamente informações sobre a situação espacial e temporal dos autores e suas 
respectivas instituições, da quantidade de conceitos e abordagens de GEC presentes nos 
estudos da amostra, do tipo e quantidade de literaturas utilizadas, bem como da 
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abordagem metodológica presente em cada estudo.  
Por isso, segundo Raupp e Beuren (2003) este é um estudo de natureza 

qualitativa, quanto abordagem do problema proposto e quantitativo quanto aos tipos 
(baseados em médias e percentuais) de resultados construídos, sendo também descritivo 
quanto a abordagem dos objetivos. Os autores explicam que a concomitância destes 
métodos dentro de um mesmo estudo, contribuem para uma abordagem mais completa 
do objeto de pesquisa, possibilitando que a pesquisa qualitativa, identifique e descreva 
comportamentos do objeto de estudo, que o método quantitativo não permitiria. 

Para os procedimentos de coleta de dados, conforme Martins e Theóphilo (2009), 
este é um estudo bibliográfico e documental, uma vez que os dados analisados nesta 
pesquisa são fruto de análises sobre estudos publicados na área temática de 
Controladoria e Contabilidade Gerencial (C e C.G) dos Anais do Congresso ANPCONT. Os 
estudos foram coletados nas páginas virtuais do Congresso e para isso foram utilizados 
como critérios de permanência inicial no banco de dados, a presença dos seguintes 
termos em seus títulos: custo, gestão estratégica de custos, custo do concorrente, custo da 
qualidade, custo alvo, custo meta, custos interorganizacionais e custo de propriedade. 
Sendo que estes estudos foram coletados entre 2007 e 2016, compreendendo todas as 
edições do Congresso ANPCONT até a data de realização desta pesquisa. 

Entendido a partir de Raupp e Beuren (2003) que um dos pressupostos da 
adoção de um método científico é a replicação. Esta pesquisa, se baseou no método 
utilizado por Silva e Faroni (2010), que analisaram através de uma meta-análise os 
artigos publicados sobre a área de custos no ANPCONT entre 2007 e 2010, citando 
este como um dos estudos correlatos, com relação ao método utilizado. 

Com relação ao tema (GEC), cita-se como correlato o trabalho de Souza e 
Heinen (2012), que realizou uma investigação sobre estudos de gestão de custos 
internacionais publicados até 2011, encontrando como resultado disparidades sobre 
a utilização de práticas de GEC entre os países pesquisados; e o estudo de Ritta et al. 
(2015) que realizou uma análise da produção científica sobre GEC no Congresso 
Brasileiro de Custos, concluindo pela carência de pesquisas baseadas em artigos, com 
pouca utilização de livros e artigos internacionais, autores pouco produtivos, com 
excesso de artigos teóricos e escassez de empiria. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
4.1 Estudos Publicados Sobre GEC na História do Congresso ANPCONT 

A análise deste trabalho está inserida no universo da Área Temática de 
Controladoria e Contabilidade Gerencial, do Congresso ANPCONT e a população estudada 
faz referência aos os estudos publicados entre 2007 e 2016, que exploraram a temática 
de custos. Utilizando como amostra para meta-análise 15 estudos publicados sobre 
Gestão Estratégica de Custos, conforme a Tabela 1, iniciam-se as discussões sobre os 
resultados apresentados a seguir. 

 
Tabela 1 – Artigos Publicados Sobre GEC e sua Participação no Universo e População da 
Pesquisa. 

Ano 

Total em C. e 
C.G. 

Total em Custos Total em GEC 

Publicados Publicados % Publicados 
% em C. e 

CG 
% em Custos 

2007 18 5 27,8 1 5,6 20,0 
2008 18 2 11,1 0 0,0 0,0 
2009 28 1 3,6 0 0,0 0,0 
2010 22 6 27,3 4 18,2 66,7 
2011 26 3 11,5 2 7,7 66,7 
2012 26 3 11,5 1 3,8 33,3 
2013 28 3 10,7 1 3,6 33,3 
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2014 27 1 3,7 0 0,0 0,0 
2015 32 12 37,5 4 12,5 33,3 
2016 26 6 23,1 2 7,7 33,3 
Total 251 42 16,7 15 6,0 35,7 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) com base nos artigos da amostra e Silva e Faroni 
(2010). 
Legenda: Controladoria e Contabilidade gerencial (C. e C.G.) 

 
Dentro da área temática de Controladoria e Contabilidade Gerencial do congresso 

ANPCONT, o pico de publicações ocorreu em 2015, com 32 artigos. A quantidade de 
trabalhados publicados na área de custos dentro da área temática de Controladoria e 
Contabilidade Gerencial não acompanhou a variação absoluta dos estudos publicados na 
área, uma vez que os trabalhos que abordaram custos como pano de fundo, ocuparam 
apenas 16,7% das publicações totais.  

Com relação aos estudos correlatos, encontrou-se divergência dos resultados de 
Silva e Faroni (2007) a respeito da quantidade de estudos publicados em 2007 e 2010. 
Com base no critério de sua pesquisa, os autores entenderam que foram publicados 6 
artigos em 2007 e 5 em 2010, sobre custos. Uma vez que ambas as pesquisas utilizam 
metodologia qualitativa de análise, esta divergência pode ser explicada por eventuais 
erratas publicadas em versões posteriores do congresso ou pela adoção de critérios 
distintos adotados no estudo anterior para a aderência dos artigos à temática de custos.  

Sobre a publicação em GEC, ao longo das 10 edições do Congresso ANPCONT, o 
volume de publicações de GEC não ultrapassou 20% das publicações na área temática de 
Controladoria e Contabilidade Gerencial ao ano, mas galgou uma participação maior 
dentro das publicações de Custos, em 2010 e 2011 com 66,7% dos estudos publicados 
sobre custos no congresso.  

Acrescenta-se, que em todos os anos quando foram publicados artigos sobre a GEC 
(com exceção de 2007), o volume de publicações em relação às da área de Custos ficaram 
acima dos 30%. Esta maior participação, corrobora a posição dos autores (Borinelli e 
Rocha (2004), Camacho e Rocha (2008), Sakurai (1997) e Shank e Govindarajan (1997)) 
de GEC, quando explicam que mesmo se tratando de uma abordagem subjetiva vem 
ganhando espaço de discussão e prática, na academia e nas empresas.  

 
4.2 Evidenciação das Abordagens Utilizadas sobre GEC nos Estudos da Amostra 

A partir do exposto no ensaio teórico e nos aspectos metodológicos do trabalho, o 
critério de aderência para composição de um estudo à amostra se deu pela adoção do 
artigo analisado a uma das abordagens da Gestão Estratégica de Custos, conforme o 
Quadro 1. 

 
 

Quadro 1 – Abordagens de GEC, Utilizadas Pelos Estudos que Compõe a Amostra. 
Conceito 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

GEC X   X X X X  X X 
Pilares da GEC    X X X X  X  
Estratégias 
Genéricas de Porter 

   X   X    

Precificação X          
Custo dos 
Concorrentes 

          

Custo da Qualidade    X X    X X 
Custo de 
Propriedade 

        X X 

Custeio Alvo    X     X X 
Custos 
Interorganizacionais 

     X   X  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2017) com base nos artigos da amostra e Silva e Faroni 
(2010). 

 
Todos os trabalhos analisados abordaram a GEC, utilizando Shank e Govindarajan 

(1997) como base das discussões e o único estudo que não abordou o conceito de 
vantagem competitiva foi o trabalho de Costa (2016). A formação de preço foi abordada 
diretamente apenas por um estudo publicado em 2007. E 2010, 2011, 2012 e 2015 foram 
os anos que o ANPCONT aceitou submissão da maior variedade de estudos quanto a GEC.  

 
4.3 Vinculação Institucional dos Primeiros Autores 

O esclarecimento da vinculação institucional permite identificar a existência de 
centros onde tem sido recorrente a pesquisa em GEC, buscando evidenciar as instituições 
de origem dos primeiros autores, conforme a Tabela 2.  

 
 
 

Tabela 2 – Vínculo Institucional dos Primeiros Autores 
Vínculo Institucional do Primeiro Autor Artigos Publicado por Ano 
Universidade Federal de Viçosa (UFV) 2007 
Universidade de São Paulo (USP) 2010 e 2016 
Universidade Federal da Paraíba (UFPA) 2010 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) 2010 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 2011 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 2011, 2013 e 2015(2) 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 2010 e 2015 
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) 2012 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) 2015 e 2016 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) com base nos artigos da amostra e Silva e Faroni 
(2010). 

 
Observa-se que tanto as instituições situadas na região Nordeste (UFPA, UFCG e 

UFPE), quanto às situadas no Sudeste (USP e UFV) do país, publicaram a mesma 
quantidade (3 por região) de artigos. As instituições da região Nordeste concentraram a 
maior parte de suas publicações em 2010, fato explicado pelo local onde foi sediada a 4ª 
edição do ANPCONT neste ano (Natal-RN).  

O maior volume de publicações sobre GEC foi no ano de 2015, advindas das 
instituições da região Sul (UFSC, UFPEL, UFPR, UNISINOS) do país, pode ter sido motivado 
pela realização da 9ª edição congresso na cidade de Curitiba-PR. Mesmo não tendo 
publicado nenhum artigo até 2009, as instituições e pesquisadores desta região têm se 
firmado como fonte de estudos em GEC no Congresso ANPCONT. São 9 trabalhos 
publicados nos anais a partir de 2010. Como fato relevante, destaca-se que 4 trabalhos 
publicados em edições diferentes tiveram como remetente pesquisadores vinculados à 
UNISINOS (representando quase 27% dos trabalhos publicados). 

 
4.4 Caracterização dos Autores dos Artigos da Amostra 

Esta caracterização como pressuposto qualitativo da meta-análise, visa conforme a 
Tabela 3, evidenciar qual a maior predisposição entre homens e mulheres, para publicação 
na área de GEC. 

 
Tabela 3 – Caracterização dos Autores da Amostra 

Autores 
Sexo 

Número de Autores 
Masculino Feminino 

Zucolotto e Colodeti Filho 
(2007) 

2  2 

Lorandi e Bornia (2010) 2  2 
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Guerreiro et al. (2010) 3  3 
Damascena et al. (2010)  3 3 
Pessoa e Leite Filho (2010) 2  2 
Souza et al. (2011) 4  4 
Callado et al. (2011) 3  3 
Braga et al. (2012) 3 1 4 
Souza et al. (2013) 3  3 
Coser e Souza (2015) 2  2 
Ayres e Souza (2015) 2  2 
Neitzke e Espejo (2015)  2 2 
Farias et al. (2015) 2 1 3 
Costa (2016)  1 1 
Klein et al. (2016) 3 1 4 
Total 31 9 40 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) com base nos artigos da amostra e Silva e Faroni 
(2010). 

 
Ao longo do período de 2007 a 2016, no Congresso ANPCONT foram encontrados 

que 40 pesquisadores se mobilizaram para pesquisar GEC. Há uma predominância do 
público masculino, com mais de 75% de participação nas publicações totais. Sobre o 
número de autores, 6 artigos foram escritos por 2 autores cada, 5 por 3 autores cada, 3 por 
4 autores cada e apenas 1 artigo foi escrito individualmente.  

 
 

4.5 Estrutura dos Aspectos Metodológicos Utilizados nos Estudos da Amostra 
Este tópico está alinhado à proposição metodológica de Martins e Theóphilo 

(2009), quanto aos métodos utilizados na pesquisa científica. Os autores salientam que a 
pesquisa deve se alinhar a uma determinada natureza, escolher um meio de se abordar o 
objetivo, estruturar-se conforme um delineamento prévio e ser lastreada por uma técnica 
coerente de coleta de dados. Estes aspectos foram levantados e esclarecidos conforme a 
Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Caracterização Metodológica dos Artigos da Amostra 
Estudos da Amostra Natureza Objetivo Delineamento Coleta de Dados 

Zucolotto e Colodeti Filho 
(2007) 

Quantitativa Descritiva Bibliográfica 

Documental e 
Entrevista 

Semi-
Estruturada. 

Lorandi e Bornia (2010) 
Quali-
Quanti 

Pesquisa-
Ação 

Pesquisa-
Ação 

Documental 

Guerreiro et al. (2010) Quantitativa Exploratória Survey Questionário 

Damascena et al. (2010) Qualitativa Exploratória 
Estudo de 

Caso 

Entrevista 
Semi-

Estruturada. 

Pessoa e Leite Filho (2010) 
Quali-
Quanti 

Analítica-
Descritiva 

Bibliográfica 
Entrevistas 

Souza et al. (2011) Qualitativa Descritiva 
Estudo de 

Caso 

Entrevista 
Semi-

Estruturada. 

Callado et al. (2011) Quantitativa Descritiva  
Entrevista 

Estruturada. 
Braga et al. (2012) Quantitativa Analítica  Metanálise Bibliométrica 

Souza et al. (2013) Qualitativa Descritiva 
Estudo de 
Caso Único 

Documental, 
Observação e 
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Entrevista 
Estruturada. 

Coser e Souza (2015) 
Qualitativa 
e Aplicada 

Descritiva 
Estudo de 
Caso Único 

Entrevista, 
Documental e 

Observação 

Ayres e Souza (2015) Qualitativa Descritiva 
Estudo de 
Caso Único 

Entrevista, 
Documental e 

Observação 
Neitzke e Espejo (2015) Quantitativa Descritiva Survey Questionário 

Farias et al. (2015) 
Quali-
Quanti 

Exploratória 
e Descritiva 

Aplicada 
Questionário 

Costa (2016) Qualitativa Analítica Ator-Rede Bibliográfica 

Klein et al. (2016) Quantitativa Descritiva 
Dados em 

Painel 
Documental e 
Bibliográfica 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) com base nos artigos da amostra e Silva e Faroni 
(2010). 

 
Quanta à natureza, somente dois estudos realizados por Zucolotto e Colodeit Filho 

(2007) e Neitzke e Espejo (2015) foram construídos em bases quantitativas. Já o método 
misto (Quali-Quanti), foi adotado por 3 estudos dos seguintes autores Lorandi e Bornia 
(2010), Pessoa e Filho (2010) e Farias et al. (2015) da amostra. No entanto, quanto à 
natureza, há predominância de estudos com abordagem qualitativa (10 no total). Este 
aspecto corrobora o posicionamento dos seguintes autores Borinelli e Rocha (2004), 
Camacho e Rocha (2008), Sakurai (1997) e Shank e Govindarajan (1997) de GEC, ao 
explicarem a subjetividade inerente a esta área de estudo e a necessidade de uma 
abordagem que abarque esta subjetividade. 

Quanto à abordagem do objetivo, a maioria dos estudos da amostra utilizam o 
método da descrição (8), seguida pela analítica (4) e exploratória (3). Observa-se que os 
estudos exploratórios publicados em 2010 se respaldam pela reduzida quantidade de 
estudos publicados na área até então. Já o estudo de Farias et al. (2015) se declara 
exploratório, quanto ao modo inovador de se abordar o objeto de estudo. Quanto à 
abordagem descritiva, Martins e Theóphilo (2009) corroboram este resultado, explicando 
se tratar de um dos meios mais comuns de se abordar os objetivos de estudos que se 
dedicam a descrever determinado comportamento.  

Quanto ao delineamento de pesquisa, a abordagem mais utilizada foi o estudo de 
caso, que é pertinente para estudos qualitativos, segundo Martins e Theóphilo (2009). E 
sobre a coleta de dados, as principais fontes dos estudos analisados foram documentais e 
entrevistas. Destaca-se também a utilização da observação, de bibliografia e bibliometria 
como fonte de dados para os estudos da amostra. 

 
4.6 Tipologia das Referências Adotadas nos Estudos da Amostra 

 
Como na meta-análise conduzida por Silva e Faroni (2010), neste estudo também 

foram analisadas as referências adotadas pelos estudos da amostra, conforme a Tabela 5.  
 

Tabela 5 –Tipo de Referência Utiliza nos Artigos da Amostra 

Material 
Bibliográfico 

Livro 
Periódico e 
Congresso 

Tese e 
Dissertação 

Sit
e 

Total Média por 
Artigo por 

Ano 
2007 (1) 7 4 1 1 13 13 
2008 (0) 0 0 0 0 0 0 
2009 (0) 0 0 0 0 0 0 
2010 (4) 51 57 4 3 115 28,75 
2011 (2) 29 32 11 8 80 40 
2012 (1) 13 26 1 0 40 40 
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2013 (1) 6 32 2 3 43 43 
2014 (0) 0 0 0 0 0 0 
2015 (4) 28 117 7 2 154 38,5 
2016 (2) 19 62 1 0 82 41 

Total 153 330 27 17 527  

% 29,03 62,62 5,12 
3,2
3 

100 
 

Média por 
Artigo 

10,2 22 1,8 
1,1
3 

35,13 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) com base nos artigos da amostra e Silva e Faroni 
(2010). 

 
Para compor a bibliografia dos estudos analisados na amostra, as principais fontes 

de pesquisa são artigos publicados em periódicos e anais de congressos (62,62%). 
Salienta-se, que dentro destas referências, a empiria (ciência aplicada à prática) é a 
principal base utilizada para a dinâmica dos estudos, achado que contraria os resultados 
de Silva e Faroni (2010) mostrando em 2016, a ocorrência de uma inversão do eixo de 
publicação em GEC, de teórico para empírico. A segunda fonte de pesquisa mais utilizada 
são livros (29,03) e neste tópico ressalta-se a utilização do estudo de Shank e 
Govindarajan (1997) como referência de todos os artigos da amostra, corroborando sua 
posição seminal e proeminente dentro da área de GEC  

Apesar da média de 35,13 referências utilizados por estudo é pertinente afirmar a 
existência de uma tendência quanto ao volume de referências para que um estudo na área 
de GEC, seja publicado na área temática de Controladoria e Contabilidade Gerencial (C. e 
C.G.). No primeiro ano, o artigo publicado utilizou apenas 13 referências, em 2010 os 
autores utilizaram aproximadamente 28 referências por artigo. A partir de 2011 (com 
exceção de 2015) todos os artigos utilizaram em média mais de 40 referências.  

 
5 Considerações Finais 

Com base na proposta inicial, considera-se que esta pesquisa alcançou por meio do 
ensaio teórico o objetivo de evidenciar a estrutura conceitual da GEC mediante uma meta-
análise possuindo uma visão sistêmica sobre a publicação em GEC no Congresso 
ANPCONT. 

Com relação às abordagens teóricas os estudos da amostra, abordam os pilares de 
GEC, sendo recorrente o uso da vantagem competitiva como basilar das discussões. Com 
relação ao vínculo institucional dos primeiros autores, destaca-se como resultado a maior 
participação das instituições do sul do país, se tornando referência em publicações sobre 
GEC no congresso (destaque para a UNISINOS com 5 artigos publicados).  

Sobre a metodologia utilizada, a maioria dos estudos da área é qualitativo, 
descritivo, e estudo de caso e com a utilização de entrevistas e documentos. Quanto aos 
tipos de referências utilizadas, contrariando os estudos correlatos, tem crescido a 
utilização de artigos de cunho empírico. E seminais em GEC, Shank e Govindarajan (1997) 
foram citados em todos os estudos da amostra, confirmando sua posição proeminente na 
área estudada. 

Complementarmente entende-se que este trabalho apresenta duas contribuições 
relevantes para a literatura: a apresentação de um ensaio teórico que estabeleceu por 
meio de mapas conceituais e textuais, a carga conceitual de Gestão Estratégica de Custos e 
a evidenciação dos aspectos pertinentes à meta-análise da produção científica de GEC. 

Como resultado da construção do ensaio teórico, na análise de cada abordagem 
absorve-se que para a vantagem competitiva se lançar ao nível de sustentável, necessita-se 
que ela seja construída como uma via de mão dupla, entre a operacionalização da 
abordagem e o retorno da empresa. Assim, a vantagem competitiva sustentável será 
evidente no momento em que a empresa vislumbra em seus concorrentes a dificuldade de 
acessar os mesmos benefícios que ela alcançou, através da operacionalização da Gestão 
Estratégica de Custos. 
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Portanto, sugere-se para pesquisas futuras, que seja utilizado o método 
bibliométrico, aplicando-se as leis de Zipf, Bradford e Lotka para se estabelecerem 
descrições quantitativas com uso de ferramental estatístico, aprofundando-se mais sobre o 
objeto de pesquisa.  
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