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11H30

Modelos de avaliação 
de desempenho

Outros temas relacionados 
com os custos 

Modelos e técnicas de custeio Custos no setor da saúde
Custos e responsabilidade 

social e ambiental
Gestão estratégica 

de custos
Gestão de custos 
no setor público

Balanced Scorecard - Indicadores 
estratégicos de desempenho para 

concessionárias automobilísticas: um 
estudo de caso para rede de caminhões

Comportamiento de la inflación y del índice 
nacional de precios al consumidor bajo 

medidas de control de precios en Venezuela

A aplicação do método dos centros de 
custos na área industrial de uma empresa 

jornalística

Análise financeiro aplicando Custeio Pleno 
em uma unidade hospitalar pública

A gestão de resíduo policloreto de vinela 
(PVC) na Grendene S/A

Aplicação do método do custo de viagem 
na valoração de bens ambientais: um estu-

do de caso na cidade de Cavalcante-GO

Gestão estratégica de custos no setor público: uma 
abordagem acerca da viabilidade de implementa-
ção do compartilhamento de serviços no estado 

do Rio Grande do Sul, Brasil, mediante Centros de 
Serviços Compartilhados (CSCs)

Balanced Scorecard em Portugal: 
sua difusão, evolução e consequências 

da sua utilização

La crisis fianciera espanola: implicaciones 
para solvencia de las entidades financieras

Análise da rentabilidade de uma empresa 
adotante do custeio kaizen: um estudo sobre 

a Toyota

Custos com a saúde nas próximas décadas: 
desafio no Brasil e no Mundo

Custos ambientais: levantamento explora-
tório da produção científica na área

Calidad i innovación. 
Una visión estratégica empresarial

Metodologia de apuração e análise de custos no 
setor público: estudo nas escolas minicipais de 

Fortaleza

O Balanced Scorecard como instrumento 
integrador da gestão de risco

La gestion del conocimiento en perspectiva: 
un enfoque integrado al concepto social

Estimativa do valor econômico dos serviços 
ambientais pelo método custo de viagem: 

um estudo na cachoeira salto das nuvens em 
Tangará da Serra MT

Politicas de Saúde: análise da eficiência dos 
custos do Programa de Saúde da Família em 

Minas Gerais - Brasil

Desafios de evidenciação dos gastos 
de ações sustentáveis: caso vale do Rio 

Doce, Brasil

Enfoque de gestión teleológico en la 
conducción: ejecución sin perder de vista 

el objetivo

The use of quantitative performance information 
by local elected politicians in top managers 

performance evaluation: case studies

Sistema ABC como alternativa estratégica 
para a sustentabilidade e redução dos 

custos em uma empresa do ramo farma-
cêutico - Estudo de caso

La universidad pública espanola ante la 
política de cooperación al desarrollo: 

análisis de la información publicada por las 
universidades españolas

UEP X Custeio por absorção: análise 
comparativa dos custos de produção em uma 

indústria de laticinios na cidade de Irati - 
Paraná - Brasil

Sistemas de custos estão presentes nos 
hospitais brasileiros que passaram pelo 

processo de acreditação hospitalar?

Responsabilidade Socioambiental: estudo 
comparativo entre empresas de energia 

elétrica da região sul do Brasil

La responsabilidad y la calidad en la 
contabilidad de gestión: una necesidad del 

ejercicio profesional

Uma análise dos elementos de custos para 
implantação e manutenção de cursos de ensino à 

distância nas instituições de ensino superior

13H00 Almoço na sala das colunas poente

14H30

Custos no setor 
agroindustrial 

Outros temas relacionados 
com os custos

Custos e decisões  
de investimentos

Evolução histórica dos  
determinantes dos custos

Modelos e técnicas de custeio Custos, ensino, universidades Custos e auditoria 

Desagregación de ingressos y costos en la 
ganadería de cría y recría bovina

Análise de ganhos de sinergia devido a 
fusões e aquisiçãoes no cenário brasileiro

A relevância da gestão de custos na elabora-
ção de um plano de negócios

Abordagens de custos na contabilidade 
brasileira no período colonial: Província do 

Maranhão

A vertente prática dos modelos de custeio 
Activity Based Costing aplicado

Aplicación de la metodologia de mejora-
mento de procesos en la universidad como 

organización

A auditoria da informação 
financeira prospetiva

Eficiência de fazendas produtoras de 
cana-de-açúcar por meio da Análise 

envoltória de dados

Divulgação de passivos contingentes nas 
empresas mais líquidas da BM&FBOVESPA

Decisões de custos em épocas de crise: 
aspectos relevantes em orçamentos de 

investimentos (CAPEX)

Divulgação voluntária da cadeia de valor de 
empresas brasileiras: um estudo sobre a evi-
denciação e possíveis fatores determinantes

Concepção de um método de mensuração 
dos custos de conformidade tributária - 

Estudo de caso na Emater/RS-ASCAR

Gestão de custos: uma aproximação entre 
a prática do ensino e a aplicação nas 

empresas.

A dedutibilidade dos gastos 
em sede de IRC - Considerações gerais

Gestión en la producción y comerciali-
zación de carne vacuna desde Argentina 

hacia el mundo

Microfinanças - Sustentabilidade financeira 
versus alcance social na África Subsariana

Estrutura de custos e decisão de investimen-
tos: duas faces da mesma moeda

Evolução histórica dos sistemas de controlo 
de gestão periodo de 1950-1980

Custeio pelo método de absorção na 
produção de uma atividade de piscicultura 

da espécie tamnaquí - Estudo de caso

Percepção dos custos perdidos: estudo com 
alunos do curso de ciências contábeis

O papel da auditoria na Administração Autárquica: 
estudo de caso do Tribunal de Contas e Inspeção 

Geral de Finanças

O processo de desenvolvimento e implan-
tação da gestão por processo na área de 
comércio exterior em uma cooperativa 

agroindustrial

O valor da liquidez: um estudo exploratório 
nas empresas brasileiras do setor de 

energia elétrica

Método de Monte Carlo aplicado à análise 
de projeto: estudo de investimento em um 

empreendimento hoteleiro

Factores que influenciam a implementação de 
sistemas de medição da performance

Problemas detectados pelo uso inade-
quado do custeio padrão: o caso de uma 
indústria brasileira de bens de consumo

Un modelo de planeamiento y gestión en 
incertidumbre

Relatórios de sustentabilidade e auditoria em Por-
tugal - Percepção dos revisores oficiais de contas

16H00 Intervalo

Outros temas relacionados  
com os custos

Modelização do cálculo  
de custos

Custos e preços 
de transferência 

Outros temas relacionados  
com os custos

Custos e capital intelectual Gestão estratégica de custos
Contextos da contabilidade  

de custos 

16H15

Análisis de la cadena de valor y el análisis 
de processos en las empresas públicas de 
transporte urbano colectivo para la defi-
nición de un cuadro de mando integral: un 

estudio de caso

A formação do preço de venda 
dos produtos industrializados no Brasil: 

uma abordagem contábil

El gerencioamento estratégico de costos 
y la cadena de valor en la época digital

A influência do FAP na relação 
entre os custos segurado e não segurado 

dos acidentes de trabalho

Abordagem econômica do capital 
intelectual nas organizações do século XXI

Análisis de costos para toma de decisiones 
solidarias

A Contabilidade de gestão nas empresas de grande 
dimensão de Cabo Verde

Gestão de valor das empresas 
que produzem "Queijo da serra 

da Estrela"

Análise do custo do serviço de taxi aéreo: 
uma proposta de controle dos custos 

para minimizar seus impactos 
nas finanças da empresa

O papel dos preços de transferência
Analisis marginal - 

Levantamiento de supuestos
Eficiência do gasto público na educação:

 o caso do sudoeste do Paraná, Brasil
La reducción de costos en las empresas y su 

vinculación com las filosofías de gestión

Configuração organizacional e grau 
de centralização na tomada de decisão: 

um estudo em empresas brasileiras

La teoria institucional en el cuadro de 
mando integral: factor de éxito en una 

institución financiera

Modelagem de precificação para uma 
empresa brasileira de locação de máquinas 

e equipamentos para a construção civil

Os preços de transferência na perspetiva da 
gestão - Modelos de custos versos modelos 
de mercado e negociação - Estudo de caso

Logística reversa e contabilidade: um estudo 
em três empresas catarinense fabricantes de 

compressores no período de 2009 a 2011

Estrategias para reducir el impacto 
económico por la rotación de personal 

en las organizaciones

La sinergia necesaria entre administración 
financiera y gestion estratégica de costos

Depreciação na organização pública: estudo sobre 
os procedimentos adotados em entidades da 
administração federal em Porto Velho-RO

Proposta para apropriar custos de 
transporte rodoviário: um estudo de caso 

na cidade de Jundiaí/SP

O uso da estatística na determinação do 
custo unitário de produção: estudo em uma 

indústria cerâmica

Preço de transferência interna como instru-
mento de controle gerencial - O caso de uma 

montadora automobilística

Perspectivas do custo logístico no Brasil e 
comparação com o caso norte-americano

Valorización del capital intelectual: 
aportes de la gestión de costos mediante 

estudio de caso
Strategy, going concern e Z-score

Um levantamento sobre a utilização 
de ferramentas de controle e as expectativas dos 

produtores rurais

17H45 Intervalo
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18H00

Modelos e técnicas 
de custeio 

Custos no setor 
agroindustrial

Outros temas relacionados com 
os custos

Ensino e investigação em 
Contabilidade de Custos

Custos e responsabilidade 
social e ambiental 

Gestão de custos 
em setores específicos

-

Aplicação de custeio por atividades 
em projeto de instalação de sistema de 

detecção de gás natural

Análise das relações entre o grau de 
complexidade das estruturas das cadeias 
de suprimento e o uso de indicadores de 
desempenho de cadeia: um estudo entre 

organizações agroindustriais

As técnicas orçamentais na construção finan-
ceira prospetiva: uma abordagem geral

Educação contábil: competências e habi-
lidades desenvolvidas no ensino de custos 
da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte/Brasil

Definición de prácticas ofimáticas 
orientadas al uso eficiente de los recursos 

energéticos asociados

Diferentes tipos de inscrições e o papel dos 
atores no processo de adoção, desenho 
e implementação de um sistema ABC/M. 
Evidências de um estudo intervencionista

-

Aplicação do método de custeio ABC em 
um restaurante self-service como ferra-

menta de apoio à redução de custos

Análise das variáveis ambientais internas e 
externas que influenciam na elaboração do 
orçamento da atividade refino de óleo de 

canola em uma cooperativa agroindustrial 
situada no norte do estado do Paraná

Contratos de financiamento habitacional: 
uma análise dos sistemas de amortização 

Sacre, SAC e Price como a melhor alternativa 
para os mutuários

Estado actual de la investigación en costos y 
contabilidad de gestión en Colombia

La gestión ambiental como estrategia para 
minimizar costos

Gestão de custos em serviços de telecomu-
nicações por meio da unidade de rede

-

Custeio baseado em atividade - ABC 
na atividade elétrica: O caso de uma 
indústria de geradores de Francisco 

Beltrão - Paraná, Brasil

Análise de viabilidade econômica de um sis-
tema silvipastoril com eucalipto e pecuária 
de corte: um estudo em uma propriedade 

rural em Mato Grosso - Brasil

Índices de fluxo de caixa versus índices 
tradicionais de análise de balanços: um 

estudo comparativo nas empresas listadas na 
BM&FBOVESPA

Generación Y: su incursión en el mundo 
laboral y en el ámbito educativo en la Argen-
tina - Una propuesta para la ensenanza de la 

materia costos

Perspectiva crítica de los sistemas de 
información sobre Responsabilidad Social 
Empresarial. Demandas a la Contabilidad 

Gerencial

Método UEP: estudo de caso sobre a 
aplicabilidade em pequena fábrica de 

confecções femininas.
-

El cuadro de mando integral, el Activity 
Based Costing y la Activity Based Ma-
nagement: un estudio empírico de su 

integración

Utilização da System Dynamics para 
estruturação e simulação do sistema de 

custos em uma empresa agropastoril 
produtora de leite

Spread bancário: apresentação e análise das 
variáveis componentes do custo do crédito 

no Brasil

Nível de aprendizagem do estudante de 
contabilidade - Um modelo de diagnóstico a 

partir da Taxonomia Revisada de Bloom Sistemas de información: la comunicación 
de la responsabilidad social corporativa

Preceitos teóricos da contabilidade de 
custos: uma análise sobre sua utilização 
para precificação de diárias em hotéis de 

médio porte da cidade do Recife-PE

-
O ensino do orçamento e as metodologias 

de ensino
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Outros temas relacionados 
com os custos

Gestão de custos em setores 
específicos

Sistemas de custeio aplicados
Gestão de custos 
no setor público

Outros temas relacionados 
com os custos

Gestão de custos 
nos municípios 

Custos e responsabilidade 
social e ambiental 

9H00

A tradução financeira nas demonstrações 
financeiras da economia de recursos 

obtida por uma entidade sem finalidades 
lucrativas com a doação do trabalho 

voluntário

A gestão de custos: estudo de caso em uma 
fundação

Costos conjuntos: una mirada desde los 
estándares internacionales de información 

financiera IFRS

A contabilidade de gestão nos serviços públi-
cos numa perspetiva de gestão estratégica

Evolución de las metodologías para 
asignación de costos indirectos a los 

productos: Desde los "Métodos tradicio-
naes" al A.B.C. y a sus simplificaciones 

- Revisión crítica

El sistema presupuestario, el control de 
gestion y los costos para una administraci-

ón municipal eficiente

Caracteristicas do conselho de administração e 
divulgação de responsabilidade social corporativa 
- Estudo às cotadas na bolsa de valores de Lisboa

Análise de viabilidade econômica e 
financeira de implantação de uma creche 

para idosos

Centro de serviços compartilhados: um 
estudo sobre impactos de implementação 
em uma unidade organizacional de uma 

empresa do setor de tabaco

La variacion combinada en costos estandar
Custos no sistema de segurança social: 

Repartição versus Capitalização

Implantação de um correspondente ban-
cário: análise de projeto pela metodologia 

multi-índice

Gestão pública municipal: uma investi-
gação sobra a importância de sistemas 
de custos na avaliação da eficiência dos 

serviços públicos

Educação ambiental no Brasil: custos, gestão 
ambiental e responsabilidade social

Avaliação da lucratividade de segmentos 
de mercado a valor presente: estudo de 

caso em fábrica de refrigerantes

Gestão de resíduos em indústria têxtil: 
implantação de melhoria com impacto em 

custos logísticos de aquisição

Mensuração dos custos totais 
do fornecimento de medicamentos 

pela rede básica no Brasil

O sistema de informações de custo do gover-
no federal do Brasil e as responsabilidades 

dos contadores públicos

Roteirização como instrumento de otimi-
zação e vantagem competitiva - O caso de 

uma retífica de motores

La contabilidad analitica en el ámbito 
municipal: contenido y problemas de 

implantación

Gestão e diagnóstico ambiental: um estudo de caso 
em um porto de Santa Catarina

Gestão financeira em empresas do ramo 
de construção civil

Programa de Gestão de Custos do Vestibu-
lar (PGCV) - a experiência da COMPERVE 

da UFRN - Brasil

O custeio variável como medida de mensura-
ção do resultado operacional em propriedade 

rural com produção agrícola e granjeira

Tranparência dos gastos incorridos em 
Assembleias Legislativas dos estados 

Brasileiros: uma investigação nos portais 
eletrônicos

Utilização do método de regressão 
por mínimos quadrados para estimar a 
estrutura de custos de concorrentes - 

Estudo exploratório no setor de siderurgia 
brasileiro

La implantación de sistemas de costes e 
indicadores para la gestión pública: el caso 

de las adninistraciones locales

O futuro do lixo: um estudo sobre a geração de lixo 
e os gastos ambientais na região sul do Brasil

10H30 Intervalo
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