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RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo identificar, na literatura, qual o atual cenário das pesquisas 

sobre métodos de equivalência na gestão de custos, em termos de fundamentação teórica. Por 

meio de um levantamento, e suportado por um instrumento denominado Knowledge 

Development Process – Construtivist (ProKnow-C) que se baseia em várias delimitações feitas 

pelos pesquisadores durante a execução das etapas do processo estruturado para a seleção de 

um Portfólio Bibliográfico (PB). Identificam-se 19 publicações científicas relevantes que 

oferecem um recorte representativo da sustentação teórica sobre o tema. Os artigos coletados 

por meio do PB são analisados sistemicamente com base em várias lentes, numa adaptação de 

Bortoluzzi et al. (2011; 2014). Como resultados do estudo identifica-se que há uma lacuna 

quanto aos fundamentos teóricos do tema. Os artigos analisados utilizam a expressão 

“equivalência”, mas não conceituam o que é um método de equivalência, além do que, falta 

uma homogeneidade quanto ao método que pode ser considerado como padrão de equivalência. 

Quanto a inovação, há uma discussão se isto ocorre devido as alterações nos processos, ou por 

outras situações. Enfim, pode-se concluir que a análise sistêmica desenvolvida nesta pesquisa 

possibilita a análise crítica dos artigos do PB selecionado, por meio de um processo estruturado 

científico, e evidencia que a área de conhecimento sobre métodos de equivalência na gestão de 

custos se configura como um campo fértil a ser explorado, sobretudo em termos de 

oportunidades de pesquisas futuras.  

 

Palavras-chave: Métodos de equivalência; Gestão de custos; Análise sistêmica.  

 

Área temática do evento: Controladoria e Contabilidade Gerencial (CCG). 

1 INTRODUÇÃO  

Conhecer o mundo, encontrar alternativas de sobrevivência, entender a realidade e 

descobrir formas para modificar o que está posto são, possivelmente, desafios que levam o ser 

humano a pensar e estudar o seu meio. Assim, ao longo do tempo, pela observação da realidade 

e elaboração do pensamento, vários conceitos e teorias foram desenvolvidas e aplicadas nos 

mais diversos contextos sociais. Segundo Hendriksen (1970, p. 25), “em todas as disciplinas, 

as teorias e conceitos se desenvolvem em continuidade histórica. Um pensamento conduz a 

outro. Onde estamos hoje depende em boa parte de onde estivemos ontem”. Em termos 

epistemológicos, é assim que a humanidade produz o conhecimento, como resultado da 

observação dos fenômenos e da formulação de teorias a seu respeito.  



 

2 

 

Tais fatos, evidenciados nos textos científicos das diversas áreas do conhecimento, 

inclusive na Contabilidade – em especial na aplicação de cunho gerencial – são conceituados 

por Ryan, Scapens e Theobald (2002, p. 72) “como um conjunto de métodos e técnicas, as quais 

devem ser usadas na prática para se chegar às melhores decisões”. Por sua vez, este conjunto, 

também, apresenta evidências dos impactos relacionados com o contexto histórico, econômico, 

jurídico e gerencial ao longo dos anos, com o qual está envolvido, para a sua definição e 

consolidação. 

O ambiente econômico mundial afetado por acontecimentos como a competição global, 

crescimento do setor de serviços e avanços da tecnologia de informação levou as organizações 

a uma mudança na maneira de fazer negócios (HANSEN; MOWEN, 2001). Como 

consequência, ao longo dos últimos anos, tais mudanças resultaram no desenvolvimento de 

práticas inovadoras e, ao mesmo tempo, relevantes para a gestão de custos, como o uso de 

métodos de equivalência para a medição da produção em empresas multiprodutoras (LEVANT; 

DE LA VILLARMOIS, 2001; BORNIA, 2010). 

Dentre tais métodos, com o objetivo de viabilizar a comparação única da produção, 

independentemente dos itens produzidos em termos de variedade e quantidade, encontra-se na 

literatura o Time-Driven Activity-Based Costing – TDABC, o Unité de Valuer Ajouteé – UVA 

e o GP Method de Georges Perrin. Este, precursor no Brasil do denominado método das 

Unidades de Esforço de Produção – UEP (LEVANT; DE LA VILLARMOIS, 2001; LEVANT; 

ZIMNOVITCH, 2013). Todavia, os métodos GP, UVA e UEP possuem características comuns 

quanto aos seus fundamentos, como: a) Princípio do valor agregado: a unificação e o controle 

da produção são feitos em função dos esforços despendidos pelos diversos postos operativos, o 

que é medido é a transformação; b) Princípio das relações constantes: a relação entre os 

potenciais produtivos (capacidade de processamento) de dois postos operativos se mantêm 

constante no tempo, mesmo em face das variações da conjuntura econômica; e, c) Princípio das 

estratificações: para o cálculo dos potenciais produtivos dos postos operativos apenas devem 

ser considerados os itens de custos que proporcionam algum grau de diferenciação entre tais 

postos operativos (KLIEMANN NETO, 1995; LEVANT; ZIMNOVITCH, 2013). 

A produção de conhecimento na área de custos, também, resulta da evolução dos 

conceitos, os quais se transformaram em algo mais consistente, como os princípios de custeio, 

por exemplo. Contudo, tal entendimento não parece suficiente, na atualidade, para oferecer base 

sustentável, em termos teóricos, para a evolução dos métodos de custeio em geral. As teorias e 

conceitos se desenvolvem em continuidade histórica, conforme afirma Hendriksen (1970) e 

que, princípio, segundo Fonseca (1990), é a causa da qual algo procede, ou seja, são as 

premissas básicas acerca dos fenômenos ou de uma série de fenômenos observados. Nesta 

perspectiva, Perrin (1969) direcionou suas pesquisas por meio de pensamentos e experiência 

profissional, e observou que é difícil medir a produção de uma fábrica multiprodutora, pelo fato 

de ser inadequada a divisão dos custos totais de fabricação pela quantidade total produzida. E, 

para a solução deste problema, definiu o uso de uma unidade de equivalência, cujo processo 

denominou de Método GP. 

Porém, ainda existem dificuldades em se afirmar que existe, propriamente, uma teoria 

formulada a respeito. De modo geral, ao tratar de modelos na área de custos, a literatura chama 

a atenção para os princípios de custeio. Para o estágio atual do desenvolvimento teórico a 

respeito dos métodos de custeio, em especial os baseados em equivalência da produção, não é 

razoável aceitar um princípio, tão somente, como algo sustentável para a formulação de novos 

conceitos a respeito do tema. Além disso, epistemologicamente, não se pode estabelecer uma 

importância científica para determinados conceitos sem uma fundamentação teórica pertinente 

e pautada na observação do mundo real, em especial sob o paradigma positivista. Conforme se 

observa em Abbagnano (2007), na filosofia moderna e contemporânea, a noção de princípio 

tende a perder importância, uma vez que inclui a noção de um ponto de partida privilegiado, 
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não de modo relativo a certos objetivos, mas de modo absoluto em si. E, conclui que um ponto 

de partida deste gênero dificilmente pode ser admitido pelas ciências. 

Diante do contexto apresentado, com foco nos fundamentos que regem os métodos de 

custeio, particularmente os que se baseiam na equivalência da produção aplicados a empresas 

multiprodutoras, como é o caso do GP, e com o propósito de identificar, na literatura, 

publicações científicas relevantes sobre o tema, surge o seguinte questionamento: qual o atual 

cenário das pesquisas sobre métodos de equivalência na gestão de custos, em termos de 

fundamentação teórica?  

Desta forma, o presente estudo tem por objetivo identificar na literatura, mais 

especificamente em artigos científicos sobre o tema, qual o atual cenário das pesquisas sobre 

métodos de equivalência na gestão de custos, em termos de fundamentação teórica. Para o 

alcance dos objetivos, torna-se necessário a realização da seleção do PB sobre o tema e da 

análise sistêmica dos artigos selecionados, com base na filiação teórica inicialmente proposta 

por Perrin (1969) que, por meio do uso de uma unidade de equivalência para unificar a 

produção, buscou resolver o problema da divisão dos custos em empresas multiprodutoras com 

a criação do Método GP. Por fim, a partir deste conceito, pretende-se, também, identificar 

oportunidades de pesquisas sobre o tema “métodos de equivalência na gestão de custos”. Para 

auxílio na execução das etapas identificadas utiliza-se um instrumento denominado Knowledge 

Development Process – Construtivist (ProKnow-C). 

Além da importância de se produzir conhecimento acerca do tema, em especial 

relacionado às premissas que o fundamentam, observa-se que nos últimos anos ocorreram 

mudanças nos processos produtivos. As organizações estão inseridas em novos contextos 

econômicos e, aparentemente, mais complexos, mas os princípios adotados continuam os 

mesmos, o que contradiz a ideia de Hendriksen (1970). Ou seja, para fins da presente pesquisa, 

infere-se que não foram incluídas alterações e/ou aperfeiçoamentos importantes, bem como não 

se considera qualquer efeito evolutivo nas bases conceituais que sustentam os métodos 

anteriormente mencionados. 

Sob a ótica acadêmica, busca-se aprofundar as pesquisas realizadas sobre as 

informações geradas com o uso de métodos de equivalência, para medir e controlar a produção, 

com o propósito de auxílio na gestão das empresas multiprodutoras. Particularmente, na 

compreensão e contribuição que a utilização dos métodos originários de Georges Perrin podem 

oferecer para o avanço conceitual dos modelos de custeio amplamente divulgados na literatura. 

Outro fator para a realização deste estudo é a verificação quanto à consistência dos princípios 

que sustentam os métodos de equivalência, pois não parecem condizentes com a realidade atual 

ou, pelo menos, não válidos de modo indefinido. Assim, este estudo busca uma contribuição 

teórica para o desenvolvimento da literatura sobre os modelos de equivalência originários do 

método GP, em especial aos princípios que os fundamentam, com enfoque na sua evolução e 

adequação, bem como na identificação de oportunidades para novas pesquisas.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A origem do método GP se deu durante e após a segunda guerra mundial quando o 

engenheiro francês Georges Perrin se dedicou a estudar uma unidade de medida para uma 

produção diversificada. Em torno de 1940, Georges Perrin desenvolveu o modelo GP, e no ano 

de 1946 fundou uma empresa de consultoria, La Méthode GP. Após a morte de Perrin em 1958, 

o método passou por mudanças, inclusive no nome, que se alterou para méthode UP (Unidade 

de Produção) e, em 1995, passou a ser nominado de Unité de Valeur Ajoutée (Unidade de Valor 

Adicionado) ou UVA (LEVANT; DE LA VILLARMOIS, 2001).   

Levant e De La Villarmois (2004) observam que Georges Perrin, ao invés de buscar a 

melhor composição possível para alocação dos custos, com base apenas nos custos totais de 

uma empresa, mudou o ângulo sobre o problema modelando-o de uma empresa multiprodutora 
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para monoprodutora, cuja unificação se dá por meio da determinação do "esforço de produção", 

que representa todos os esforços de produção diretos e indiretos necessários para fabricar o 

produto. Em relação ao GP, especificamente, de acordo com a literatura, a sua principal 

vantagem é a análise do processo de produção, que permite uma melhor distribuição dos custos. 

Ainda, conforme os autores, a abstração por meio de uma unidade de medida propicia uma 

melhor comparação das atividades ao longo do tempo, visto que há uma neutralização das 

variações monetárias. Como características positivas, segundo Souza (2014), destacam-se a 

análise detalhada do processo de produção, que tem por efeito uma melhor distribuição dos 

custos de produção, aumento da precisão das informações, identificação do valor gasto em 

diversos períodos de maneira simplificada, facilidade de introduzir novos produtos e 

verificação de custos e processos que podem ser eliminados. 

Com o objetivo de investigar o sucesso das inovações na gestão de custos, Levant e De 

La Villarmois (2004) discorreram sobre os modelos que surgiram em busca de soluções para as 

limitações dos métodos das seções homogêneas (centros de custos) e do Custeio Baseado em 

Atividades – ABC. Dentre os modelos, os autores citam: La méthode des équivalences, La 

méthode des points, La méthode des “nombres caractéristiques”, com foco nas características 

dos métodos GP, UP e UVA, e descrevem o caminho percorrido por cada método ao longo da 

história. Identificaram o método GP como inovação, bem como citam outros países que aplicam 

ou aplicaram este modelo, dentre os quais: Alemanha Ocidental, Bélgica, Brasil, Itália, 

Marrocos, Reino Unido e Suíça. No Brasil, segundo Bornia (2010), o desenvolvimento do 

modelo seguiu com Franz Allora por meio da UP – Unidade de Produção. 

Paralelamente, Levant e Zimnowitch (2013) examinaram a história dos métodos com 

base em equivalência, desde o seu surgimento na França na década de 1950, até os dias atuais. 

Para os autores, ficou claro que o desenvolvimento dos métodos acompanha as tendências 

flutuantes da contabilidade gerencial, que alternam entre precisão e pertinência. Assim, na 

literatura, pode-se identificar métodos com base em equivalência como o desenvolvido por 

Georges Perrin, denominado método GP, e aprimorado pelos métodos UP – Unité de 

Production, UVA – Unité de Valeur Ajoutée e UEP – Unidade de Esforço de Produção 

(LEVANT; DE LA VILLARMOIS, 2001; DE LA VILLARMOIS; LEVANT, 2007; 

GERVAIS; LEVANT, 2007; BORNIA, 2010; LEVANT; DE LA VILLARMOIS, 2011; 

LEVANT; ZIMNOWITCH, 2013).  

Vale lembrar que, ao longo dos anos, tais métodos foram desenvolvidos com o propósito 

de unificar a produção e auxiliar na gestão dos custos dos mais diversos segmentos, sobretudo 

para empresas multiprodutoras. Outros métodos, também, são citados com o mesmo propósito 

como, por exemplo: Standard hour, Cifras de equivalência, Pontos e TDABC (GERVAIS; 

LEVANT, 2007; ALLORA; OLIVEIRA, 2010; LEVANT; ZIMNOWITCH, 2013). Cada qual 

com o seu próprio arcabouço conceitual, mas com objetivos comuns. 

Um aspecto importante em termos de fundamento teórico, e presente simultaneamente 

nos modelos GP, UVA e UEP, já citados, é o princípio das relações constantes (KLIEMANN 

NETO, 1995). Esta condição, da constância dos postos operativos ao longo do tempo, 

possibilita a utilização dos métodos de equivalência para fins de gestão dos custos em empresas 

multiprodutoras (PERRIN, 1969; BORNIA, 1988; KLIEMANN NETO, 1995; DE LA 

VILLARMOIS; LEVANT, 2007; ALLORA; OLIVEIRA, 2010; LEVANT; ZIMNOVITCH, 

2013), o que se consubstancia num dos principais fundamentos da área. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O uso da pesquisa bibliográfica e da pesquisa-ação está relacionado aos procedimentos 

técnicos para o desenvolvimento do presente trabalho. A primeira se característica pela análise 

dos artigos publicados, e a segunda pelo fato dos pesquisadores interagirem com os resultados 

durante a execução do Proknow-C.  
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Assim, o procedimento de seleção bibliográfica é resultado das várias escolhas 

(delimitações) que os pesquisadores fizeram durante a execução das etapas do processo 

estruturado. Para o estudo, não se definiu um período temporal, ou seja, verifica-se, até o ano 

de 2014, artigos relativos a temática em estudo pelo fato de existir evidências da aplicação dos 

métodos de custeio com base em equivalência desde 1945 (PERRIN, 1969), bem como pelo 

propósito de se verificar a evolução dos fundamentos teóricos dos métodos. A interação, 

sobretudo, ocorre na análise sistêmica, quando os pesquisadores destacam as oportunidades de 

pesquisa com base na ótica da filiação teórica da literatura investigada.   

Com o propósito de identificar publicações científicas relevantes, utiliza-se o processo 

Proknow-C para extrair um recorte representativo que ofereça sustentação teórica, o qual está 

direcionado em quatro etapas: (i) seleção de um Portfólio Bibliográfico (PB); (ii) análise 

bibliométrica do PB; (iii) análise sistêmica do PB; e, (iv) identificação de (uma) pergunta(s) de 

pesquisa e de objetivo(s) para futuras pesquisas (LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012; 

ROSA ET AL., 2012; ENSSLIN; ENSSLIN; PINTO, 2013; SILVA ET AL., 2014; DUTRA ET 

AL., 2015). Ressalta-se que a etapa (ii) não é foco do presente trabalho. 

Por sua vez, a seleção de um PB se divide em três subetapas: (i) seleção do banco de 

artigos brutos; (ii) filtragem do banco de artigos; e, (iii) realização do teste de representatividade 

do PB (LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012; ROSA ET AL., 2012; ENSSLIN ET AL., 

2014). Ao longo do processo, e para o cumprimento das subetapas, foram efetuadas escolhas 

para delimitar o assunto a ser pesquisado, o que resultou na seleção dos artigos que compõem 

o PB, sob o aspecto do Proknow-C. Este conjunto de artigos restritos, científicos e relevantes 

representam um fragmento da literatura que os pesquisadores têm interesse na investigação 

(LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012; AZEVEDO ET AL., 2013).  

Após a definição do PB, a etapa que sucede é a análise bibliométrica, cujo interesse é a 

identificação das características das publicações da área para a construção de conhecimento ao 

pesquisador e, posteriormente, aos membros da comunidade. No contexto do ProKnow-C a 

trata-se de uma atividade de contagem de ocorrências de determinada variável e suas 

características dos artigos que compõe o PB (ENSSLIN; ENSSLIN; PACHECO, 2012; 

LACERDA; ENSSLIN; ENSSLIN, 2012; ROSA ET AL., 2012; ENSSLIN ET AL., 2014), mas 

que não é objeto de desenvolvimento no presente estudo.  

A terceira etapa do ProKnow-C – a análise sistêmica – visa o fornecimento de subsídios 

para a contribuição ao fragmento da literatura selecionada, por meio de uma análise crítica do 

PB, informada pela filiação teórica, no sentido de evidenciar lacunas e oportunidades de 

pesquisas. Este processo consiste numa atividade reflexiva em que o pesquisador, com base na 

adoção de uma filiação teórica e de suas propriedades, analisa a presença, ou não, de tais 

características nos artigos do PB (MARAFON ET AL., 2012; SILVA ET AL., 2014).  

Para a seleção do banco de artigos que compõem o PB foram definidos dois eixos 

principais: “métodos de equivalência” e “contabilidade gerencial”. Já, para a definição das 

palavras-chave foram observadas pesquisas anteriores, como: Perrin (1969), Antunes Júnior 

(1988), Kliemann Neto (1995), Bornia (1988), Allora e Oliveira (2010), Ferrari (2012), Ferrari 

e Borgert (2012), Levant e Zimnovitch (2013) e Reis, Borgert e Ferrari (2013), que resultaram 

em: “equivalence method; homogeneous sections; sections homogeneous; equivalent unit, 

autonomous method e costing; managerial accounting; management accounting; cost 

accounting; cost production; cost”.  

Após esta etapa, fez-se a busca nas bases de dados: Scopus, EBSCO, ISI, Wiley, 

Emerald, Proquest e ScienceDirect, pertencentes a área das ciências socialmente aplicadas – 

Administração e Contabilidade – e a Compendex da área das Engenharias. 

A partir do banco de artigos brutos selecionados, passou-se ao desenvolvimento da 

subetapa filtragem, ou seja, para a eliminação dos artigos duplicados e, posteriormente, ao 

alinhamento pela leitura dos títulos. Após este processo verificou-se o reconhecimento 
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científico dos artigos, ou seja, a quantidade de citações de cada artigo em outros trabalhos 

científicos, o que resultou num total de 33 artigos selecionados no PB. Para tal processo, foi 

utilizado a exportação dos artigos do EndNot X7.1® para a ferramenta “Zotero” que permite, 

de forma simultânea, a identificação das citações de cada artigo no “Google Scholar”. Na 

sequência, os resumos destes artigos com reconhecimento científico foram lidos a fim de se 

verificar o potencial de contribuição para o tema, o que resultou em 28 artigos. Aqui considera-

se uma representatividade de 100%, ou seja, o artigo que obteve uma citação integra o PB.  

Na sequência verificou-se a disponibilidade gratuita dos artigos em sua forma integral, 

bem como o seu alinhamento, por meio de leitura do conteúdo. Assim, definiu-se os artigos que 

contribuem para a pesquisa, na percepção dos pesquisadores, e formam o PB primário. 

Após a classificação dos artigos que compõem o PB realizou-se a análise das referências 

bibliográficas, em que se identificam os potenciais que podem compor o conjunto de artigos 

primários. Para tanto, foram executados os seguintes procedimentos: 1) verificação da 

existência de referências duplicadas; 2) características de artigos do tipo Journal Article; e, 3) 

se os artigos se referem ao tema do estudo. O PB primário mais o PB originário nas referências 

bibliográficas formam, portanto, o PB da pesquisa que é objeto de análise sistêmica da 

literatura.  

A análise sistêmica, no contexto do ProKnow-C, é o processo científico estruturado e 

utilizado para, a partir de uma filiação teórica que é determinada e apontada por suas lentes, 

dissecar uma amostra de artigos representativa identificada pelo PB do tema “métodos de 

equivalência na gestão dos custos”, com o propósito de identificar, para cada lente e de forma 

global, as lacunas e carências de conhecimento encontrados na amostra (ENSSLIN ET AL., 

2010; SILVA ET AL., 2014). Assim, a filiação teórica para o tema, objeto desta pesquisa, é a 

inicialmente proposta por Perrin (1969). Neste contexto, propõe-se a investigação sob os 

seguintes aspectos: (i) abordagem utilizada para a identificação de um método de equivalência: 

se o método é determinado por meio de pesos, então passa a ser identificado como “método de 

equivalência”; (ii) abordagem técnica: se o documento demonstra esclarecer procedimentos 

quanto ao emprego do método; (iii) aplicabilidade do método: em que setor, área, país etc.; (iv) 

abordagem histórica: preocupação com fundamentos históricos, origem, análise temporal etc.; 

(v) inovação: se os métodos são identificados como inovadores; (vi) contexto econômico: 

influência da economia nos custos e métodos e seu desenvolvimento; (vii) metodologia 

utilizada: estudo de casos e outros; e (viii) sucesso ou insucesso dos métodos de custeio.  

Sob esta ótica, evidenciam-se os aspectos a serem considerados na análise dos artigos 

selecionados, cuja análise sistêmica disseca os artigos com base nas seguintes lentes, adaptada 

de Bortoluzzi et al. (2011; 2014). 

i. Processo de conceituar – Qual o conceito de métodos de equivalência? Quais os 

métodos identificados com uso de equivalência?  

ii. Singularidade – Os autores reconhecem na problemática de forma singular, quanto 

aos aspectos de inovação, sucesso, ou insucesso, origem do método?    

iii. Processo para identificar – Qual o objetivo dos estudos?  

iv. Processo de mensuração; metodologia; uso de métodos quantitativos/ 

qualitativos – Quais são as operações estatísticas e matemáticas utilizadas para a 

evidenciação dos resultados? Há evidenciação de modelos econométricos? Qual o 

tipo de pesquisa? Há hipóteses de pesquisas formuladas?  

v. Processo para Integrar a análise dos dados – Qual o processo de análise 

identificado? A análise possui características qualitativas ou quantitativas?  

vi. Análise das conclusões – Quais os principais achados? Há recomendações para 

futuras pesquisas? O conhecimento gerado permite conhecer, identificar e avaliar 

métodos de equivalência? Há limitações identificadas na pesquisa?  

De cada artigo/texto que compõe o PB foram extraídas citações que buscam responder 
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aos questionamentos levantados sob os aspectos evidenciados em cada lente e, em seguida, 

identificam-se quais citações mais se destacam acerca do tema, o que possibilita a elaboração 

de apontamentos para futuras pesquisas.  

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Com o propósito de promover a compreensão e interpretação dos resultados obtidos 

com esta pesquisa, apresentam-se os dados em três subseções: processo de busca de artigos, 

análise sistêmica e, por fim, oportunidades para futuras pesquisas. 

4.1 Processo de Busca dos Artigos 

Para o processo de busca foram executadas as três macro etapas: i) seleção do banco de 

artigos brutos; ii) filtragem de artigos; iii) teste de representatividade do PB, delineadas no 

quadro 1. 
Quadro 1 – Etapas e resultados da seleção do Portfólio Bibliográfico  

Etapa 1 Seleção dos artigos brutos 

Definição dos eixos de 

pesquisa 
Métodos de equivalência e Contabilidade Gerencial. 

Palavras-chave 

“equivalence method; homogeneous sections; sections homogeneous; 

equivalent unit, autonomous method e costing; managerial accounting; 

management accounting; cost accounting; cost production; cost”. 

Definição das bases de dados a 

serem consultadas 

Scopus, EBSCO, ISI, Wiley, Emerald, Proquest, Compendex e 

ScienceDirect da área das ciências socialmente aplicadas – Administração e 

Contabilidade – e a Compendex da área das Engenharias. 

Pesquisa de artigos nas bases 

de dados com as palavras-

chave 

Artigos publicados a partir de todos os anos que constam na base até 2014, 

devido a particularidade do tema; e, b) Pesquisa com as palavras-chave 

realizada por título, resumo e palavras-chave dos artigos nas bases de 

dados. 

Banco de artigos brutos 672 artigos 

Etapa 2 Filtragem de artigos 

Filtragem quanto à redundância Exclusão de 122 artigos, o que resultou em 550 

Filtragem quanto ao 

alinhamento pelo título 
Exclusão de 517 artigos, com a permanência de 33 

Filtragem quanto ao 

reconhecimento científico 
28 artigos com 1 ou + citações 

Reanálise – artigos recentes 03 artigos – 02 excluídos 

Filtragem quanto ao 

alinhamento pelo resumo 
13 artigos com resumo alinhado – excluídos 20 artigos 

Exclusão artigos não 

disponíveis 
Exclusão de 01 artigo 

Filtragem quanto ao 

alinhamento integral do artigo 
07 artigos alinhados ao tema 

Etapa 3 Teste de representatividade do Portfólio Bibliográfico 

Teste de representatividade Acrescentou mais 12 artigos 

Portfólio Bibliográfico 

Primário 
19 artigos alinhados 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Por meio do processo ProKnow-C, com o desenvolvimento da etapa de seleção do PB, 

foi possível identificar 19 artigos que versam sobre “métodos de equivalência na gestão de 

custos”.  

4.2 Análise Sistêmica 

Após a etapa de leitura integral dos artigos do PB, realiza-se uma análise acerca dos 

questionamentos e citações obtidas com as observações dos respectivos fatores identificados 

nos procedimentos metodológicos. 
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4.2.1 Lente 1 – Processo de Conceituar 

Quanto aos artigos que conceituam “métodos de equivalência”, verifica-se que 09 

(47,37% do PB) usam a expressão “equivalência”, mas não fundamentam ou apresentam 

explicitamente o seu conceito. Destacam-se os trabalhos de Levant e De La Villarmois (2001; 

2004; 2011), De La Villarmois e Levant (2007) e Alcouffe, Berland e Levant (2008). Ainda, 

vale ressaltar que Levant e De La Villarmois (2001; 2011) e De La Villarmois e Levant (2007) 

identificam os métodos ABC, UVA, GP, TDABC, Seções Homogêneas, UEP e Métodos de 

Pontos como os que utilizam a equivalência, e ao classificam como o “grupo” dos métodos que 

utilizam este padrão. Contudo, outros como Cauvin e Neuman (2007) atribuem o uso de 

equivalência aos métodos ABC, GP e seções homogêneas, enquanto que Meyssonnier (2003) 

identifica os métodos GP e UVA e Mévellec (2002) somente o método UVA. Para Chapko et 

al. (2009) não há classificação como métodos de equivalência, mas define equivalência por 

meio da descrição das duas formas de estimar custos top-down e bottom-up.  

Quanto ao aspecto da forma como os autores conceituam, se por meio da descrição 

técnica ou histórica, o PB apresenta algumas observações. Vários artigos utilizam a abordagem 

técnica, histórica, ou as duas formas, e dois são mais voltados para a teoria da contabilidade 

gerencial e métodos. Quanto a abordagem voltada mais para a técnica, evidenciam-se como 

padrão do PB os trabalhos de Bjøornenak e Olson (1999), Edwards, Trevor e Mark (2002), 

Guerreiro, Cornachione e Catelli (2006), Cauvin e Neuman (2007), Chapko et al. (2009) e 

Levant e De La Villarmois (2011). No entanto, os que usam ambas as formas, para descrever e 

conceituar os métodos, podem ser identificadas em oito artigos: Fleischman e Parker (1991), 

Levant e De La Villarmois (2001; 2004), Mévellec (2002), Meyssonnier (2003), De La 

Villarmois e Levant (2007), Alcouffe, Berland e Levant (2008) e Levant e Zimnovitch (2013). 

Tal característica, basicamente, é predominante nos trabalhos de autores como Levant e De La 

Villarmois. Por fim, autores que buscam fundamentar, predominantemente, em dados históricos 

destacam-se Miller e Napier (1993), Bouquin (1995) e Lemarchand (2002).  

Outra característica apresentada é a abordagem de dois artigos que direcionam suas 

pesquisas para a contabilidade gerencial quanto ao aspecto teórico, quais sejam, Scapens (1990) 

e Miller e Napier (1993). Estes, destacam a necessidade de abordar as condições localizadas 

das práticas, onde surgiram, tais como padrão de custeio ou técnicas para a tomada de decisões 

de investimento, bem como buscam demonstrar a importância da discussão da natureza do 

cálculo. Já, Scapens (1990) demonstra a questão de estudar a técnica da contabilidade gerencial 

por meio de estudos de caso, pois oferecem a possibilidade de compreender a natureza da 

contabilidade gerencial na prática. No conjunto, esses trabalhos não fundamentam métodos de 

equivalência, mas evidenciam a necessidade de estudos voltados aos fundamentos da 

contabilidade gerencial.  

4.2.2 Lente 2 – Singularidade   

 Os aspectos observados, nesta lente, têm como propósito distinguir quais artigos do PB, 

quanto a problemática desenvolvida, apresentam discussão fundamentada na inovação, sucesso 

ou não dos métodos; e se a problematização se fundamenta na origem dos métodos de 

equivalência, bem como se há discussão quanto a utilização com base na filiação teórica 

adotada, ou seja, dos conceitos fundamentados em Perrin (1969) e aprimorados por Levant e 

Zimnovitch (2013). 

Dos 19 artigos do PB, 12 apresentam na sua problemática a questão da inovação, o que 

equivale a 63%; e 7 desenvolvem aspectos ligados ao uso dos métodos. Quanto a questão do 

sucesso ou insucesso dos métodos abordados, 9 trazem esta expressão na problematização, o 

que equivale a 47%. Já, o contexto evidenciado nos artigos, pela ótica da singularidade, 

Alcouffe; Berland e Levant (2008) se diferenciam quando partem do axioma que em uma 

inovação as características técnicas não são suficientes para explicar o "sucesso" ou "fracasso" 
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de sua difusão. Além disso, as noções de sucesso e fracasso são problemáticas dentro desta 

postura epistemológica. Outra característica singular é quanto ao artigo de Bjøornenak e Olson 

(1999), que identificam diferentes dimensões em relação ao contexto para análise da inovação 

de um método, e mencionam o contexto econômico, histórico e conceitual. 

Quanto a divulgação dos métodos de equivalência em um contexto, referindo-se a sua 

origem, tem-se pelo menos 12 artigos, em que o país de maior evidência é a França, uma vez 

que boa parte das discussões estão voltadas a sua cultura. Com comparação com os métodos 

anglo-saxões se destacam os autores: Bouquin (1995), Levant e De La Villarmois (2001), 

Bescos, Cauvin e Gosselin (2002), Lemarchand (2002), Meyssonnier (2003) e Alcouffe, 

Berland e Levant (2008). Alguns países desenvolvem métodos com base na equivalência, como 

o Brasil com destaque para o método UEP, segundo De La Villarmois e Levant (2007). Ainda, 

argumentam que há pouca divulgação deste método, na comunidade científica, devido a falta 

de publicação de artigos brasileiros nos periódicos internacionais sobre o tema.  

Quanto a problemática, destaca-se Meyssonnier (2003), devido as críticas que atribui a 

utilização do método UVA (baseado em equivalência e que tem por princípio as relações 

constantes). O autor identifica como um paradoxo o fato de uma empresa estar em um contexto 

de preços crescentes, generalizados e relativamente uniformes. Neste caso, o método UVA é 

muito útil (ao ignorar as flutuações da moeda ao longo do tempo) e correlaciona esta situação 

com a economia da França na década de 1950 (altas taxas de inflação), contexto que intensificou 

o uso do método, momento em que teve sua primeira hora de glória, e cita que até recentemente 

aconteceu em muitos países do terceiro mundo. No entanto, se a evolução dos preços é 

diferente, dependendo das entradas, como para diferentes categorias de pessoal (alta de salários 

de alguns especialistas), tipos de equipamentos (para baixo ou alto custo de determinados 

equipamentos) ou consumíveis (menor custo de hidrocarbonetos, maior custo de certas partes 

electrónicas consumida na Produção, ou vice-versa), toda a arquitetura do método UVA pode 

ser comprometida. Assim, com base nestes argumentos, classifica as constantes ocultas como 

de certa forma “perigosas”.  

4.2.3 Lente 3 – Processo para Identificar  

A análise, quanto à lente “processo para identificar os aspectos quanto ao objetivo”, tem 

por propósito verificar se os autores constantes do PB direcionam suas pesquisas para 

discussões do uso dos métodos de equivalência e seus fundamentos. As palavras identificadas 

como objetivos são: descrever, comparar, examinar, analisar, apresentar, contribuir, 

demonstrar, determinar, entender, evidenciar, examinar, explorar, formalizar, interpretar, 

investigar, oferecer, reafirmar, relatar, revisar, teorizar e identificar. 

O processo de “descrever” se apresenta em cinco artigos do portfólio bibliográfico. Há 

uma preocupação dos autores na descrição de fatos históricos que fundamentam as suas buscas, 

na medida em que “comparar” e “examinar” são evidenciadas duas vezes. 

O autor Levant com o maior número de publicações, 6 ao todo como co-autor, o que 

equivale a 32% do PB, tem por objetivos “revisar”, “formalizar” e “descrever” historicamente 

o método GP, bem como “contribuir” com a investigação voltada a abordagem de inovação dos 

métodos em contabilidade gerencial. “descreve” e “compara” o método TDABC, e “examina” 

a história dos métodos de equivalência, mais especificamente os considerados, pelo autor, como 

da terceira fase de evolução: UVA/GP, TDABC e Método de Pontos, desde o seu surgimento 

na França na década de 1950, até os dias de hoje. Isto, provavelmente, o levou a evidenciar em 

suas pesquisas o padrão de equivalência utilizado nos métodos e, consequentemente, usar a 

expressão “métodos de equivalência”. Já, Cauvin e Neuman (2007), direcionam suas pesquisas 

para a “descrição” e a “comparação” dos métodos ABC e GP; e Alcouffe, Berland e Levant 

(2008) usam o termo “entender” os métodos considerados inovadores pela literatura. 

Observa-se certa preocupação na descrição dos métodos, bem como a necessidade de 
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compará-los com a literatura como inovadores. O ato de descrever está pautado nos 

fundamentos e origens dos métodos de equivalência como GP, UVA e Seções Homogêneas. 

Por fim, demonstra-se certa dificuldade na fundamentação teórica dos métodos, o que 

caracteriza a necessidade de dados históricos evidenciados nos artigos do processo de 

conceituar na Lente 1, com destaque para 8 artigos: Fleischman e Parker (1991), Levant e De 

La Villarmois (2001; 2004), Mévellec (2002), Meyssonnier (2003), De La Villarmois e Levant 

(2007), Alcouffe, Berland e Levant (2008) e Levant e Zimnovitch (2013). Tal característica, 

basicamente, é predominante dos autores Levant e De La Villarmois. 

4.2.4 Lente 4 – Processo de Mensuração; Metodologia; Uso de Métodos Quantitativos/ 

Qualitativos 

Com o propósito de verificar os métodos utilizados pelos autores, para alcançar os 

objetivos, esta lente busca identificar quais métodos de pesquisa os autores utilizam para 

descrever e explicar os fenômenos relativos aos métodos de equivalência na gestão de custos. 

Classifica-se, neste estudo, de forma ampla, as características quanto aos métodos quantitativo 

e qualitativo, possíveis de se identificar nas modalidades de coleta de informações, bem como 

no tratamento destas por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples como o uso de 

percentual, valores absolutos e relativos, média, desvio padrão, como as mais complexas como 

coeficiente de correlação, análise de regressão ou estudos econométricos (RICHARDSON, 

2009). Segundo Godoy (1995), as pesquisas quantitativas apresentam, a rigor, um plano 

estabelecido em hipóteses e variáveis. Já, a pesquisa qualitativa apresenta características como 

o caráter descritivo, bem como o ambiente natural como fonte direta de dados. Para Richardson 

(2009), o método qualitativo difere do quantitativo pelo fato de não utilizar um instrumental 

estatístico como base do processo de análise de um problema.  

Quanto às formas de pesquisas, identificadas nos artigos, verifica-se as características 

de pesquisa descritiva; documental; estudo de caso e exploratória. A pesquisa descritiva foi a 

mais evidenciada, com 13 artigos nesta condição; 04 com característica documental, 01 baseado 

em estudo de caso e 01 com caráter exploratório. 

 O padrão verificado é a necessidade de descrição dos fenômenos acerca do tema e a 

busca por melhores práticas na gestão de custos. Os autores que apresentam esta característica 

são: Scapens (1990), Miller e Napier (1993), Bjøornenak e Olson (1999), Levant e De La 

Villarmois (2001; 2004), Bescos, Cauvin e Gosselin (2002), Mévellec (2002), Edwards, Trevor 

e Mark (2002), Meyssonnier (2003), Cauvin e Neuman (2007), De La Villarmois e Levant 

(2007), Chapko et al. (2009) e Levant e Zimnovitch (2013). 

A característica documental pode ser identificada em 04 estudos: Fleischman e Parker 

(1991) Bouquin (1995), Lemarchand (2002) e Alcouffe; Berland e Levant (2008). Os autores 

analisam documentos de arquivos, sindicatos, organizações, instituições etc., que 

possivelmente já haviam sido analisadas, mas que podem receber outras interpretações e 

identificam possíveis respostas aos fenômenos estudados. Neste caso, os métodos com base em 

equivalência sobre as diversas óticas e diferentes termos.  

Esta lente possibilita identificar outras características, quanto aos métodos de pesquisas. 

Salienta-se a não classificação das pesquisas do PB especificamente como qualitativas ou 

quantitativas, uma vez que se observam alguns aspectos que se apresentam de forma 

predominante, com base nos critérios estabelecidos por Godoy (1995) e Richardson (2009). 

Assim, foram classificadas como qualitativa ou quantitativa, ou ambos os casos.  

Sob esta ótica 15 trabalhos apresentam as características de pesquisas qualitativas, o que 

correspondem, quanto a forma de pesquisa descritiva, visto ser uma das características dessas 

pesquisas. Nenhuma foi classificada como pesquisa totalmente quantitativa e 04 apresentaram 

os dois aspectos, ou seja quanti/quali. Quanto ao uso de ferramentas estatísticas, identifica-se 

um trabalho que utiliza correlação, regressão, média e desvio padrão, e 03 apresentam números 
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relativos e absolutos para explicações dos fenômenos analisados.  

Quanto a característica quantitativa, observa-se o não uso de dados econométricos e 

baixo índice quanto a utilização de ferramentas estatísticas. Estes fatos se confrontam com a 

característica dos autores na busca para descrever os fenômenos, bem como observações 

fundamentadas em documentos históricos e correlacionados com a afirmação de Hendriksen 

(1970) que as teorias e conceitos se desenvolvem em continuidade histórica. Mas, não há 

evidências, neste PB, que possam comprovar que houve alterações e/ou complementações nos 

princípios que regem os métodos de equivalência.  

4.2.5 Lente 5 – Processo para Integrar a Análise dos Dados 

Esta lente tem como propósito observar qual o processo de análise identificado no 

contexto correlacionado com o tema e de que forma os autores evidenciam este fato, se há 

paradoxos, indagações ou críticas quanto aos princípios que regem os métodos de custeio com 

base em equivalência. Para cumprir o propósito da Lente 5 observam-se os artigos que 

apresentam o conceito ou expressão “equivalência” classificados na Lente 1, quais sejam: 

Levant e De La Villarmois (2001; 2004; 2011), Meyssonnier (2003), Cauvin e Neuman (2007), 

De La Villarmois e Levant (2007), Alcouffe, Berland e Levant (2008), Chapko et al. (2009) e 

Levant e Zimnovitch (2013).  

Os autores, regra geral, apresentam características de análise de dados por meio da 

comparação com dados históricos e correlacionam com fatos econômicos que levaram ao 

desenvolvimento dos métodos abordados. Para o estabelecimento de confrontos, Meyssonnier 

(2003) e Alcouffe, Berland e Levant (2008) apresentam situações antagônicas ao que vem sendo 

amplamente divulgado sobre métodos de custeio com base em equivalência, com destaque para 

o último autor quando afirma ser um paradoxo a questão das constantes ocultas (princípio 

fundamental dos métodos de equivalência). Levant e De La Villarmois (2011) corroboram com 

Meyssonnier (2003) quando afirmam que os resultados encontrados nas pesquisas não 

fornecem uma resposta para eliminar as incertezas das técnicas dos métodos como, por 

exemplo, o possível impacto da escolha do produto de referência, ou a estabilidade assumida 

dos números UVA ou GP das constantes ocultas, bem como citam outros trabalhos como 

Gervais e Levant (2007; 2008) e Gervais (2009), nesta mesma linha de pensamento. 

Ainda, Meyssonnier (2003) observa que o período dado para estas alterações, das 

condições de produção, é de 5 a 6 anos entre revisão do processo de análise produtiva pelo 

método GP/UVA. Para o autor, há uma suposição muito questionável ao que se considera como 

inovação, melhorias e avanços tecnológicos, entre outros que, influenciam a produção. Na 

mesma linha, quanto ao correlacionamento de dados econômicos, encontram-se Levant e De 

La Villarmois (2004). Para os autores, o método GP, inicialmente promovido pelos membros 

da Família Lage, tem sobrevivido no Brasil, e classificam o contexto inflacionário como um 

fator favorável para utilização da UEP. Adicionalmente, questionam-se quanto a como pode ser 

encarado as várias consequências econômicas e financeiras que podem surgir, particularmente 

tendo a unidade GP como troca entre dois bens sem a ajuda da moeda. 

Por outro lado, no campo da análise, Alcouffe, Berland e Levant (2008) fazem 

comparações entre os métodos ABC e GP/UVA, sob a ótica da inovação, e argumentam que, 

como na França, o ABC foi proposto nos EUA como uma solução para os problemas 

enfrentados pelas empresas de manufatura dentro de um novo ambiente competitivo. Para os 

autores, esta difusão no tempo e no espaço é um paradoxo, visto que o seu resultado é tanto a 

homogeneização quanto a heterogeneização de práticas. Argumentam que França e EUA 

usaram os mesmos conceitos para o ABC e o ABM, embora eles não correspondem exatamente 

às mesmas práticas. No entanto o método GP permaneceu uniforme ao longo do tempo, mesmo 

que mudanças em seu nome levem a crer que o método evolui. Paradoxalmente, foi porque o 

GP não foi objeto de controvérsias. No conjunto, estas observações levam a seguinte questão 
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pelos autores: pode um método, que permanece uniforme, tornar-se global? 

Em outro momento, em pesquisa de Chapko et al. (2009), no setor da saúde, numa 

análise comparativa entre métodos denominados “top-down e botton-up”, com base em 

equivalências, questiona-se quanto as diferenças encontradas na aplicação das duas formas, na 

medida em que participam do mesmo constructo. Mas, quando comparados e correlacionados, 

diferem entre si, porque os dois métodos são diferentes na ênfase.  

Contudo, outros autores do PB não apresentam questões contrárias aos sistemas, 

pressupostos ou princípios do uso dos métodos de equivalência, bem como ao princípio das 

relações constantes. Salienta-se que há outros questionamentos identificados nos artigos, mas 

não mencionados neste momento, que não deixam de ser importantes, mas pelo critério das 

abordagens estabelecidas não foram aqui destacados. 

4.2.6  Lente 6 – Análise das Conclusões 

Esta lente tem como propósito identificar, nas conclusões ou considerações dos artigos 

do PB, se há recomendações para futuros trabalhos, bem como se há limitações identificadas e 

os principais achados das pesquisas. Os aspectos observados, neste artigo, compreendem a 

origem do método e o contexto. Entre os trabalhos de destaque, tem-se o de Bouquin (1995), 

que conclui que os escritos de Rimailho podem estimular pesquisadores ainda hoje, sempre em 

busca de paradigmas do controle. Considera uma vasta área, ainda, a ser explorada, que não é 

outro senão a prática dos fundamentos de uma organização. O conhecimento profundo destes 

escritos podem auxiliar na busca dos fundamentos da contabilidade gerencial, quanto aos 

métodos de custeio. 

Para Levant e De La Villarmois (2001) e De La Villarmois e Levant (2007), quanto ao 

interesse referente aos métodos de equivalência, consideram que é interessante estudar as 

vantagens e desvantagens percebidas por empresas ou estabelecimentos que implementaram o 

método UVA. Tais estudos de caso exploratórios já foram realizados (Levant e De La 

Villarmois, 2001), mas um estudo mais amplo é desejável. Faz parte dos métodos de 

equivalência a simplicidade e baixo custo de utilização, o que os torna atraente, mas são 

frequentemente responsabilizados por falta de fundamentos teóricos confiáveis. Neste aspecto 

Meyssonnier (2003) critica o conceito de "constantes ocultas", característica principal do 

método. Para o autor o método é problemático quando não considera a relação da melhoria 

contínua dos processos. Não pode correlacionar o método GP/UVA com a margem de 

contribuição ou com a configuração de uma margem sobre os custos específicos. Meyssonnier 

(2003) afirma que esta é uma grande deficiência deste método, do ponto de vista gerencial, bem 

como práticas de gestão de contabilidade baseados em produção equivalente estão longe da 

simplicidade e robustez vendidas pelos promotores desses métodos.  

Levant e De La Villarmois (2011) corroboram com Meyssonnier (2003) quando 

afirmam que os resultados demonstrados nas suas pesquisas não fornecem uma resposta para 

eliminar as tais incertezas técnicas do método, como o possível impacto da escolha do produto 

de referência, ou a estabilidade assumida dos números UVA, as constantes ocultas de Perrin 

(1969). Ainda, questionam a contribuição marginal do método UVA para o controle gerencial, 

por se apresentar modesto, em comparação com a sua utilidade no campo de custeio. 

Por fim, Levant e Zimnovitch (2013) concluem que os métodos de equivalência, ao 

longo do tempo, perderam seu apelo em termos de simplificação, que tinha sido a sua força 

motivadora. A capacidade do custeio direto para analisar os custos variáveis e os custos fixos 

foi muito mais significativa. Mas, com o declínio da indústria americana em face da 

concorrência japonesa na década de 1980, o método ABC foi inventado ou, segundo os autores, 

os métodos de equivalência foram reinventados.  
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4.3 Oportunidades de Pesquisas 

Foram evidenciados alguns aspectos e características relativas ao tema, o que resultou 

em questionamentos no decorrer do trabalho, bem como descobertas sobre o assunto, com o 

consequente acréscimo do conhecimento, sobre o qual se pretende aprofundar os estudos. A 

partir deste conhecimento, identificam-se algumas lacunas na literatura científica que podem 

ser transformadas em oportunidades para futuras investigações e contribuições para a área da 

contabilidade gerencial e seus fundamentos.  

Os aspectos mais evidenciados são, com relação aos fundamentos da contabilidade 

gerencial, reclamação corrente dos autores quanto a: (i) falta de fundamentos (SCAPENS, 1990; 

FLEISCHMAN; PARKER, 1991; BOUQUIN, 1995; LEMARCHAND, 2002; MÉVELLEC, 

2002); (ii) influência da economia (inflação ou não) quanto a utilidade dos modelos de custeio 

(MILLER; NAPIER, 1993; MEYSSONNIER, 2003; LEVANT; DE LA VILLARMOIS, 2004 

e 2011; CAUVIN; NEUMANN, 2007; LEVANT; ZIMNOVITCH, 2013); e (iii) aspectos 

quanto a inovação dos métodos e seus fundamentos (LEVANT; DE LA VILLARMOIS, 2001, 

BESCOS; CAUVIN; GOSSELIN, 2002; DE LA VILLARMOIS; LEVANT, 2007; 

ALCOUFFE, BERLAND; LEVANT, 2008; CHAPKO ET AL., 2009).  

Quantos aos fundamentos no processo de conceituar, identificados na Lente 1 da análise 

sistêmica, Levant e Zimnovitch (2013) classificam o GP no campo dos métodos de equivalência 

complexos. Por sua vez, através do cálculo das relações de equivalência entre os vários 

processos de produção, para que estas afirmações sejam válidas, o princípio das relações 

constantes deve cumprir o papel de manter as relações entre as equivalências constantes, mesmo 

com alterações econômicas e tecnológicas. Nesta direção, vale ressaltar que no PB não foram 

constatadas pesquisas que evidenciam a constância (ou não) das relações no sentido de validar 

uma teoria para fundamentar os métodos de equivalência. 

Finalmente, após o processo ProKnow-C, e por meio dos questionamentos verificados 

na análise sistêmica do PB, com base em Levant e De La Villarmois (2001 e 2011), 

Meyssonnier (2003) e De La Villarmois e Levant (2007), pode-se elaborar um importante 

questionamento para futuras pesquisas, que envolve, como identificar um nível de mudança nos 

aspectos econômicos, operacionais e financeiros das organizações que possam ser aceitáveis, 

para que as relações sejam consideradas constantes e, assim, sirvam de parâmetro para a 

medição e o controle da produção, na gestão dos custos em empresas multiprodutoras. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conteúdo descrito neste artigo é decorrente do estudo realizado com o propósito de 

identificar, na literatura, publicações científicas relevantes referentes ao tema “métodos de 

equivalência na gestão de custos”, bem como os princípios teóricos dos métodos aqui citados, 

em especial o das relações constantes.  

Conclui-se que há uma lacuna quanto aos fundamentos teóricos da contabilidade 

gerencial, sobretudo quanto a conceituação de equivalência na gestão de custos. Os artigos 

analisados utilizam a expressão “equivalência”, mas não conceituam o que é um método de 

equivalência. Há conceitos relativos ao princípio das relações constantes nas descrições do 

método GP e sua análise histórica.  

Outra observação importante é a falta de homogeneidade quanto a qual método pode ser 

considerado como padrão de equivalência. Somente defendido por Levant e De La Villarmois 

(2011) e por Levant e Zimnovitch (2013), isso demonstra a necessidade de explorar o assunto 

quanto aos padrões de equivalência e a semelhança dos métodos quanto a este padrão. Neste 

sentido, a Teoria Reducionista, explorada no artigo de Bjøornenak e Olson (1999) considera a 

ideia de que explicações ou teorias antigas não são geralmente substituídas por novas, e sim as 

novas teorias são refinamentos ou reduções mais detalhadas das antigas.  

Vários aspectos foram observados quanto a problemática, e com o propósito de 
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identificar discussões quanto a inovação, sucesso ou insucesso e origem dos métodos de 

equivalência e contextos. Conclui-se que, quanto ao tema inovação, há uma discussão se isto 

ocorre devido a alterações nos processos, ou outras situações. Quanto ao sucesso ou insucesso, 

destaca-se a abordagem de Meyssonnier (2003), quanto às críticas que atribui a utilização do 

método UVA e o princípio das relações constantes. 

O desenvolvimento do presente artigo, com auxílio do processo Proknow-C, 

possibilitou a exploração de diversos aspectos relevantes do tema central e seus 

direcionamentos para investigações em futuras pesquisas. Diante do exposto, conclui-se que a 

análise sistêmica, desenvolvida nesta pesquisa, possibilitou a análise crítica dos artigos do PB 

selecionado, por meio de um processo estruturado científico, sob a ótica das diversas lentes. 

Desta forma, o estudo evidenciou que a área de conhecimento sobre métodos de equivalência 

na gestão de custos configura-se como um campo fértil a ser explorado.  

Como limitações, pode-se considerar o critério usado, neste momento, de somente 

analisar os artigos publicados nas bases aqui identificadas. Para aprofundamento dos estudos 

há a necessidade de ampliar as pesquisas, considerando-se outras publicações, como artigos 

divulgados em associações, que tratam sobre o tema, bem como livros de contabilidade 

gerencial e métodos de equivalência para oferecer suporte teórico.  
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