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                                                            Resumo                                                                                                                                                                     
A contabilidade gerencial compreende um conjunto de técnicas e instrumentos que subsidiam o 

processo decisório na área contábil, sendo que sua abordagem comportamental se volta a 

compreensão do comportamento humano dos indivíduos que atuam neste processo por meio das 

teorias oriundas da psicologia. O presente estudo tem como objetivo analisar as características da 

produção científica de contabilidade gerencial por meio da abordagem comportamental nos 

programas de pós-graduação em Ciências Contábeis nos anos de 2004 a 2016. Para tanto, foi realizada 

uma pesquisa descritiva e bibliométrica com análise documental e de conteúdo de 126 teses e/ou 

dissertações publicadas nos programas de pós-graduação vinculados a Associação Nacional dos 

Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (ANPCONT).  Para e análise dos dados 

utilizou-se uma ficha padronizada com auxílio da técnica de análise de conteúdo. Conclui-se que a 

abordagem comportamental da contabilidade gerencial está presente nas teses/dissertações dos 

programas de pós-graduação no cenário nacional, porém vislumbra-se carência de estudos 

relacionados aos aspectos comportamentais dos gestores durante o processo decisório. Além de 

apresentar como uma nova tendência as pesquisas que versam sobre os fatores comportamentais nas 

áreas de finanças comportamentais, sociologia e/ou psicologia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A contabilidade gerencial tem como a finalidade fornecer aos usuários das informações, 

os dados referentes a cada atividade empresarial, por meio da coleta de dados, mensuração e 

interpretação das informações. Hong (2006, p. 5) ressalta, “as informações da contabilidade 

gerencial são voltadas exclusivamente ao público interno da organização, porque a 

contabilidade gerencial é desenvolvida para atender às necessidades de planejamento, controle 

e avaliação de desempenho”. 

Neste sentido, são utilizadas técnicas e instrumentos da contabilidade gerencial para 

auxiliar o gestor no processo decisório, a maneira utilizada pelo indivíduo para manusear as 

informações é influenciada por aspectos comportamentais diferentes. A abordagem 

comportamental é a interferência dos fatores envolvidos nos atos decisórios, conforme 

mencionado por Nascimento, Ribeiro e Junqueira (2008, p. 1), “a contabilidade gerencial é um 

campo de estudos que depende da compressão dos aspectos comportamentais envolvidas em 

seu processo”.  

Nascimento, Ribeiro e Junqueira (2008) destacam as abordagens comportamentais em 

contabilidade gerencial, são compreendidas por teorias oriundas da psicologia. Nesta mesma 

linha, Frezatti et al (2009, p. 237) mencionam que existem duas vertentes dos estudos 

comportamentais, “a primeira estuda questões relacionadas à memória, aprendizado, feedback, 

linguagem, raciocínio e pensamento e a segunda estuda essencialmente questões relacionadas 

a julgamento e tomada de decisão”. Na contabilidade gerencial são utilizados os conceitos 

psicológicos para o entendimento da forma de pensar e agir dos gestores diante da tomada de 

decisão, as vertentes teóricas auxiliam na compreensão da maneira em que o gestor fará a 

recepção, memorização, interpretação e análise das informações para poder julgar a melhor 

escolha e tomar uma decisão para o presente e futuro da organização. 
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Para compreender a influência comportamental sobre o enfoque gerencial, é 

imprescindível a utilização do levantamento bibliométrico para melhor interpretação e obtenção 

das informações referente ao tema. As pesquisas bibliométricas utilizam de técnicas qualitativas 

e estáticas para descrever a produção científica (Araújo, 2006). 

Alguns estudos têm se voltado na área contábil sobre a Abordagem Comportamental da 

Contabilidade Gerencial (ACCG), tais como: Pereira (2016) evidenciou um estudo sobre a 

utilização das informações contábeis, com o intuito de investigar a maneira de como um 

profissional conduz estas informações e o comportamento dos clientes diante da tomada de 

decisão. Na pesquisa desenvolvida por Nascimento, Ribeiro e Junqueira (2008), demostraram 

a compreensão de aspectos comportamentais e sua interação com contabilidade gerencial, por 

meio de teorias psicológicas. Birnberg e Sadhu (1986), demonstrou a estrutura para entender 

como a psicologia afeta as decisões contábeis de gestão. 

A presente pesquisa volta-se a realizar uma análise de trabalhos científicos que abordam 

o tema comportamental na área contábil, sobretudo na Associação Nacional dos Programas de 

Pós-Graduação em Ciências Contábeis (ANPCONT). Esta associação tem como foco principal 

promover e fomentar o desenvolvimento dos programas de Pós-Graduação e atuar na qualidade 

dos estudos na área da ciência social, evidenciando as pesquisas de mestrado e/ou doutorado e 

promovendo congresso para o aprimoramento e compartilhamento de informações 

(ANPCONT, 2017). A evolução dos estudos nos últimos anos deu-se da necessidade de 

compreender como a abordagem comportamental influencia diretamente e indiretamente nas 

ações desenvolvidas pelos gestores. 

Diante do exposto, emerge a indagação que norteia a presente pesquisa: Quais as 

características da produção científica da contabilidade gerencial com ênfase na abordagem 

comportamental nos programas de pós-graduação em ciências contábeis nos anos de 2004 à 

2016? Para responder a questão, a pesquisa tem como objetivo geral analisar as características 

da produção científica de contabilidade gerencial por meio da abordagem comportamental nos 

programas de pós-graduação em ciências contábeis nos anos de 2004 à 2016. Em seguida, foram 

delineados os objetivos específicos: a) verificar a evolução do tema quanto às áreas de 

concentração nos programas de pós-graduação em ciências contábeis e os orientadores mais 

prolíferos; b) analisar as temáticas sobre a ACCG e palavras-chaves mais recorrentes; e c) 

identificar os objetivos, principais resultados e sugestões para pesquisas futuras.  

O presente estudo justifica-se ao analisar a produção cientifica vinculada a contabilidade 

gerencial diante da abordagem comportamental, por meio de técnicas bibliométricas, a fim de 

identificar as características sociais, comportamentais e motivacionais que sofrem interferência 

neste processo decisório e devido a inovação deste tema na área contábil.  Nascimento, Ribeiro 

e Junqueira (2008), ressaltam que pesquisas relacionadas a este tema, tem relevância e 

contribuição para profissionais atuante na área, pois são assuntos pouco explorados, porém de 

grande importância para identificar os problemas reais enfrentados pela contabilidade gerencial. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção, aborda-se a produção científica. Em seguida, discorre-se sobre os aspectos 

relacionados à base teórica que subsidia a pesquisa, como a Abordagem Comportamental em 

Contabilidade Gerencial (ACCG) e suas principais temáticas estudadas.  

 

2.1 PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

  

A produção científica em contabilidade destaca-se principalmente em relação a 

pesquisas que se constituem em avaliações qualitativas e quantitativas de artigos, dissertações, 

teses e relatórios científicos, estes trabalhos possuem como regra a bibliometria (Theóphilo & 
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Iudícibus, 2005). Segundo Santos (2003), a produção científica destaca-se por ser uma atividade 

onde confronta as informações do autor com os conhecimentos adotados através da leitura dos 

trabalhos publicados por outros autores. Deste modo, a publicação é elaborada com o intuito de 

afirmar as argumentações dos pesquisadores por meio de referências de outros trabalhos 

científicos. Portanto, o objetivo da bibliometria é analisar os estudos científicos, por meio de 

estudos qualitativos e quantitativos das publicações. 

A produção científica é um dos meios utilizados para análise de trabalhos em revistas e 

periódicos, sendo que seu objetivo é constituir resultados de determinadas áreas do 

conhecimento. Estes estudos possuem grande relevância no processo da produção científica, 

uma vez que analisam as teorias e os autores de determinadas áreas do conhecimento. (Araújo 

& Silva, 2010). Para análises destes periódicos, torna-se necessária a utilização da técnica da 

bibliometria que se caracteriza como um estudo dos aspectos quantitativos da produção, 

dispersão e uso da informação analisada. (Macias-Chapulas, 1998). Para Santos (2003), os 

dados quantitativos são caracterizados por efetuar as contagens estatísticas dos periódicos, teses 

e dissertações analisados. 

A bibliometria surgiu primeiramente para suprir as necessidades dos bibliotecários 

conseguirem medir os livros, ou seja, verificar a quantidade de edições e exemplares que 

continham os livros. Com o passar do tempo, os estudos se voltaram a outros tipos de pesquisas 

bibliográficas, em que se começou analisar periódicos, livros e outros tipos de documentos para 

então começar os estudos bibliométricos em autores e citações. (Araújo, 2006). 

Segundo Vanti (2002), bibliometria pode ser aplicada a métodos estatísticos e 

matemáticos que servem para analisar e construir indicadores sobre a dinâmica e evolução das 

informações científicas e tecnológicas de determinadas disciplinas, áreas, organizações ou 

países. O termo se familiarizou somente em 1969 com Alan Pritchard onde descreveu que 

bibliometria significa todos os estudos que tentam quantificar os processos de comunicação 

escrita. Este processo utiliza seus resultados para apresentar os pontos relevantes no processo 

de tomada de decisão.  

Para Café e Bräscher (2008), bibliometria pode se caracterizar como um conjunto de 

normas que aplicam métodos matemáticos e estatísticos, para o mapeamento da produção 

científica de periódicos, documentos, livros e autores, a descrição física é fundamental para o 

processo bibliométrico, sem está análise não é possível identificar os pontos a serem estudados 

no grupo ou fenômeno de pesquisa. Por isso, os autores utilizam métodos padronizados para 

análise dos resultados e informações.  

 

2.2 ABORDAGEM COMPORTAMENTAL DA CONTABILIDADE GERENCIAL 

 

Na Abordagem Comportamental da Contabilidade Gerencial (ACCG) são averiguados 

os comportamentos e as interações humanas relacionados ao meio organizacional. De acordo 

com Frezatti et al. (2009, p. 236) esta vertente da contabilidade gerencial trata “a contabilidade 

como um produto de interações humanas tem uma relação muito intensa com as teorias 

comportamentais. Essas teorias contribuem para o entendimento de como as pessoas afetam ou 

são afetadas pela contabilidade gerencial”.  

A ACCG utiliza-se de teorias psicológicas para compreender os fatores que influenciam 

os gestores durante o processo decisório.  Na percepção de Frezatti et al. (2009, p. 237) “para 

entendimento dessa abordagem, a contabilidade gerencial utiliza-se de teorias provenientes da 

psicologia”. Em seguida, a Figura 1 demonstra a partir do estudo realizado por Nascimento, 

Ribeiro e Junqueira (2008) as teorias psicológicas utilizadas pela ACCG para analisar o 

comportamento dos gestores no ambiente organizacional.  
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Figura 1: Vertentes teóricas oriundas da psicologia utilizadas pela ACCG 

Fonte: adaptado de Nascimento, Ribeiro e Junqueira (2008) 

 

A psicologia cognitiva aborda como as pessoas interpretam e analisam uma informação. 

Para Sternberg (2010, p. 1), “a psicologia cognitiva é o estudo de como as pessoas percebem, 

aprendem, lembram-se e pensam sobre a informação”. Neste sentido, com auxílio dos processos 

internos oriundos da psicologia cognitiva, a ACCG analisa a influência de fatores motivacionais 

na tomada de decisão, para Eysenck e Keane (2007, p. 11), a psicologia cognitiva “está 

preocupada com os processos internos envolvimentos em extrair sentido do ambiente e decidir 

que ação deve ser apropriada”. 
Portanto, conforme os estudos de Nascimento, Ribeiro e Junqueira (2008), são 

utilizados os conceitos da fixação de dados, aprendizagem e memória e o processo decisório, 

para incrementar os estudos de ACCG dentro da psicologia cognitiva. 

Na contabilidade a fixação de dados é caracterizada pela fixação funcional de 

psicologia, conforme menciona Riahi-Belqaqui (2002, p. 181, tradução nossa), “a maioria das 

pesquisas de contabilidade tem se concentrado na fixação de dados, enquanto a pesquisa 

psicológica tem se concentrado na fixação funcional”.  

A fixação funcional enfatiza o processo decisório em relação ao comportamento 

humano, ou seja, as decisões de um gestor poderão ser influenciadas por experiências vividas, 

para Riahi-Belqaqui (2002, p. 174, tradução nossa), “a fixação funcional originou-se como um 

conceito em psicologia, decorrente de uma investigação do impacto da experiência passada no 

comportamento humano”. 

Na mesma linha de pensamento, Cardoso e Oyadomari (2010, p. 1) mencionam as 

variáveis no momento decisório, “o estudo da fixação funcional está alinhado com o estudo 

comportamentais em contabilidade onde se busca um melhor entendimento de como o processo 

de decisão ocorrer e quais as variáveis influenciam essa decisão utilizando informação 

contábil”. 

Cardoso e Oyadomari (2010) afirmam, a fixação funcional em contabilidade pode ser 

compreendido como a mudança e a harmonização de novos critérios, um exemplo é a Lei 

11.638/2007, onde gestores e usuários das informações contábeis tiveram que se adequar as 

mudanças e suas decisões são a partir de conceitos aprendidos e fixados em experiências 

passadas. 

O processo de aprendizagem relaciona-se com o aperfeiçoamento e a aquisição de novos 

conhecimentos em que são utilizados mecanismos para obter novas informações e armazenar 

na memória. Para compreender os métodos de aprendizagem e memória, psicólogos 

caracterizaram três etapas, codificação, armazenamento e recuperação. (Sternberg, 2010). Para 

Teorias Psicológicas

Psicologia Cognitiva

a. Fixação de dados

b. Aprendizagem e memória

c. Processo decisório

Psicologia Social

a. Teoria da obediência

b. Teoria da atribuição

c. Teoria da dissonância cognitiva

Psicologia da Motivação

a. Teoria da fixação de 
metas
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Sternberg (2010, p. 153) “a memória, como um processo, refere-se aos mecanismos dinâmicos 

associados ao armazenamento, retenção e recuperação de informações sobre experiências 

passadas.” O autor complementa ainda que a codificação é a representação e apresentação dos 

dados e o armazenando compreende as informações retidas na memória e utilizada na 

recuperação dos conhecimentos que são armazenadas na memória e utilizados quando 

necessário.  

A psicologia cognitiva tem como ênfase abordar os processos decisórios e suas 

características dentro do ambiente organizacional, sendo o processo de escolha relevante para 

obtenção dos resultados da empresa, Andrade e Amboni (2009, p. 130) ressaltam, “o processo 

decisório pode ser definido como o processo de pensamento e ação que culminará com uma 

escolha”, sendo que “as decisões são necessárias para o planejamento, a organização, a atuação 

e o controle”. Para Bazerman (2004) na área contábil esta teoria compreende a heurística, os 

vieses motivacionais, a justiça na tomada de decisões e a escalada irracional do 

comprometimento.  

A psicologia social aborda os tipos de comportamentos sociais de uma pessoa com 

outras e suas influências nos processos cognitivos. Para Rodrigues, Assmar e Jablonski (2013, 

p. 19) a “psicologia social é o estudo científico de manifestações comportamentais de caráter 

situacional suscitadas pela interação de uma pessoa com outras pessoas, ou pela mera 

expectativa de tal interação, bem como dos processos cognitivos e afetivos decorrentes do 

processo de interação social”. 

A psicologia social está diretamente ligada ao comportamento humano, como as pessoas 

são influenciadas, quais suas reações perante as organizações e a sociedade, Michener, 

DeLamater e Myers (2005, p. 3) mencionam que “a psicologia social procura descobrir as 

precondições que originam os vários comportamentos sociais. As relações causais entre as 

variáveis são fundamentos importantes para a construção da teoria”. 

A teoria da obediência aborda o comportamento de determinados grupos sociais em 

aceitarem certos direitos e obrigações perante os outros indivíduos do grupo. Estes direitos 

podem conceder a uma pessoa autoridade frente às outras, esta autoridade dá a capacidade de 

um integrante dar ordens e deveres a outros (Michener; Delamater & Myers, 2005). 

A obediência é a reação em que um indivíduo tende a seguir por um superior, que tenha 

autoridade de impor algo para ser seguido e/ou respeitado. Michener, DeLamater e Myers 

(2005, p. 262) destacam que “a obediência à autoridade frequentemente produz resultados 

benéficos, já que ela facilita a coordenação entre as pessoas nos grupos ou em ambientes 

coletivos”. Um estudo feito por Milgran revelou que os indivíduos tendem a seguir o 

comportamento por obediência por referência, recompensa ou informação (Rodrigues, Assmar 

& Jablonski, 2013). 

Para Robbins (2009, p. 28), “a teoria da atribuição objetiva explicar como julgamos as 

pessoas de maneira diferente, dependendo do sentido que atribuímos a um dado 

comportamento”. Por isso, antes de julgar uma pessoa é necessário identificar as causas do 

comportamento, pois estes comportamentos podem ser influenciados por causas internas, onde 

um indivíduo está sob seu controle, ou pelas causas externas, que se acredita que o indivíduo 

está sendo controlado, manipulado perante aquela situação. 

A Teoria da Atribuição, segundo Cohen e Fink (2003), possibilita a análise do 

comportamento dos indivíduos perante determinada situação, nesta teoria a três fatores que 

devem ser levados em consideração antes de determinado comportamento ser julgado: a 

diferenciação, o consenso e a coerência. Michener, DeLamater e Myers (2005, p. 154) relatam 

que na teoria da atribuição, “observamos o comportamento dos outros e inferimos as suas 

causas – intenções, habilidades, traços, motivos e pressões situacionais que explicam por que 

eles agem de determinada maneira”. 
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Robbins (2009, p. 29) destaca que “comportamentos semelhantes não são percebidos de 

maneira semelhante. Observamos as ações e as julgamos dentro de um contexto situacional”. 

Esta teoria tem por objetivos identificar comportamentos, por isso Rodrigues, Assmar e 

Jablonski, (2003, p. 148) citam que “a sequência postulada pela teoria é a seguinte: a) ocorrência 

de um comportamento; b) atribuição de uma causa para este comportamento e c) determinação 

das dimensões causais locus e controlabilidade”. 

Para Álvaro e Garrido (2007), a dissonância cognitiva trata-se de opiniões ou 

comportamentos que não convêm com o que a pessoa pensa referente a ela, ocorrendo assim à 

dissonância, quando seus comportamentos e opiniões são de igual relevância, ocorre um 

número de cognições inconsistentes que determinaram o tamanho da dissonância. Álvaro e 

Garrido (2007, p. 169) destacam que “a dissonância cognitiva é, portanto, aquela situação em 

que a pessoa percebe a existência de uma contradição entre dois elementos de cognição”. A 

dissonância cognitiva pode ocorrer em duas situações: depois de uma decisão e/ou quando 

alguém atua de maneira contraditória com suas crenças. (Michener, Delamater & Myers, 2005). 

O ponto relevante dessa teoria reside na busca de um estado de harmonia entre nossas 

cognições, ou seja, nossos pensamentos, opiniões, comportamentos, crenças e conhecimentos. 

(Rodrigues, Assmar & Jablonski, 2013). A dissonância trata dos comportamentos e fatores 

motivacionais, por isso Álvaro e Garrido (2007, p. 168-169) destacam que, “a dissonância é, 

portanto, um fator motivacional, isto é, a existência de cognições dissonantes levará a pessoa 

atuar para reduzir a dissonância”. 

O estudo Cross-Cultural relata os aspectos relevantes entre as culturas, um dos 

elementos fundamentais para compreensão da cultura são as mudanças sociais. O ambiente 

cultural pode ser influenciado pela cultura das normas, dos valores e dos comportamentos entre 

os grupos onde estamos inseridos. A cultura no contexto social pode ser influenciada por 

aspectos econômicos, políticos, tecnológicos, sociais de um país. Sendo assim, pode ter 

influência no controle gerencial das organizações, pois os indivíduos que estão inseridos nas 

organizações possuem culturas diferentes que traz essas culturas externas para organização 

(Santos, 2012).  

As teorias motivacionais têm com ênfase o comportamento humano, perante a 

realização de alguma atividade e enfatizam que são ações que os indivíduos realizam a fim de 

alcançar uma meta ou objetivo.  Spector (2010, p. 285) destaca que “as teorias de motivação no 

trabalho normalmente se preocupam mais com as razões do que com as habilidades que levam 

certos indivíduos a realizar suas tarefas melhor do que outros”.  

Nascimento, Ribeiro e Junqueira (2008, p. 5) mencionam que “a motivação refere-se 

aos fatores internos do indivíduo (tais como necessidades, desejos e interesses) que ativam, 

mantêm e direcionam o comportamento”. Nesta linha, Andrade e Amboni (2009) ressaltam que 

a motivação interna está relacionada com as recompensas psicológicas, tais como: o 

reconhecimento, os novos desafios e a motivação externa são as recompensas materiais 

(salários e benefícios).  

A teoria de fixação de metas tem como base a motivação dos funcionários perante as 

organizações, uma vez que aborda os objetivos e os interesse pessoais que poderão influenciar 

em um determinado comportamento. Segundo Spector (2010, p. 303), “o princípio básico dessa 

teoria diz que o comportamento das pessoas é motivado por suas intenções e seus objetivos, 

que podem estar intimamente relacionados a comportamentos específicos”.  

A teoria analisa como a implantação de metas dentro de um grupo organizacional 

motivado poderá impactar nos resultados da empresa. Na percepção de Spector (2010, p. 304), 

“do ponto de vista organizacional, a fixação de metas pode ser uma forma de manter ou 

aumentar o desempenho no trabalho, e várias empresas tem utilizado a fixação de metas 

justamente para isso”.   
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2.3 PRINCIPAIS TEMÁTICAS ESTUDADAS NA ACCG 

 

Nascimento, Ribeiro e Junqueira (2008), apontaram em sua pesquisa as seis principais 

temáticas abordadas nos estudos que versam sobre a ACCG no âmbito internacional, conforme 

expõem o Quadro 1.  
Quadro 1: Principais temáticas em ACCG no contexto internacional 

No. Temática de Pesquisa Autores Metas da Pesquisa 

1 

Planejamento, orçamento, 

design, distorção da informação 

(budgetary slack) e 

comportamento disfuncional. 

Riahi-Belkaoui (2002), 

Caplan (1969) e Kren 

(1997) 

Identificar, predizer e reduzir a 

ocorrência de comportamento 

disfuncionais e aéticos no âmbito da 

contabilidade gerencial. 

2 

Julgamento e tomada de decisão 

em contabilidade gerencial 

Riahi-Belkaoui (2002) 

  

Identificar, predizer e modificar 

processos cognitivos de julgamento e 

decisão baseados em artefatos da 

contabilidade gerencial 

3 

Estudos "cross-cultural" - 

Cultura nacional e seu impacto na 

contabilidade gerencial Riahi-Belkaoui (2002)  

Identificar o efeito das diferentes 

culturas nacionais no indivíduo na 

utilização e implementação dos 

artefatos de contabilidade gerencial. 

4 

Avaliação de performance 

organizacional e incentivos 

(remuneração) 

Riahi-Belkaoui (2002) e 

Kren (1997)  

Identificar, predizer e modificar 

estrutura dos sistemas de incentivos 

para aumentar a congruência de 

objetivos. 

5 

Participação no processo de 

controle gerencial, atendimentos 

das metas e motivação 

Kren, (1997) e Riahi-

Belkaoui (2002). 

  

Identificar, predizer e modificar os 

efeitos da participação no processo de 

controle gerencial, investigando 

questões relativas a participação e 

performance. 

6 

Confiada em medidas de 

performance de contabilidade - 

Reliance on Accouting 

Performance Measures (RAPM) 

Kren (1997), Riahi-

Belkaoui (2002), 

Hopwood (1972) e 

Vagneur e Peiperl 

(2000). 

Identificar, predizer e modificar 

aspectos relacionados a estilo da 

avaliação de performance entre 

superiores e subordinados. 

Fonte: Nascimento, Ribeiro e Junqueira (2008, p. 5). 

No âmbito internacional as temáticas da ACCG apresentam relevância no presente  

estudo, pois com o auxílio delas pode-se identificar algumas pesquisas voltadas para o 

comportamento no ambiente organizacional a partir de um planejamento e controle das 

informações com o intuito de reduzir as distorções no processo de tomada de decisão, bem 

como torna-se foi possível identificar estudos de culturas em um ambiente coletivo e os de 

incentivos e performance motivacional no cumprimento de metas. 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A pesquisa de cunho descritivo e bibliográfico utiliza uma abordagem quantitativa e 

qualitativa, uma vez que busca analisar as características da produção científica nos anos de 

2004 a 2016 de contabilidade gerencial na sua abordagem comportamental nos programas de 

pós-graduação em ciências contábeis brasileiros. Andrade (2010), destaca que as pesquisas de 

natureza descritiva têm a preocupação de observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-

los e interpretá-los. A pesquisa descritiva utiliza técnicas padronizadas para a coleta de dados, 

seu principal objetivo é descrever as características de determinada população ou fenômeno, o 

processo de descrever significa identificar, relatar e comparar as variáveis encontradas na 

amostra coletada. (Gil, 2010).  

O estudo faz uso das abordagens quantitativa e qualitativa por meio da técnica 

bibliométrica. Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa por descrever e interpretar os 
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conteúdos utilizados para a elaboração de um levantamento bibliométrico e quantitativa, uma 

vez que quantifica as informações dos estudos e demonstra a padronização a partir de critérios 

de busca bem definidos.  

Na primeira etapa da pesquisa utiliza-se o método quantitativa, de acordo com 

Ikpaahindi (1985), os estudos bibliométricos compreendem a utilização de uma série de 

técnicas que buscam quantificar o processo da comunicação escrita. As pesquisas bibliográficas 

fazem uso de trabalhos publicados principalmente livros e artigos científicos para a realização 

de seus estudos. (Gil, 2010). Este tipo de pesquisa é utilizado com frequência na área contábil, 

por se tratar de um método utilizado pelos pesquisadores para formular novas teorias ou 

aprofundar as teorias existentes. (Beuren et al., 2013). A segunda etapa do estudo, corresponde 

a abordagem qualitativa que se classifica como documental e conteúdo por analisar o conteúdo 

das dissertações e/ou teses disponíveis nos anos de 2004 à 2016, nos sítios eletrônicos dos 

programas de pós-graduação associados ao ANPCONT. 

A coleta de dados das dissertações e/ou teses ocorreu nos programas de pós-graduação 

em Ciências Contábeis associados ao ANPCONT. Esta associação conta com 29 instituições 

de ensino brasileiras com cursos voltados a área contábil, conforme informações coletadas no 

sítio eletrônico entre março e abril de 2017. 

O critério adotado para delimitar o universo das teses e/ou dissertações analisadas foi a 

busca pelas terminologias: “contabilidade gerencial, psicológico, decisão, comportamento, 

motivação, cognitivo e comportamental” no título, resumo e/ou palavras-chaves, conforme o 

estudo de Nascimento, Ribeiro e Junqueira (2008) que resultou em uma amostra inicial 

composta por 153 estudos. A segunda seleção, além das terminologias anteriores foram 

acrescentadas as palavras: “decisões, cognitivos e gerencial” que resultou em um acréscimo de 

107 documentos, totalizando 260 estudos selecionados. Na terceira seleção, realizou-se a leitura 

dos 260 estudos e foram excluídos 98 teses e/ou dissertações que não abordavam a 

contabilidade gerencial, estes estudos estavam relacionados à endividamento das empresas, 

comportamento dos futuros contribuintes, integração de sistemas, convergência contábil, entre 

outros. Desta forma, a amostra final resultou 126 teses e/ou dissertações publicadas nos 

programas de pós-graduação associados à ANPCONT.  

Como limitação, destaca-se que algumas instituições de ensino não disponibilizaram os 

trabalhos (teses e dissertações) aprovados em seus respectivos sítios eletrônicos, em outras 

instituições havia erro no site, o que impedia a busca e por fim, em alguns programas era 

necessário efetuar o login para obter acesso as dissertações e/ou teses publicadas o que não 

permitiu a coleta das informações em 10 programas de pós-graduação. O Quadro 2 demonstra 

as instituições de ensino associadas a ANPCONT e o número de trabalhos selecionados que 

abordaram a ACCG.  
Quadro 2: Instituições de ensino que abordaram a ACCG 

   Instituições de Ensino Superior – IES Siglas Região 
Teses e/ou 

Dissertações 

Universidade Federal da Bahia  UFBA 

Nordeste 18 

Universidade Federal do Ceará  UFC 

Universidade Federal de Pernambuco UFPE 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte  UFRN 

Universidade Federal Rural de Pernambuco  UFRPE 

Fundação Instituto Capixaba de Pesquisas em  

Contabilidade, Economia e Finanças  
FUCAPE 

Sudeste 39 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro  UERJ 

Universidade Federal de Minas Gerais  UFMG 

Universidade Federal do Rio de Janeiro  UFRJ 

Universidade Federal de Uberlândia UFU 
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Universidade de São Paulo  USP 

Fundação Universidade Regional de Blumenau  FURB 

Sul  69 
Universidade Federal do Paraná  UFPR 

Universidade Federal de Santa Catarina  UFSC 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos  UNISINOS 

Total 126 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Observa-se no Quadro 2, que as instituições que de ensino que ainda não apresentaram 

estudos que abordam ACCG, foram: a Universidade de Brasília (UNB) localizada na região 

centro-oeste, na região nordeste a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), referente as 

instituições situadas na região sudeste cito, Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, 

Atuariais e Financeiras (FIPECAFI), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Fundação Escola de Comércio Álvares 

Penteado (UNIFECAP) e Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). E por fim, na região 

sul as instituições Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná (UNIOESTE) e Universidade Comunitária Regional de Chapecó (UNOCHAPECÓ). 

Entre essas instituições estão aquelas que não conseguimos acesso aos trabalhos científicos 

publicados.  

A etapa de coleta e análise dos dados foi direcionada a partir da elaboração dos 

indicadores bibliométricos por meio de uma ficha padronizada que auxiliou na análise de 

conteúdo, com os seguintes tópicos: a) evolução dos trabalhos ao longo do tempo; b) palavras-

chave; c) orientadores mais prolíficos; d) nome dos programas de pós-graduações em que o 

trabalho foi publicado; e) linha de pesquisa vinculado ao estudo pesquisado; f) temáticas de 

pesquisa em abordagem comportamental à contabilidade gerencial; g) objetivos dos estudos; h) 

sugestões de pesquisas futuras; i) principais resultados encontrados.  

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste tópico, apresenta-se os resultados obtidos a partir da análise das 126 teses e 

dissertações selecionadas na base de dados ANPCONT, os estudos foram mapeados por meio 

da análise de conteúdo sobre à abordagem comportamental na contabilidade gerencial. Em 

seguida, apresentam-se as características dos estudos publicados no período de 2004 a 2016. 

 

4.1 EVOLUÇÃO DOS TRABALHOS AO LONGO DO TEMPO     

 

Para analisar a disseminação de pesquisas relacionadas ao tema abordado no período 

investigado, conforme explicita a Tabela 1. 
Tabela 1:  Quantidade de artigos por ano 

Ano de Publicação Quantidade de Teses e/ou Dissertações (%) 

2004 1 1% 

2005 6 5% 

2006 4 3% 

2007 11 9% 

2008 15 12% 

2009 8 6% 

2010 12 10% 

2011 16 13% 

2012 16 13% 

2013 7 6% 

2014 13 10% 

2015 8 6% 
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2016 9 7% 

Total  126 100% 

Fonte: dados da pesquisa. 

Conforme a Tabela 1, o auge das publicações nos programas de pós-graduação 

associados ao ANPCONT analisados, ocorreu nos anos de 2011 e 2012 com a publicação de 16 

estudos em cada ano, totalizando 26% dos estudos que abordaram “contabilidade gerencial, 

psicológico, decisão, decisões, comportamento, motivação, cognitivo, cognitivos e 

comportamental”. 

Em seguida, observa-se que os estudos têm se mantido constante ao longo dos anos, 

porém em menor número de publicações nos anos de 2004 a 2007 e ainda, com uma variação 

de 1% a 9%. Observou-se uma evolução nos anos de 2008 a 2012 com uma variação de 10 a 

13%. Entretanto, verifica-se um declínio nas publicações que abordaram o tema a partir de 2013 

em que foram identificadas 7 publicações, 2014 foram mapeadas 13 publicações, 2015 aparece 

com 8 publicações e 2016 com 9 teses e/ou dissertações publicadas. 

 

4.2 PALAVRAS-CHAVE 

 

Em relação as palavras-chaves abordadas nos 126 estudos que compõem a amostra, 

criou-se uma nuvem de palavras por intermédio do site Wordclouds. Destaca-se que embora 

algumas palavras sejam compostas, como é o caso de contabilidade gerencial, tomada de 

decisões e sistema de gestão, para a criação da nuvem de palavras, o programa considera pelo 

número de aparições, independentemente, se elas constituem o significado de forma conjunta 

ou individual, conforme apresenta a Figura 2. 
Figura 2 – Nuvem de palavras obtida pelas palavras-chaves das teses e/ou dissertações 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

A nuvem de palavras formou-se a partir das 438 palavras-chaves encontradas nos 126 

estudos analisados. De acordo com a Figura 2, as palavras mais recorrentes foram 

“contabilidade”, “gerencial”, “controle”, “gestão” e “decisão”. As demais palavras aparecem 

com menor frequência devido a menor recorrência nos estudos analisados.  

 

4.3 ORIENTADORES MAIS PROLÍFEROS      

 

A Tabela 2 demonstra o ranking dos orientadores mais prolíferos que orientarem os 

estudos sobre abordagem comportamental em contabilidade gerencial nos anos de 2004 a 2016. 
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Tabela 2: Ranking de Orientadores mais prolíficos 

Ranking Orientadores N° de Teses e/ou Dissertações 

1° 

Carlos Eduardo Facin Lavarda 7 

Josir Simeone Gomes 7 

Márcia Maria dos Santos Bortolocci Espejo 7 

2° 
Ilse Maria Beuren 5 

Lauro Brito de Almeida 5 

3° Ana Carolina Pimentel Duarte da Fonseca 4 

 Fonte: dados da pesquisa. 

Ressalta-se que foram identificados 78 orientadores entre as 126 teses e/ou dissertações 

que compõem a amostra desta pesquisa. Na Tabela 2, demonstram-se os autores mais prolíferos 

que ocupam o primeiro lugar no ranking foram Carlos Eduardo Facin Lavarda, Josir Simeone 

Gomes e Márcia Maria dos Santos Bortolocci com 7 trabalhos orientados no decorrer no 

período analisado. Em seguida, na segunda posição, tem-se Ilse Maria Beuren e Lauro Brito de 

Almeida com cinco trabalhos orientados. A terceira posição é ocupada por Ana Carolina 

Pimentel Duarte da Fonseca com quatro trabalhos. 

 

4.4 PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Na Tabela 3, apresentam-se os trabalhos desenvolvidos referente a conclusão de curso, 

em nível de mestrado e doutorado com ênfase na área gerencial.  
Tabela 3: Programa de Pós-Graduação com publicações em ACCG 

Nome da Instituição de Pós-Graduação de Publicação do Trabalho 

N° de 

Trabalho Percentual 

Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) 24 19% 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade 

Regional de Blumenau (FURB) 20 16% 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade do Vale 

do Rio dos Sinos (UNISINOS) 15 12% 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 13 10% 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE) 11 9% 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Fundação Instituto 

Capixaba de Pesquisa em Contabilidade, Economia e Finanças (FUCAPE)  10 8% 

Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) 10 8% 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) 7 6% 

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade da 

Universidade De São Paulo (USP) 5 4% 

Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) 4 3% 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG) 3 2% 

Programa de Pós-Graduação em Administração e Controladoria da 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 1 1% 

Programa de Pós-Graduação em Controladoria da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco (UFRPE) 1 1% 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN) 1 1% 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) 1 1% 

Total Geral 126 100% 
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A Tabela 3, destaca-se em primeira colocação com 19% o Programa de Pós-Graduação 

em Contabilidade da Universidade Federal do Paraná (UFPR) com 24 estudos desenvolvidos 

sobre a temática. A segunda colocação, com 16% o Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Contábeis da Universidade Regional de Blumenau (FURB) com 20 trabalhos em ACCG. Em 

terceira colocação com 12%, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) com 15 estudos que abordam a 

contabilidade gerencial, teoria psicológica, teoria social e teoria motivacional. 

 

4.5 ÀREA DE CONCENTRAÇÃO VINCULADO AO ESTUDO PESQUISADO 

  

Neste tópico, discorre-se sobre as áreas de concentração vinculadas aos programas de 

pós-graduação analisados.  
Figura 1: Área de concentração IES associadas ao ANPCONT 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

A Figura 1, apresenta as vinte e nove instituições pesquisadas da amostra, a área de 

concentração em que obteve maior número de publicações e a área de concentração dos 

programas de pós-graduação voltada a Contabilidade e Finanças com 29 teses e/ou dissertações 

publicadas, destes 5 da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e 24 da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR). Em seguida, foram publicados 27 trabalhos vinculado 

a área de concentração de Controladoria e Contabilidade, destes 11 da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), 7  da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 5 da Universidade 

De São Paulo (USP), três são da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e um da 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU).  

Em seguida, foram identificados 23 trabalhos vinculado à área de concentração em 

Controle de Gestão, sendo 13 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e 10 da 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), posteriormente foram identificados 20 

trabalhos publicados voltados a  área de concentração em Contabilidade Gerencial da 

Universidade Regional de Blumenau (FURB). Também foi possível identificar 10 trabalhos 

publicados na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) referente à área de Controladoria 

e Governança, as áreas de concentração de Contabilidade Gerencial e Tributária; e 

Controladoria obteve 9, 7 e 5 trabalhos publicados respectivamente no decorrer do período 

analisado. 

 

4.6 TEMÁTICAS DE PESQUISA EM ACCG 

 

Na Tabela 4, apresenta um ranking sobre a classificação dos estudos nas temáticas de 

abordagem comportamental em contabilidade gerencial.  
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Tabela 4: Temáticas de Pesquisa em ACCG 

Temáticas de Pesquisa em ACCG N° de Trabalho % 

Planejamento, orçamento, design, distorção da informação (budgetary slack) e 

comportamento disfuncional 2 2% 

Julgamento e tomada de decisão em contabilidade gerencial 49 39% 

Estudos "cross-culture" - Cultura nacional e seu impacto na contabilidade 

gerencial 3 2% 

Avaliação de performance organizacional e incentivos (remuneração) 1 1% 

Participação no processo de controle gerencial, atendimentos das metas e 

motivação 5 4% 

Confiança em medidas de performance de contabilidade - Reliance on Accouting 

Performance Measures (RAPM) 2 2% 

Psicologia Cognitiva 9 7% 

Fixação de Dados  1 1% 

Psicologia Motivacional 3 2% 

Outros 51 40% 

Total Geral 126 100% 

Fonte: dados da pesquisa. 

Observa-se na Tabela 4, que os trabalhos desenvolvidos se voltam a compreensão do 

julgamento e tomada de decisão com 49 estudos relacionados, ou seja, 39% mostraram os 

artefatos utilizados para a tomada de decisão. Posteriormente, a teoria da psicologia cognitiva 

evidenciou nove trabalhos relacionados ao interpretar, analisar e lembrar as informações 

correspondendo a 7% e 4% dos trabalhos que estão relacionados a participação no processo de 

controle gerencial, atendimentos das metas e motivação com cinco estudos.   

Em relação ao item “outros” com 40% dos estudos que abordam a ACCG, percebe-se 

que estão incluídas as pesquisas que não se enquadraram na temática abordada, porém eles 

compõem a amostra final por aprestarem as terminologias no título, resumo ou palavras-chave. 

Entretanto, na análise de conteúdo efetuada, constatou-se que estes não se enquadram em 

nenhuma temática voltada para a ACCG, por este fator os estudos foram classificado como 

“outros”. Os estudos são voltados para controle de gestão, sistemas contábeis, implantação de 

Enterprise Resource Planning (ERP), impactos de internacionalização, ensino, entre outros. 

Os achados divergem dos resultados encontrados por Nascimento, Ribeiro e Junqueira 

(2008) no cenário internacional. Os autores analisaram o estado da arte da abordagem 

comportamental da contabilidade gerencial em periódicos internacionais e evidenciaram a 

predominância de 41% em relação ao tema de julgamento e tomada de decisão em contabilidade 

gerencial, visto que isso ocorreu pela diversidade que o assunto engloba nesta temática, 

seguindo de avaliação de performance organizacional e incentivos com 21%, planejamento, 

orçamento e design 13% e por fim participação no processo de controle gerencial 14%. 

 

4.7 MAPEAMENTO 

 

O mapeamento dos estudos quanto aos objetivos e principais resultados sobre a ACCG, 

foi realizado por meio da análise de conteúdo, com auxílio de uma ficha padronizada e registros 

de categorias do enquadramento da pesquisa. Os resultados obtidos com o mapeamento estão 

listados na sequência.  

Na análise do conteúdo, identificou-se em relação aos objetivos da pesquisas analisadas 

que houve um alinhamento no que se refere a utilização da informação contábil como suporte 

e apoio à tomada de decisão (Souza, 2004; Ferrari, 2008; Alves, 2008; Ortiz, 2012; Bezerra, 

2012; Pequeno, 2013; Ferreira, 2013; Araújo, 2015; Manzi, 2016). Verificou-se nos estudos 

que os demonstrativos gerados contabilidade gerencial são de relevantes no auxílio as questões 
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estratégicas das empresas, com isso, houve uma incidência quanto a utilização de artefatos da 

contabilidade gerencial. (Andrade, 2009; Oliveira, 2011; Reis, 2012; Popik, 2013; Campos, 

2013; Paulo, 2016). As teses e/ou dissertações apontaram um posicionamento nas questões 

relacionadas a implantação e impactos gerados pelos uso de sistemas gerencial, com o objetivo 

de proporcionar uma mudança quanto ao gerenciamento de resultados (Faria, 2010; Rey, 2011; 

Angonese; 2012; Isidoro, 2012; Crespo, 2014). 

Os achados da pesquisa corroboram com a afirmação de Nascimento, Ribeiro e 

Junqueira (2008, p. 6), quando apontam os estudos de julgamento e a tomada de decisão como 

“o papel das informações de contabilidade gerencial no processo decisório e julgamento de 

profissionais na organização, como o objetivo de descrever, predizer e modificar o 

comportamento dos usuários da informação contábil para melhor a performance 

organizacional”. 

No que se refere, aos principais resultados encontrados nas pesquisas analisadas, 

destacam-se os estudos de contabilidade gerencial como ferramenta de custos e de gestão com 

ênfase na tomada de decisões. (Muraro, 2007; Barros, 2008; Angonese, 2012; Arruda, 2012; 

Barbosa, 2016). Diante da utilidade de um sistema de informação gerencial, a contabilidade de 

Custos é utilizada como um instrumento relevante para o controle gerencial e para os processos 

decisórios (Silveira, 2007; Mattos, 2008; Souza, 2008; Costa, 2010; Ortiz, 2012; Santos, 2014). 

Além disso, outras pesquisas apontam a utilização dos artefatos de contabilidade gerencial 

como suporte ao processo de gestão. (Filho, 2005; Amâncio, 2011; Campos, 2013; Daciê, 2016; 

Paulo, 2016). 

Em relação, as novas tendências e recomendações de pesquisas encontradas nos estudos 

analisados que versam sobre a ACCG, destacam-se as recomendações de estudos que abordem 

os fatores comportamentais voltados a contabilidade gerencial como ferramenta de tomada de 

decisões. Observou-se também, a necessidade de estudos que aprofundem as áreas de finanças 

comportamentais, sociologia e/ou psicologia, pois foram identificados a partir da revisão da 

literatura que há poucos trabalhos publicados sobre o assunto. (Angonese, 2012; Isidoro, 2012; 

Borges, 2014; Zonatto, 2014). Destaca-se ainda como sugestões futuras a aplicabilidade dos 

artefatos de contabilidade gerencial e os fatores que podem influenciá-los, a realização de 

pesquisas que versem sobre custos como instrumento de de gestão e a utilização no processo 

decisório, também estudos sobre os sistemas gerenciais e as novas abordagens do controle 

gerencial, bem como a ampliação da amostra para  os mais variados segmentos de atuação e a 

replicação dos estudos em outros países utilizando os mesmo critérios de análise para efeito de 

comparação de resultados. (Gielow, 2005; Denberg, 2010; Mottin, 2011; Oliveira, 2011; Reis, 

2012; Campos, 2013; Zonatto, 2014). 

Cabe mencionar que a pesquisa realizada por Nascimento, Ribeiro e Junqueira (2008), 

possibilitou o conhecimento das diversas maneiras de interpretar a contabilidade gerencial 

como instrumento na tomada de decisões, bem como analisar as várias formas de abordagem 

comportamental nas mais diversas áreas do conhecimento. Depreende-se que as pesquisas 

realizadas no cenário nacional também abordam as diferentes aplicações da ACCG em viéses 

distintos que demonstram a interdisciplinariedade do tema na área contábil.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

O estudo objetivou analisar as características da produção científica de contabilidade 

gerencial por meio da abordagem comportamental nos programas de pós-graduação em ciências 

contábeis nos anos de 2004 a 2016. Para tanto, foi realizada uma pesquisa descritiva e 

bibliométrica com análise documental e de conteúdo de 126 teses e/ou dissertações publicadas 

nos programas de pós-graduação vinculados a Associação Nacional dos Programas de Pós-



15 
 

 
 

Graduação em Ciências Contábeis (ANPCONT).  Para e análise dos dados utilizou-se uma ficha 

padronizada com auxílio da técnica de análise de conteúdo.  

Em relação aos programas de pós-graduação constatou-se o predomínio das publicações 

de estudos sobre a ACCG nas instituições situados na região sul (47%), sendo elas: 

Universidade Federal do Paraná, Universidade Regional de Blumenau e Universidade do Vale 

do Rio dos Sinos. Destaca-se que o auge das publicações ocorreu nos anos de 2011 e 2012, com 

um total de 16 estudos em cada período, detendo 26% das publicações entre os anos de 2004 a 

2016. Entre as áreas de concentração dos programas de pós-graduação, verificou-se a 

frequência de estudos relacionados à Contabilidade e Finanças com 29 teses e/ou dissertações. 

Cabe ressaltar que foram encontrados 78 orientadores que orientaram trabalhos que versam 

sobre a ACCG, no qual destacaram-se os professores Carlos Eduardo Facin Lavarda, Josir 

Simeone Gomes e Márcia Maria dos Santos Bortolocci, correspondendo a 16,7% da amostra 

analisada. 

A partir da análise dos objetivos dos estudos analisados, constatou-se com o 

mapeamento que um alinhamento no que se refere a utilização da informação contábil como 

suporte e apoio à tomada de decisão, além da incidência quanto a aplicação de artefatos da 

contabilidade gerencial que confirmam os apontamentos de Nascimento, Ribeiro e Junqueira 

(2008).  No que tange, aos resultados e recomendações apresentados na análise da amostra, 

destacam-se os estudos de contabilidade gerencial como instrumento de custos e  gestão com 

ênfase na tomada de decisões. E ainda, os artefatos de contabilidade gerencial como suporte ao 

processo de gestão e suas influências. Por fim, ressaltam-se como novas tendências de pesquisas 

sobre os fatores comportamentais que aprofundem as áreas de finanças comportamentais, 

sociologia e/ou psicologia.  

Os resultados encontrados divergem parcialmente dos achados Nascimento, Ribeiro e 

Junqueira (2008), quando evidenciarem resultados distintos sobre as temáticas da ACCG, 

apresentaram resultados discutiram quanto aos aspectos metodológicos e específicos da atuação 

do profissional que atua em contabilidade gerencial. Entretanto, corroboram em relação a 

utilização da abordagem psicológica para o entendimento de problemas reais enfrentados pela 

contabilidade gerencial. 

Conclui-se que a abordagem comportamental da contabilidade gerencial está presente 

nas teses/Dissertações dos programas de pós-graduação no cenário nacional, porém vislumbra-

se carência de estudos relacionados aos aspectos comportamentais dos gestores durante o 

processo decisório. Além de apresentar como uma nova tendência as pesquisas que versam 

sobre os fatores comportamentais nas áreas de finanças comportamentais, sociologia e/ou 

psicologia. Sugere-se para pesquisas futuras, a replicação do estudo em outra base de dados, 

bem como em eventos científicos da área para averiguar o comportamento da ACCG no 

contexto nacional.   
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