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RESUMO: 

Introdução: a Contabilidade de Custos ou Contabilidade Industrial é um ramo da 

Contabilidade Geral e Financeira que se aplica às empresas industriais. No século XVIII era 

utilizada apenas para mensuração do estoque e resultado, não relevante para a administração 

das empresas. Contudo, a busca de um controle mais eficiente dos gastos nas organizações tem 

aumentado a necessidade de estudos sobre essa área da contabilidade.  

Objetivo: visualizar os resultados das produções científicas sobre gestão de custos, analisando 

quais as principais ideias têm sido debatidas no Congresso Brasileiro de Custos.  

Metodologia: a pesquisa classifica-se como exploratória, quanto aos objetivos é uma pesquisa 

descritiva e quanto aos procedimentos como bibliográfica. Foram analisados 21 artigos 

publicados na plataforma online do CBC entre os anos 2016 a 2019.  

Resultados: predominância de estudos da bibliografia relacionados ao tema Contabilidade de 

Custos. Tais estudos trazem resultados de diferentes conceitos relacionados a custos (custos de 

transação e de agência, risco corporativo, ativo biológico, GCI e OBA, teoria da informação), 

procedimentos utilizados na gestão estratégica de custos (CTC e CCV, custeio ABC, 

controladoria) e também, a análise de periódicos sobre as variadas ramificações da 

contabilidade de custos. Os artigos destacam como métodos de custos a serem melhorados e 

com necessidade de aprofundamento: a divulgação ambiental relativa à logística reversa, folga 
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organizacional, modelos de equivalência, custos ergonômicos como critério de avaliação e 

melhoria do desempenho organizacional na indústria, método UEP e também a necessidade de 

implementar ações de proteção ambiental. Demonstra ainda, que há necessidade de a produção 

científica implementar mais estudos de casos na área de contabilidade de custos, a fim de suprir 

falhas e atualizar os modelos de gestão, solucionando potenciais desafios atuais.  

Considerações finais: a maioria das pesquisas voltadas à gestão de custos utilizam o método 

de pesquisa bibliográfica, bibliométrica ou documental. São baixas as publicações de estudos 

práticos que, apesar da complexidade na aplicação prática, esses seriam mais interessantes para 

área científica da contabilidade de custos. Os estudos trouxeram várias ramificações e conceitos 

relacionados a contabilidade de custos e a procedimentos utilizados na gestão de custos. 

Observamos então que são variados os estudos que tratam da melhor utilização desse ramo da 

contabilidade. 
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