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ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA SOBRE OS FATORES MOTIVADORES 
DA MUDANÇA EM SISTEM AS DE CONTABILIDADE GERENCIAL 

Resumo 
 
A mudança nos sistemas de contabilidade gerencial é motivada por diferentes fatores. Nesse contexto, o objetivo 
geral dessa pesquisa é verificar como está caracterizada a produção científica sobre os fatores motivadores da 
mudança em sistemas de contabilidade gerencial, nos principais periódicos de contabilidade do Brasil. Foram 
definidos cinco objetivos específicos: a) identificar as pesquisas teóricas e empíricas; b) identificar a quantidade 
de autores por artigo; c) identificar a quantidade de artigos publicados por autor; d) verificar o tipo de referências 
e, e) identificar  os autores com maior número de artigos entre a amostra analisada. Trata-se de uma pesquisa 
quantitativa, descritiva e documental. A população constituiu-se dos artigos publicados nos sites das revistas 
escolhidas para a pesquisa. A amostra foi caracterizada como probabilística e intencional, composta por 18 
artigos que tratavam do tema relacionado a mudança em sistemas de contabilidade gerencial. Utilizou-se a 
técnica de pesquisa bibliométrica. Os resultados revelam que o volume de pesquisas empíricas superaram o 
volume de pesquisas teóricas. A maioria dos artigos foi elaborada por três à quatro autores. O autor mais citado 
nos trabalhos analisados foi Kaplan, seguido por Guerreiro. Quanto ao referencial bibliográfico constatou-se que 
os livros e os artigos foram as fontes mais utilizadas e o autor com o maior número de artigos entre a amostra 
analisada foi Reinaldo Guerreiro. 
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1 Introdução 
 

As organizações operam em um ambiente dinâmico. Posicionar as organizações em 
seu ambiente implica em considerar que o contexto sócio-institucional interfere nas 
organizações e também no seu sistema de contabilidade gerencial. A mudança está presente 
em ambientes dinâmicos e complexos. Sistemas de contabilidade gerencial mudam, 
motivados por diferentes fatores.  

Na visão da teoria econômica tradicional, a contabilidade gerencial é representada por 
várias técnicas e procedimentos contábeis que tem por objetivo facilitar o planejamento, 
avaliar o desempenho e o controle dentro da organização e para ajudar na tomada de decisão e 
assegurar o uso apropriado de seus recursos (BURNS e SCAPENS, 2000). Por outro lado, 
segundo a teoria institucional, pode-se perceber a contabilidade gerencial como um elemento 
que pode ser utilizado para dotar a empresa com legitimidade perante o ambiente em que 
opera (SCAPENS, 2006; MEYER e ROWAN, 1977). Independente da função da 
contabilidade gerencial, mudanças ocorrem e diversos estudos têm sido publicados tendo por 
objeto de análise este fenômeno. 

Considerando esse contexto, o objetivo geral dessa pesquisa é verificar como está 
caracterizada a produção científica sobre os fatores motivadores da mudança em sistemas de 
contabilidade gerencial, nos principais periódicos de contabilidade do Brasil. Foram definidos 
alguns objetivos específicos: a) identificar entre os artigos selecionados, aqueles que tem 
como metodologia uma abordagem de pesquisa teórica ou de pesquisa empírica; b)  verificar 
a quantidade de autores  por artigo; c) identificar os principais autores utilizados na 
elaboração das pesquisas; d) identificar a quantidade de artigos publicados por autor, e, e) 
verificar os autores com maior número de artigos entre a amostra analisada. Este trabalho foi 
guiado pela seguinte questão problema: como está caracterizada a produção científica sobre 
os fatores motivadores da mudança em sistemas de contabilidade gerencial, nos principais 
periódicos de contabilidade do Brasil? 

Essa pesquisa contribui, pois apresenta um apanhado dos principais estudos 
publicados acerta do assunto. Revela características sobre as pesquisas publicadas, principais 
autores, principais referenciais utilizados. Oferece subsídios a alunos e pesquisadores para 
delinearem a metodologia e estratégia a ser utilizada em pesquisas futuras. Contribui também, 
pois permite aos interessados no assunto aprofundarem seus estudos com base na busca pelos 
referenciais citados neste artigo.  

Este artigo está organizado em cinco seções. Na seção dois será apresentada a 
fundamentação teórica, que abordará duas correntes teóricas que buscam explicar o fenômeno 
que trata do processo de mudança nos sistemas de contabilidade gerencial. Na seção três 
consta a descrição dos procedimentos metodológicos revelando a pesquisa como quantitativa, 
descritiva, documental e bibliométrica. Na seção quatro consta a análise dos resultados, onde 
os dados coletados foram tabelados para fins de análise. Finalmente, na seção cinco são 
apresentadas as considerações finais, seguido pelas referências.  
 
2 Fundamentação teórica 

 
Há diversas correntes teóricas que buscam uma explicação para o fenômeno que trata 

do processo de mudança nos sistemas de contabilidade gerencial. Duas bases teóricas se 
destacam nessa tarefa, a teoria econômica e a teoria institucional.  

A teoria econômica pressupõe que o homem econômico é dotado de racionalidade que 
o permite compreender as diversas situações do ambiente em que se encontra. Por conta desse 



 

 

aspecto racional, possui a habilidade de avaliar e escolher sempre a melhor alternativa de 
curso de ação (SIMON, 1955). A teoria econômica supõe a presença de um ambiente de 
perfeita certeza e um entendimento comum do ambiente, por parte dos indivíduos que nele 
operam (WALKER, 1998). Burns e Scapens (2000) mencionam que a teoria econômica 
possui uma preocupação excessiva com a otimização dos resultados, em detrimento do estudo 
da explicação de um processo, como é o caso da mudança em sistemas de contabilidade 
gerencial. 

O posicionamento da teoria econômica tradicional recebe diversas críticas, 
descredenciando-o quando de sua utilização para a explicação de alguns fenômenos, como é o 
caso da mudança em sistemas de contabilidade gerencial. Segundo Simon (1955) e Muth 
(1961) deve-se reconhecer a limitação humana em termos de racionalidade, bem como a 
complexidade de que se reveste o ambiente em que as organizações estão inseridas. Pressupor 
essas simplificações do mundo real acabam por não contribuir no entendimento de fenômenos 
econômicos complexos. Para Walker (1998) a suposição de perfeita certeza preconizada pela 
teoria econômica não é adequada para a explicação de fenômenos ligados às estruturas 
organizacionais, pelo fato de que a incerteza econômica é essencial para a “tentativa de 
qualquer explicação dos motivos pelos quais as estruturas organizacionais de uma empresa 
são o que elas são” (WALKER, 1998, p. 22).  

A teoria institucional apresenta uma perspectiva sociológica (PERROW, 1979). Leva 
em consideração a percepção do mundo pelo ponto de vista das pessoas, em detrimento do 
próprio mundo objetivo (CARRUTHERS, 1995). Considerando o ambiente sócio-
institucional, a teoria institucional apresenta três grandes vertentes: a) a nova economia 
institucional; b) a nova sociologia institucional; e, c) a velha economia institucional. A nova 
economia institucional baseia-se no raciocínio econômico para explicar as diversas formas de 
arranjos institucionais, entretanto amplia a área de pesquisa com três grandes linhas: conflitos 
de interesse; informação dispersa e racionalidade limitada (WALKER, 1998). A nova 
sociologia institucional busca explicar os motivos pelo qual as organizações, mesmo em 
situações particulares, apresentam similaridades (SCAPENS, 2006).  Trata das questões 
relacionadas à ambientes institucionalizados direcionando as organizações a adotarem práticas 
já racionalizadas e predominantes na sociedade, com objetivo de obtenção de legitimidade 
(MEYER; ROWAN, 1977). Já, a velha economia institucional, baseia-se no princípio de que 
os indivíduos operam em um ambiente social com regras e valores institucionalizados 
(SCAPENS, 1994). Busca entender como ocorre o processo de institucionalização por meio 
de regras e rotinas (BURNS; SCAPENS, 2000). 

Diante das bases teóricas apresentadas, e, considerando também as críticas atribuídas a 
teoria econômica tradicional, Burns e Scapens (2000) mencionam que a abordagem da teoria 
institucional é mais adequada para o estudo da mudança em sistemas de contabilidade 
gerencial, tendo em vista que, requer um entendimento do contexto corrente em que a 
organização está inserida, bem como das suas rotinas e instituições. 

 
2.1 Mudança em sistemas de contabilidade gerencial 

 
Quattrone e Hopper (2001) percebem a mudança como a passagem de um estado A 

para outro estado B. Explicam esse posicionamento com base na  Figura 1. Na Figura 1,  
Quattrone e Hopper (2001) descrevem como uma determinada entidade passa de um estado 
para outro a partir do domínio de um espaço temporal, atribuindo características definitivas 
para a entidade na qual a mudança ocorre (QUATTRONE; HOPPER, 2001). 

 
 
 



 

 

 
 

Figura 1:  Esquematização do conceito de mudança 

t1                                      t2 

A                                                 B 

S1                                      S2 

Fonte: Quattrone e Hopper (2001, p. 408). 
 
Os autores argumentam que a entidade (seja ela uma organização, um indivíduo ou 

uma maneira de pensar) tem características bem definidas no ponto “A”, que mudam quando 
a entidade inicia algo a mais no ponto “B” (QUATTRONE; HOPPER, 2001). Para Quattrone 
e Hopper (2001), organizações mudam considerando diferentes situações, como uma 
transformação em sua estrutura de operações, com a implementação de um novo sistema de 
informação, ou quando bases de alocação de custos são redefinidas. 

O fato do objeto da mudança passar do estado “A” para o estado “B” caracteriza uma 
modificação. O objeto modificado ganha e perde características identificáveis. Outro aspecto 
importante destacado por Quattrone e Hopper (2001) é o fato de que a mudança ocorre dentro 
de um domínio de espaço temporal que é segmentado e linear, representado pelos intervalos 
S1 e S2 e t1 e t2. Assim, entende-se que a mudança exige um processo que ocorre durante um 
determinado período de tempo. 

Considerando a perspectiva da nova sociologia institucional, somente haverá um 
entendimento do processo de mudança se antes houver um entendimento do  ambiente externo 
(social, econômico, político e ambiental) em que as organizações operam (OLIVER, 1991, 
JAMES, 2009). Tratando da mudança que ocorre na área da contabilidade, identificam-se dois 
campos de atuação, o campo técnico e o campo institucional. Enquanto que o campo técnico 
entende a contabilidade como um conjunto de procedimentos para criar e processar 
informação com a finalidade de auxiliar os gestores a tomarem decisões mais racionais, o 
campo institucional defende que a contabilidade está muito mais focada em oferecer 
legitimidade para a atuação da organização no ambiente institucional (CARRUTHERS, 
1995). A identificação de dois campos de atuação não são excludentes, ou seja, as 
organizações preocupam-se tanto com a eficiência de suas operações quanto com legitimidade 
ambiental (POWELL, 1991). 
 
2.2 Classificação da mudança em contabilidade gerencial 
 

Burns e Scapens (2000), mencionam que a mudança pode ser classificada em três 
diferentes formas: (a) evolucionária e revolucionária, (b) formal e informal e  (c) regressiva e 
progressiva. A mudança revolucionária é caracterizada por uma mudança radical nas rotinas 
existentes e, deve desafiar as instituições existentes (BURNS; SCAPENS, 2000). A mudança 
revolucionária ocorre pelo resultado de uma mudança maior em nível externo, como por 
exemplo, uma aquisição, uma recessão econômica, ou um colapso no mercado (BURNS; 
SCAPENS, 2000). A mudança evolucionária é incremental, e o rompimento com as rotinas e 
instituições são menos perceptíveis (BURNS; SCAPENS, 2000). 

A mudança formal ocorre frequentemente pela introdução de novas regras, por ações 
conscientes promovidas pelo poder de um indivíduo ou pelo poder de um grupo 
(RUTHERFORD, 1994; BURNS; SCAPENS, 2000). A mudança informal ocorre 
desconsiderando sistemas formais, (em um nível mais tácito), por exemplo, por meio de novas 



 

 

rotinas que se adaptam ao longo do tempo às mudanças nas condições operacionais (BURNS; 
SCAPENS, 2000). 

A classificação entre mudança regressiva e progressiva é sugerida por Tool (1993) e 
resgatada por  Burns e Scapens (2000). A mudança regressiva  está relacionada ao 
comportamento predominantemente cerimonial, ou seja, um comportamento que surge de um 
sistema de valores que discrimina entre seres humanos e preserva estruturas de poder 
existentes (TOOL, 1993; BURNS e SCAPENS, 2000). A mudança  progressiva descreve a 
substituição do comportamento cerimonial pelo comportamento instrumental, que é aquele 
que surge de um sistema de valores que aplica o melhor conhecimento e tecnologia disponível  
aos problemas e procura estabelecer relacionamentos (TOOL, 1993; BURNS e SCAPENS, 
2000). 

Sulaiman e Mitchell (2005) contribuem com a temática, pois apresentam uma 
classificação para a mudança em sistemas de contabilidade gerencial, apresentada no Quadro 
1. 

Quadro 1: Tipologia em nível técnico da mudança em contabilidade gerencial 

Categorias Descrição Pesquisas utilizadas como base 

Adição Introdução de uma nova técnica como 
extensão do sistema de contabilidade 
gerencial. Exemplo: introdução pela 
primeira vez de um pacote de medidas de 
desempenho não-financeiras, ou um 
sistema de custos da qualidade. 

Innes e Mitchell (1990), Innes e 
Mitchell (1995), Darlington et al. 
(1992), Bright et al. (1992), Kaplan e 
Norton (1992), Drury et al. (1993), 
Shank (1996), Gosselin (1997), Jones e 
Dugdale (1998), Burns et al. (1999), 
May e Bryan (1999), Anderson e 
Young (2001). 

Substituição Introdução de uma nova técnica como uma 
reposição para uma parte existente de um 
sistema de contabilidade gerencial. 
Exemplo: a substituição do custeio 
tradicional pelo custeio ABC; ou a 
substituição do orçamento fixo pelo 
orçamento flexível. 

Innes e Mitchell (1990b), Innes e 
Mitchell (1995), Darlington et al. 
(1992), Bright et al. (1992), Kaplan e 
Norton (1992), Drury et al. (1993), 
Shank (1996), Gosselin (1997), Jones e 
Dugdale (1998), Burns et al. (1999), 
May e Bryan (1999), Anderson e 
Young (2001). 

Modificação da saída Modificação da informação de saída de um 
sistema de contabilidade gerencial. 
Exemplo: Preparação de relatórios 
semanais em substituição a relatórios 
mensais; ou a reapresentação de 
informação numérica em forma de 
gráficos. 

Kaplan (1986), Innes e Mitchell (1990, 
1995), Gosselin (1997), Anderson e 
Young (2001), Granlund (2001). 

Modificação 
operacional 

Modificação da técnica de operação de um 
sistema de contabilidade gerencial. 
Exemplo: A utilização de uma taxa pré-
determinada de distribuição de custos pela 
atual taxa utilizada para a distribuição; ou 
o uso da análise de regressão em 
contrapartida à inspeção para a separação 
de custos fixos e variáveis. 

Innes e Mitchell (1990), Kaplan e 
Norton (1992), Amat, Carmona e 
Roberts. (1994), Burns et al. (1999), 
Vaivio (1999). 

Redução A remoção, sem reposição, de uma técnica 
de contabilidade gerencial. Exemplo: O 
abandono do orçamento; ou o abandono da 
análise do ponto de equilíbrio. 

Wallander (1999). 



 

 

Fonte: Sulaiman e Mitchell (2005, p. 426). 
A classificação apresentada por Sulaiman e Mitchell (2005) contribui, pois estabelece 

uma uniformidade para melhor entendimento das pesquisas. Além disso, demonstra que o 
tema que trata do fenômeno da mudança na contabilidade gerencial tem gerado uma série de 
pesquisas e vem evoluindo constantemente. Revela também que esse fenômeno não é 
uniforme, apresentando variações tanto na natureza quanto na forma da mudança, 
considerando suas múltiplas dimensões (SULAIMAN; MITCHELL, 2005). 
 
3 Procedimentos metodológicos 

 
Para Diehl e Tatim (2002, p. 54), a pesquisa descritiva “tem como objetivo primordial 

a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 
estabelecimento de relações entre variáveis.” Para Richardson (1989) os estudos de natureza 
descritiva propõem-se a investigar  “o que é”, ou seja, a descobrir as características de um 
fenômeno como tal. Dessa forma, este estudo caracteriza-se quanto aos objetivos, como uma 
pesquisa descritiva, uma vez que tem a pretensão de verificar como está caracterizada a 
produção científica sobre os fatores motivadores da mudança em sistemas de Contabilidade 
Gerencial.   

Em relação aos procedimentos na pesquisa científica, Raupp e Beuren (2009, p. 83) 
salientam que estes “referem-se à maneira pela qual se conduz o estudo e, portanto, se obtêm 
os dados”. Sendo assim, quanto aos procedimentos, este artigo enquadra-se como uma 
pesquisa documental, já que as bases de dados averiguadas são de produções científicas já 
publicadas e são elas que norteiam este estudo. Complementando, conforme Cervo e Bervian 
(2002, p. 62), a pesquisa documental investiga “documentos com o propósito de descrever e 
comparar usos e costumes, tendências, diferenças e outras características. As bases 
documentais permitem estudar tanto a realidade presente como o passado, com a pesquisa 
histórica.” 

 Além disso, esta pesquisa utiliza-se da bibliometria para correlacionar os dados 
averiguados, portanto, é também uma pesquisa bibliométrica. Para Saes (2000, p. 9) os 
indicadores bibliométricos prestam-se “às medidas e atualizações das atividades científicas. 
Permitem direcionar melhor o foco das pesquisas, fortalecem os esforços colocados nessa 
atividade, tentam administrar a política científica e dar subsídios aos planos estratégicos do 
sistema de informação de ciência e tecnologia”. 

Indicadores bibliométricos baseiam-se na análise estatística de dados quantitativos 
obtidos da literatura científica e técnica (SAES, 2000). Analisa tamanho, crescimento e 
distribuição da bibliografia científica e analisa os processos de geração propagação e uso da 
literatura científica, os mecanismos da investigação científica e a estrutura e dinâmica dos 
grupos de investigadores que produzem e se utilizam dessa literatura (SAES, 2000). 

A tipologia deste artigo quanto à abordagem do problema, contempla a pesquisa 
quantitativa, pois caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto nas modalidades de 
coleta de informações, quanto no tratamento dessas, através de técnicas estatísticas 
(RICHARDSON, 1989), por meio da análise dos estudos que discorrem sobre fatores 
motivadores da mudança em sistemas de Contabilidade Gerencial. Para Richardson (1989, p. 
29), a pesquisa quantitativa representa “a intenção de garantir a precisão dos resultados, evitar 
distorções de análise e interpretação, possibilitando, consequentemente, uma margem de 
segurança quanto as inferências”. 

A população definida neste estudo constituiu-se de artigos publicados nos sites da 
Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade, Revista de Contabilidade e Organizações, 
Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, Revista Contemporânea de Contabilidade, Revista Contabilidade & Finanças 



 

 

(Online), RACEF Revista de Administração, Contabilidade e Economia da Fundace, RACE  
Revista de Administração Contabilidade e Economia, Contabilidade, Gestão e Governança, 
Contabilidade Vista & Revista e Base (São Leopoldo. Online). O acesso aos artigos das 
Revistas analisadas ocorreu pelos seus respectivos sites.  

Para a seleção da amostra desta pesquisa foi utilizada a técnica de amostragem não 
probabilística intencional. Colauto e Beuren (2004, p.125) definem que amostragem não 
probabilística “faz uso do raciocínio, dependendo exclusivamente dos critérios do pesquisador 
para construir amostras”. 

A seleção da amostra teve o auxílio da ferramenta de busca que consta no site das 
revistas consultadas, e foram considerados todos os campos disponíveis. A palavra da busca 
utilizada para seleção da amostra foi mudança. Tendo os artigos que continham essa palavra 
de busca, realizou-se a leitura dos estudos para realizar uma melhor seleção das pesquisas 
específicas em Contabilidade Gerencial, para então partir-se para o estudo bibliométrico. As 
consultas foram realizadas entre os dias 14 de agosto a 21 de agosto de 2014. 

 Dessa forma, por meio do auxílio de planilha eletrônica, os dados foram agrupados e 
tabelados. A base para desenvolvimento desta pesquisa foi de 18 artigos.  O tratamento dos 
dados deste estudo partiu da técnica da análise de conteúdo proposta por Bardin (2000). 
Segundo Bardin (2000) a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações, que, por meio de procedimentos sistemáticos, objetiva a descrição de conteúdo 
das mensagens, indicadores quantitativos ou não. 

  
4 Análise dos dados 

 
Esta pesquisa possui como objetivo geral verificar como está caracterizada a produção 

científica sobre os fatores motivadores da mudança em sistemas de contabilidade gerencial, 
nos principais periódicos de contabilidade do Brasil. Para alcançar o objetivo geral, foram 
definidos alguns objetivos específicos. O primeiro objetivo específico busca identificar, entre 
os artigos que compõem a amostra, aqueles que têm como metodologia uma abordagem de 
pesquisa teórica ou de pesquisa empírica.  

A pesquisa teórica possui por objetivo “reconstruir teoria, conceitos, ideias, 
ideologias, polêmicas, tendo em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos” 
(DEMO, 2000, p. 20). Por sua vez, a pesquisa empírica preocupa-se com a “face empírica e 
fatual da realidade; produz e analisa dados, procedendo sempre pela via do controle empírico 
e fatual” (DEMO, 2000, p. 21). 

Os dados obtidos da análise dos artigos foram tabulados e apresentados no Quadro 1. 
 

Quadro 1: Classificação entre pesquisas teóricas e empíricas, no período de 1999 à 2014 
Ano de publicação Periódico 
1999 2001 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tipo de 
Pesquisa 

     1 1    Teórica RCO 
    1  1   1 Empírica 
          Teórica RCMCC 
  1        Empírica 
        1  Teórica RCF 
   1    1 2  Empírica 
          Teórica RACEF 
       1   Empírica 
          Teórica CGG 
       1   Empírica 
1       1   Teórica CVR 
 1     1 1   Empírica 

TOTAL 1 1 1 1 1 1 3 5 3 1 18 



 

 

 
Fonte: Dados primários 

 
Pode-se constatar, pelas informações que constam no Quadro 1, que as pesquisas 

empíricas superaram o volume de pesquisas teóricas. As pesquisas empíricas somaram 13, 
enquanto que as pesquisas teóricas totalizaram 5. O periódico que mais publicou sobre o tema 
no período analisado foi a Revista de Contabilidade e Organizações da USP/RP e a Revista de 
Contabilidade e Finanças da USP, ambas com 5 artigos. O período em que o tema foi mais 
discutido concentrou-se nos anos de 2010, 2011 e 2012.  

O segundo objetivo específico do trabalho buscava verificar a quantidade de autores 
citados por artigo. Os dados obtidos da análise dos artigos foram tabulados e apresentados no 
Quadro 2. 
 

Quadro 2: Número de autores por artigo da amostra 

Periódico 1 Autor 2 Autores 3 Autores 4 Autores 
RCO-2013    1 
RCO-2010  1  1 
RCO-2009    1 
RCO-2008    1 
RCMCC-2005    1 
RCF-2012  1 1 1 
RCF-2011   1  
RCF-2006   1  
RACEF-2011    1 
CGG-2011  1   
CVR-1999 1    
CVR-2001  1   
CVR-2010   1  
CVR-2011   1 1 
TOTAL 1 4 5 8 

Fonte: Dados primários 
 
Pode-se constatar, pelas informações que constam no Quadro 2, que dos 18 artigos 

analisados, oito artigos foram elaborados por quatro autores, cinco artigos tem autoria de três 
autores, quatro artigos foram elaborados por dois autores e os outros três artigos restantes tem 
apenas um autor. Isso representa que 44,44% dos artigos da amostra tiveram autoria de quatro 
autores, e 27,78% dos artigos analisados possuem 3 autores, sendo então constatado que 
72,22% dos artigos da amostra tem de três a quatro autores. 

O terceiro objetivo específico do trabalho buscava verificar, entre os artigos que 
compõem a amostra, os principais autores citados. Os dados obtidos da análise dos artigos 
foram tabulados e apresentados no Quadro 3. 

 

Quadro 3: Principais autores citados nos artigos da amostra 

Autor Número de referências Percentual 
KAPLAN, R. S. 11 6,36% 
GUERREIRO,  R. 10 5,78% 
OTLEY, D.T. 9 5,20% 
SCAPENS,  R.  W. 9 5,20% 
FREZATTI, F. 7 4,05% 
BURNS,  J. 7 4,05% 
JOHNSON, H.T. 7 4,05% 



 

 

TOLBERT,  P.  S. 7 4,05% 
PEREIRA,  C.  A. 6 3,47% 
ZUCKER,  L.  G. 6 3,47% 
ROWAN,  B. 6 3,47% 
MEYER,  J.  W. 6 3,47% 
MACHADO DA SILVA,  C.  L. 6 3,47% 
POWELL, W. W. 6 3,47% 
DiMAGGIO, P. J. 6 3,47% 
LUKKA;  K. 5 2,89% 
CASADO,  T. 5 2,89% 
SOUTES, D.O.  5 2,89% 
ANTHONY, R.N. 5 2,89% 
CATELLI, A. 4 2,31% 
BAINES, A. 4 2,31% 
LANGFIELD-SMITH, K. 4 2,31% 
GRANLUND, M. 4 2,31% 
COAD, A.F. 4 2,31% 
FONSECA, V. S. da 4 2,31% 
HORNGREN,  C.  T. 4 2,31% 
CHENHALL, R. H. 4 2,31% 
LARCKER, D.F. 4 2,31% 
ITTNER, C.D. 4 2,31% 
SELZNICK, P. 4 2,31% 
TOTAL 173 100 % 

Fonte: Dados primários 
 

Verifica-se, pelas informações que constam no Quadro 3, que o autor mais citado nos 
artigos da amostra analisada é Kaplan, R. S. com 11 citações, seguido por Guerreiro, R. com 
10 citações. Kaplan está presente em 6,36% do total das referências utilizadas. Provavelmente 
Kaplan é o autor mais citado, pelas críticas que atribui a contabilidade gerencial, por meio da 
obra Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting, em autoria conjunta com 
H. Thomas Johnson. 

O segundo autor mais citado é Guerreiro, R., estando presente em 5,78% das 
referências utilizadas. Após, Otley, D.T e Scapens, R.W foram referenciados 9 vezes cada 
um, estando presente cada um deles em 5,20% do total da referências utilizadas. Em seguida, 
Frezatti, F., Burns, J., Johnson, H.T. e Tolbert, P. S., cada um destes foi referenciado 7 vezes, 
estando presente cada um deles em 4,05% do total das referências utilizadas.  

O quarto objetivo específico buscava verificar o tipo de referências utilizadas nos 
artigos. Os dados obtidos da análise dos artigos foram tabulados e apresentados no Quadro 4. 

 
Quadro 4: Tipos de referências utilizadas nos artigos 

Tipo de 
referência 

RCO % RCMCC 
% 

RC&F % RACEF % CGG % CV&R % 

Artigo 66,34 48 71,82 61,29 26,67 34,19 
Dissertação 5,37 0 1,72 3,23 10 2,56 
Legislação 0 0 0 0 0 0 
Livro 26,34 52 22,68 25,81 53,33 48,72 
Monografia 0 0 0 0 0 0 
Tese 1,46 4 0,69 0 0 4,27 
Outros 0,49 0 3,09 9,68 10 10,26 
Total 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Dados primários 
 

Pode-se constatar, pelas informações que constam no Quadro 4, que os autores de 
artigos publicados nos periódicos Revista de Contabilidade e Organizações da 



 

 

USP/RP(RCO), a Revista de Contabilidade e Finanças da USP (RC&F) e a Revista de 
Administração, Contabilidade e Economia da Fundace (RACEF) exprimem preferência de 
referencial bibliográfico em suas pesquisas por meio da utilização de artigos, e os periódicos 
Revista de Contabilidade do Mestrado em Ciências Contábeis (RCMCC), Contabilidade, 
Gestão e Governança (CGG) e Contabilidade Vista & Revista (CV&R) tem preferência por 
referencial bibliográfico em suas pesquisas por meio de livros. Em primeiro lugar, nos artigos 
publicados na RCO foram utilizadas 66,34% de referência por meio de artigos, na RC&F 
chega a 71,82% e na RACEF esse tipo de referência representa 61,29%. Já os trabalhos 
publicados nas revistas RCMCC utilizaram 52 % de referencial por meio de livros, na revista 
CGG teve 53,33% desse tipo de referência e na revista CV&R 48,72% do referencial foi 
baseado em livros. 

Em segundo lugar,  nas revistas RCO, RC&F e RACEF predominam nos artigos o 
referencial bibliográfico com a utilização de livros. E as revistas RCMCC, CGG e RV&R há 
predomínio secundário por referencial bibliográfico por meio de artigos. 

Nos trabalhos publicados na RCO foram utilizados 26,34 % de referência por meio de 
livros, na RC&F chega a 22,68% e na RACEF esse tipo de referência representa 25,81%. Já, 
nos artigos publicados nas revistas RCMCC foram utilizados 48 % de referencial por meio de 
artigos, nos artigos publicados na revista CGG teve 26,67% desse tipo de referencia e aqueles 
publicados na revista CV&R utilizaram 34,19% do seu referencial baseado em artigos. 

O quinto objetivo específico do trabalho buscava verificar os autores com maior 
número de artigos entre a amostra analisada. Os dados obtidos da análise dos artigos foram 
tabulados e apresentados no Quadro 5. 

 
Quadro 5 – Autores com maior número de artigos entre a amostra analisada 

Autor Artigos Universidade 
Reinaldo Guerreiro 5 Universidade de São Paulo 
José Carlos Oyadomari 2 Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Flaviano Costa 2 Universidade federal do Paraná-UFPR 
Márcia Maria dos Santos 
Bortolocci Espejo 

2 Universidade federal do Paraná-UFPR 

Amaury José Rezende 2 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
Josir Simeone Gomes 2 Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) 
Andson B. de Aguiar 2 Universidade de São Paulo 
Carlos Alberto Pereira 2 Universidade de São Paulo 
Fábio Frezatti 2 Universidade de São Paulo 
Welington Rocha 1 Universidade de São Paulo 

Fonte: Dados primários 
 
Pode-se constatar, pelas informações que constam no Quadro 5, que o autor com o 

maior número de artigos entre a amostra analisada foi Reinaldo Guerreiro, com autoria de 5 
artigos. Outros 8 autores tiveram participação na autoria de 2 artigos cada um, e apenas um 
autor teve participação na autoria de um artigo. 

 
5 Considerações finais 

Entender como ocorre a mudança nos sistemas de contabilidade gerencial tem 
despontado como um tema presente em diversas pesquisas. Existem motivos que levam uma 
organização a mudar seu sistema de contabilidade gerencial, e entender esse fenômeno 
possibilita avanços no campo científico da contabilidade. Tendo em vista as diversas 
publicações que tem surgido sobre o tema, esta pesquisa buscou verificar como está 



 

 

caracterizada a produção científica sobre os fatores motivadores da mudança em sistemas de 
contabilidade gerencial, nos principais periódicos de contabilidade do Brasil. 

De forma geral, constatou-se que, do conjunto de artigos que compôs a amostra, o 
volume de trabalhos empíricos foi 2,6 vezes maior que o total de trabalhos teóricos. A maioria 
dos trabalhos é elaborada em conjunto, geralmente por um grupo de 3 a 4 pesquisadores. O 
autor mais citado pelos artigos analisados foi Kaplan. Provavelmente isso se deve ao fato de 
que Kaplan foi um dos principais críticos da contabilidade gerencial do século XX. Em 
segundo lugar, o autor mais citado foi Reinaldo Guerreiro, autor que também se destacou pelo 
maior número de artigos publicados considerando a amostra analisada.  Finalmente, a análise 
do referencial bibliográfico dos artigos revelou que os materiais mais utilizados são artigos 
científicos e livros.  

Destacam-se as limitações encontradas na realização desta pesquisa. Devido ao tema 
ser amplo, provavelmente a utilização de uma única palavra-chave para a busca do tema possa 
ter limitado o número de resultados. Destaca-se também que os resultados deste artigo limita-
se a amostra analisada e não podem ser generalizados. Por fim, recomendam-se estudos 
futuros, com a realização de pesquisas que contemplem a busca por trabalho publicados em 
periódicos internacionais. Outra possibilidade de pesquisa é a realização da classificação dos 
artigos nacionais que tratam sobre a mudança nos sistemas de contabilidade gerencial, 
utilizando o modelo proposto por Sulaiman e Mitchell (2005).   
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