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RESUMO  

Introdução. Decorrente das alterações no cenário econômico mundial oriundas na década de 

70, as organizações comerciais entenderam ser necessário traçar novas estratégias para manter 

sua competitividade no mercado. Nesse sentido, a literatura acadêmica apresenta diversas 

informações e orientações de tendências de mercado, constituindo um vasto material para 

pesquisa. Especificamente os estudos bibliométricos, os quais buscam agrupar dados e 

estabelecer um perfil sobre temáticas diversas ganharam força nos últimos anos. Objetivo. 

Perante o exposto, o presente estudo objetivou analisar o perfil das publicações nos Seminários 

de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, no 

triênio 2012-2014. Metodologia. Este estudo se pauta em empregar análises qualitativas e 

quantitativas acerca das publicações analisadas. Para busca do material de estudo, empregou-

se como descritor o termo custo. Resultados. Foram encontradas 103 publicações para o 

período em estudo. Para confecção textual deste trabalho foram utilizados trabalhos obtidos no 

sítio eletrônico scholar.google.com. O número de páginas e autores oriundos das publicações 

dos SemeAD – FEAUSP, foram avaliados em cada ano por meio de cálculo de média bem 

como seu desvio padrão (±SD). O cálculo de porcentagem foi realizado pela soma do número 

de autores dividido pelo número de publicações em cada ano. O cálculo de porcentagem para 

número de páginas foi realizado de modo equivalente.   A determinação do tema foi realizada 

pelo enquadramento da publicação dentro das temáticas nos SemeAD – FEAUSP, descritas no 

cabeçalho. A maior frequência de número de autores nas publicações avaliadas foi de três, dois 

e dois para o triênio 2012-2014, respectivamente. O número médio de páginas foi de 15.75 

(±1.72) em 2012, 14.02 (±2.51) em 2013 e de 15.82 (±1.54) para 2014. A diversidade de 

temáticas nas publicações avaliadas foi elevada, sendo um total de 69 temas distintos, levando 

em conta o total de publicações de 103 avaliadas no triênio 2012-2014. Conclusão. Assim, este 

estudo permite inferir que, os achados neste trabalho podem contribuir para melhor 

entendimento do perfil das publicações sobre custos, mesmo que, a pesquisa tenha se pautado 

em analisar apenas as publicações de um evento/ Instituto. Por conseguinte, estes dados podem 
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ser alinhados a novas pesquisas fornecendo informações relevantes a literatura acadêmica de 

um modo em geral.          
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